روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

برخی استان ها برای بستری ،شرایط مناسبی ندارند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

حسن روحانی رئیسجمهور گفت :متأسفانه برخی استانها مانند کرمان ،مازندران ،هرمزگان ،گلستان و سیستان و بلوچستان در زمینه بستریها شرایط مناسبی
ندارند و آمارشان رو به افزایش است؛ همچنین تهران و برخی دیگر استانها در مسیر خیز هستند.به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
در جلسه دیروز (شنبه  26تیر) ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تبریک در پیش بودن عید قربان گفت :ویروس کرونا در  17ماه گذشته بهشکلهای مختلفی
درآمده و اخیرا ً بهصورت ویروس هندی ظاهر شــده که از شــرق وارد کشور شــده است و بهسمت عمق کشور میرود .متأسفانه برخی استانها مانند کرمان،
مازندران ،هرمزگان ،گلستان و سیستان و بلوچستان در زمینه بستریها شرایط مناسبی ندارند....
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نگاه

وال استریت خبر داد؛

طرح  ۳مرحله ای اروپا برای به تاخیر انداختن پیشرفت هستهای ایران
7

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

دولت برنامهای برای واردات
لوازم خانگی ندارد
معاون وزیر صمت با بیان اینکه دولت برنامهای برای واردات لوازم خانگی خارجی از محل منابع بلوکه شده
ایران ندارد ،گفت :برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی میتوانیم با خارجیها مذاکره کنیم.عباس
تابش در گفتوگو با مهر درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی از احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده
ایران در کره و احتمال واردات لوازم خانگی تاکید کرد :واردات لوازم خانگی در دستور کار نیست.وی ادامه
داد :شرکتهای خارجی اگر شرایط ما را....
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رییس سازمان بورس:

بداخالقیهای سیاسی باعث ریزش شد
3

تحلیل تحوالت اقتصاد کالن از نگاه بانک مرکزی

علت رشد پایه پولی چیست؟
6

مقام بانکی خبر داد؛

منابع بلوکه شده ایران در کره و ژاپن
چقدر است؟

منابع بلوکه شده ایران که با تمدید  ۹۰روزه معافیت از تحریم احتماال قرار است آزاد شود ،به گفته برخی
منابع آگاه حدود  ١۵میلیارد دالر است.به گزارش خبرنگار مهر ،منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورهای
دنیا از جمله کره و ژاپن در حالی قرار است با تمدید معافیت قبلی برای  ۹۰روز دیگر ،در کشورهای کره و
ژاپن آزاد شود که منابع آگاه میزان این منابع را  ۱۵میلیارد دالر برآورد میکنند.طبق ابالغیهای که وزارت
امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال کرده است ،این معافیت تحریمی که به امضای «آنتونی بلینکن» وزیر
خارجه ایاالت متحده درآمده است« ،انتقال وجوه ایران در حسابهای محدود شده به صادرکنندگان در
ژاپن و جمهوری کره (کره جنوبی) را مجاز میداند».در بخشی از ابالغیه وزارت خارجه ایاالت متحده آمده
است که این معافیت اجازه میدهد تا پولهای ایران که در نتیجه تحریمهای آمریکا مسدود شده بود ،بدون
نقض قانون آزاد شود.وزارت خارجه آمریکا در خصوص هدف از این اقدام به کنگره اعالم کرد« :صدور مجوز
برای اســتفاده از این وجوه برای بازپرداخت به صادرکنندگان در این حوزهها (کره جنوبی و ژاپن) موجب
میشود که این نهادها صادرات کاال و ارائه خدمات به ایران را ابقاء کنند و یک محرک مداومی در روابط
دوجانبه مهم ایجاد شــود و ذخایر خارجی ایران نیز کاهش یابد».ادعای مقامات امریکایی در حالی است
که معافیت مذکور در ســه ماه گذشته نیز بیاثر بود و منجر به آزاد شدن منابع ایران نشد.با این وجود و
اگرچه منابع خبری اعالم کرده بودند که داراییهای بلوکه شده در این مرحله ،صرفاً صرف واردات کاالهای
اساسی خواهد شد ،اکنون یک منبع مطلع در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید که منابع در
ازای واردات کاالهای غیراساسی نیز قابلیت تخصیص دارد.او میافزاید :برآوردها حکایت از آن دارد که بالغ
بر  ۱۵میلیارد دالر منابع بلوکه شده آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته
حدود  ۹میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی اختصاص داده است.این مقام مسئول در نظام بانکی میگوید:
منابع مالی موجود در کره حدود  ۷میلیارد دالر اســت که ناشــی از فروش نفت و میعانات گازی ایران در
دوران ریاســت جمهوری ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است.وی اظهار داشت :منابع در ژاپن
هم ناشــی از فروش نفت بوده و به ارز ین در دسترس است که از این منابع میتوان برای خرید کاالهای
اساسی و سایر کاالها استفاده کنیم ،پس منابع صرفاً مختص کاالهای اساسی نخواهند بود؛ از سوی دیگر،
این منابع در بانکهای بزرگ و معتبر کره و ژاپن قرار دارند و کشــورهایی که قرار است ایران از آنها کاال
وارد کند ،در این بانکها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این منابع داشته باشد،
به طور قطع میتوان بخشی از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آالت را تأمین کرد.

 ۱۷۵فوتی و ۱۵۱۳۹
ابتالی جدید کرونا
در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،در
شــبانه روز گذشته متاسفانه  ۱۷۵بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را به دلیل این
بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،تا کنون  ۵میلیون و  ۸۹۱هزار و ۳۸۵
نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و ۲۵۲
هــزار و  ۲۱نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۸
میلیون و  ۱۴۳هزار و ُ ۴۰۶دز رســید.تا دیروز
 ۲۶تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۵ ،هزار و  ۱۳۹بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که یک
هزار و  ۷۲۵نفر از آنها بســتری شدند.مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به سه میلیون و
 ۵۰۱هزار و  ۷۹نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۱۷۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۸۶هزار و  ۹۶۶نفر رسید.

از بورس و سهام
چه خبر؟
بازار ســرمایه روز پرنوســانی را پشــت سر
گذاشــت؛ به طوری که شاخص کل بورس
در ســاعات میانی تا یک میلیــون و ۳۱۷
هزار واحد افزایش یافت اما در ساعات پایانی
معامالت رونــدی نزولی به خود گرفت و در
رقم یک میلیون و  ۳۱۱هزار واحد ایســتاد.
به گزارش ایســنا ،شاخص کل بورس دیروز
بــا  ۵۷۲۵واحد افزایش در رقم یک میلیون
و  ۳۱۱هزار واحد ایســتاد .شــاخص کل با
معیار هم وزن هم  ۹۷۱واحد افزایش یافت
و رقم  ۴۰۲هــزار و  ۵۸۳هزار واحد را ثبت
کرد.معامله گران این بازار  ۸۷۸هزار معامله
بــه ارزش  ۶۲هــزار و  ۱۳۹میلیــارد ریال
انجام دادند.توســعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه ،پاالیش نفت اصفهان ،گســترش
نفت و گاز پارســیان ،پاالیش نفت تهران و
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
و در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو نسبت
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

چرخش کرونای دلتا در تمام استانها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به کاهش سطح رعایت پروتکل های
بهداشــتی به زیر  ۵۰درصد هشدار داد و در عین حال گفت :ویروس کرونای
دلتا تقریباً تمام اســتانهای کشور را در نوردیده است.به گزارش ایسنا ،دکتر
علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه دیروز استاده ملی کرونا که با حضور رئیس
جمهور و سایر اعضا برگزار شد گفت :بحثهای مختلفی در جلسه دیروز انجام
شــد گ .در ارتباط با روند بیماری در دنیــا به ویژه ویروس دلتا که خیلی از
کشــورهای دنیا را درگیر کرده و موجب افزایش بیماری در سطح دنیا شده
صحبت شد.
چرخش کرونای دلتا در تمام استان ها
وی افزود :در کشور خودمان هم این ویروس در حال چرخش است و میشود
گفت که تقریباً همه اســتان ها را درنوردیده و شیوع ویروس و مبتالیانی که
االن هســتند و نوع ابتال مشخص اســت که ویروس غالب دارد دلتا میشود
و اکثر اســتانهای کشور را درگیر کرده اســت.وی گفت :در حال حاضر ۱۶۹
شهرستان کشــور در وضعیت قرمز ۱۶۶ ،شــهر نارنجی و  ۱۱۳شهر نیز در
وضعیت زرد هستند.
تنزل سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی به  ۴۸درصد
رییسی همچنین گفت :اما نکته ای که جای تامل دارد و البته ناراحت کننده
است ،این است که میزان رعایت پروتکلها در کشور به زیر  ۵۰درصد رسیده
اســت و به  ۴۸درصد رسیده است .مسلما این میزان از رعایتها کافی نخواهد
بود و منجر به افزایش و شیوع بیماری می شود .قطعا همه مردم هم این حس
و نگاه را دارند و وقتی در ســطح شــهر عبور می کنند مشاهده می کنند که
میزان رعایت پروتکلها پایین آمده است.
سفرهای غیرضروری؛ ممنوع
وی در این راستا افزود :میزان پلمب ها در موارد تخلف و همچنین جرایم کم
نیست ،اما با این موارد نمی شود رعایت پروتکلها را القا کرد .انتظار است مردم
عزیز به خاطر حفظ جان خود بیشتر به پروتکلها اهمیت دهند و از سفرهای
غیر ضرور و حضور در جمع ها به شــدت پرهیز کنند.ســخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا گفت :رستورانها ،تاالرها ،مراکز سرپوشیده مثل سالنهای ورزشی
و استخرهای سرپوشیده و حتی پاساژهای سرپوشیده می توانند محل انتقال

نرخ سود بین بانکی
زیاد شد
ایسنا نوشت :بررسیها نشان میدهد که نرخ سود در بازار
بین بانکی در مقایســه با ارقام هفتههای گذشته افزایش
یافته و به  ۱۸.۳۱درصد رســیده است.در اوایل نیمه دوم
تیر ماه نرخ بهره بین بانکی بعد از  ۹ماه زیر  ۱۸درصد قرار
گرفت و به سطح  ۱۷.۹۵درصد رسیده است که واکنشها
و اخطارهای کارشناسان اقتصادی را به منظور افزایش پایه
پولی و نقدینگی در پی داشت .به اعتقاد کارشناسان ،سود
بین بانکی ناشی از برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک
مرکزی برای تامین کســری بودجه روند کاهشی گرفته
است ،زیرا در پی این امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی
در بازار بین بانکی زیاد میشــود که روند نرخ سود را در
این بازار کاهشی میکند .با توجه به شرایط تورمی کشور،

بیماری باشند.وی مجددا تاکید کرد :قدرت سرایت ویروس جدید باال است و
اگر کوچکترین کوتاهی صورت گیرد میزان ابتال را بیشتر خواهد کرد.رییسی
ادامه داد :در حال حاضر وضعیت بســیاری از استانهای کشور قرمز است یا
حداقل یک تا دو شهر قرمز دارند و برخی استانها هم تعداد بسیار زیادی شهر
قرمز دارند .همچنان بیماری در جنوب کشور ،در استانهای بوشهر ،هرمزگان،
سیســتان و بلوچستان و کرمان رو به افزایش است .گرچه که این بیماری در
سایر نقاط کشور هم رو به گسترش است.
عبور واکسیناسیون روزانه از مرز ۲۵۰هزار تزریق
وی در ادامه صحبتهایش درباره وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در کشور
نیز گفت :خوشــبختانه وضعیتی که در زمینه واکسیناســیون داریم ،میزان
واکسیناسیون طی روزهای گذشته روند خوبی گرفته و میزان واکسیناسیون
از مرز  ۲۵۰هزار تزریق روزانه هم عبور کرده و امید داریم که همچنان افزایش
یابد.
 ۶میلیون واکسن دیگر در راه است
رییســی گفت :در زمینه تامین واکســن هم برای سنین  ۶۰سال به باال هم
واکســن دوز اول هم دوز دوم را بــه اندازه کافی داریم .تاکنون  ۱۱.۲میلیون
واکســن بین استانها توزیع شده است .در این هفته هم حدود شش میلیون
دوز واکسن جدید به دستمان میرسد که این واکسنها هم توزیع خواهد شد
و انشاءاهلل افراد  ۶۰سال به باال و گروههای پرخطر را قطعا واکسینه خواهیم
کرد.وی همچنین افزود :در برخی اســتانها هم مانند خوزســتان ،بوشهر،
هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی واکسیناسیون را از سنین
 ۵۰ســال به باال آغاز کردهایم.رییسی ادامه داد :جزایر خلیج فارس هم به جز
قشم و کیش که بعدا اعالم می شود ،واکسیناسیون در سایر جزایر در سنین
 ۱۸سال به باال انجام خواهد شد.
واکسیناسیون عشایر  ۱۸سال به باال از ماه آتی
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :واکسیناسیون عشایر را هم از ماه
آینده در افراد  ۱۸ســال به باال آغاز خواهیم کرد و معلمان و اســاتید هم در
مرداد ماه واکسیناسیونشــان آغاز میشــود تا این افراد هم به جمع واکسن
زدهها اضافه شوند.

اقتصاددانان کاهش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی برای
اقتصاد میدانند و معتقدند که این موضوع با افزایش پایه
پولی و نقدینگی ،افزایش قیمتها در ســایر بازارها را نیز
به همــراه دارد.در حالی کارشناســان معتقدند که عامل
اصلی نرخ ســود در بازار بین بانکی اســتقراض دولت از
بانک مرکزی در قالب برداشت از تنخواه است که آخرین
آمارها از وضعیت پایــه پولی به عنوان متغیری اصلی در
تغییرات نقدینگی ،بیانگر این است که پایه پولی در پایان
اردیبهشــت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین ،به
حجم بالغ بر  ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد
ماهانه در  ۱۴ماه گذشــته بی سابقه بوده و رشد نقطه به
نقطه این متغیر پولی در اردیبهشــت حدود  ۳۰.۶درصد
اســت.در این زمینه بانک مرکزی ،افزایش چشمگیر پایه
پولی در اردیبهشــت ماه را ناشی از افزایش سقف حساب
تنخواه گردان خزانه بر اســاس قانون بودجه سال ۱۴۰۰
اعالم کرده اســت.از ســوی دیگر ،امروز بانک مرکزی در
گزارشی به بررســی تحوالت اقتصاد کالن در خرداد ماه

موقعیت و اقتصاد کالن گاز ایران نیاز
به دگرگونی دارد
یک کارشناس انرژی تأکید کرد :موقعیت نامطلوب صنعت گاز ایران در
بعد خارجی از جمله چالش های بسیار مهمی است که در حوزه اقتصاد
کالن باید به آن نگاهی ویژه داشــت.علی حتمی ،کارشناس انرژی در
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت :به طور
کلی فعالیت های صنعت گاز ایران در دو محیط داخلی و خارجی انجام
می شود و شرایط تاثیر گذار بر صنعت گاز کشور شامل دو مولفه کالن
می شــود.این کارشناس انرژی با بیان اینکه «در بخش نخست ،مولفه
هایی هستند که به طور مستقیم و از درون بر صنعت گاز کشور تأثیر
دارند و در بخش دوم نیز مولفه هایی که در ســطح کالن و از بیرون بر
صنعت گاز کشــور اثر می گذارند» ،گفت :مولفه های داخلی یا درونی،
عواملی هســتند که در درون صنعت گاز کشــور وجود داشته و تحت
کنترل آن بوده و مولفه های خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که
خارج از کنترل صنعت گاز کشــور است ،از اینرو به صورت مستقیم یا
غیر مســتقیم بر عملکرد آن تاثیر می گذارند.وی افزود :وجود ذخایر
گازی فراوان در کشــورهای منطقه و برنامه ریزی آینده این کشورها
برای دســتیابی به بازارهای صادراتی ،اعمال تحریم و فشــارهای بین
المللی توســط قدرت های غربی ،عدم دسترسی به فناوری های برتر
و فاصله قابل توجه با کشــورهای پیــش رو در این زمینه به خصوص
در زمینه صــادرات  ،LNGموانع انتقال انرژی خزر از ایران به بازارهای
جهانی و صادرات ناچیز گاز طبیعی و داشــتن رتبه نامناسب صادرات
گاز جهان از جمله مواردی است که صنعت گاز ایران را تهدید می کند.
حتمی خاطرنشــان کرد :در حوزه اقتصاد کالن ،برای محقق شدن سه
ساختار اساسی شامل «هاب گازی ،دیپلماسی گاز و صادرات  -واردات
گاز» باید بــا برنامه ریزی و مدیریت زمان ودر نظر گرفتن منابع مورد
نیاز موجود ،اولویت بنــدی بر مبنای عرضه و تقاضا صورت پذیرد.وی
ادامــه داد :صادرات و واردات گاز جهت تأمین منابع مصرفی مورد نیاز
امری ضروری اســت که باید در یک بــازه زمانی با متدولوژی مدلهای
تجارت و مشتری مداری بازار هدف ،در مباحث صادرات و واردات مورد
بررسی قرار گیرد ،که این امر در یک برنامه مدون محقق می شود که
سرآغاز آن یک دیپلماســی و برقراری روابط بین المللی جهت تأمین
ارزش افزوده تجارت برای کشور است.این کارشناس انرژی تصریح کرد:
تلفیق در امر صادرات  -واردات و دیپلماسی گازی ،ترکیب برنامه کوتاه
مدت و میان مدت طی یک فرآیند برنامه ریزی عملیاتی است؛ در پایان
با در نظر گرفتن همه شــرایط از جمله موقعیت ژئوپولتیک کشورهای
همســایه در یک نگاه و برنامه ریزی بلنــد مدت به نتیجه هاب گازی
میرسیم.وی افزود :اقتصاد کالن گازی (واردات  /صادرات) با اقتصاد خرد
گازی (مصرف داخلی/گازرسانی) ارتباط مستقیم دارد و زنجیره تأمین
همدیگر بوده؛ یعنی شــبکه ای پیچیده و پویا از عرضه و تقاضا است.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه «موقعیت و اقتصاد کالن گاز ایران
نیاز بــه دگرگونی دارد» ،گفت :موقعیت نامطلوب صنعت گاز ایران در
بعد خارجی از جمله چالش های بسیار مهمی است که در حوزه اقتصاد
کالن باید به آن نگاهی ویژه داشــت.حتمی با اشاره به مبحث اقتصاد
کالن شــامل هاب گازی ،دیپلماسی گازی و صادرات گاز ،گفت :امکان
ایجاد هاب گازی در کشورهای تولید کننده و یا کشورهایی که به لحاظ
ذخایر می توانند صادر کننده گاز باشند و از نظر موقعیت جغرافیایی در
مسیر صادرات یا ترانزیت گاز قرار دارند وجود دارد؛ از این رو ایران نیز
به دلیل داشتن بزرگترین ذخایر گازی ،مجهز ترین خطوط لوله انتقال
گاز در بین کشــورهای منطقه ،موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه
(قرارگیری در مسیر ترانزیت) می تواند گاز را از شمالی ترین به جنوبی
ترین و از غربی ترین به شــرقی ترین مکان در منطقه انتقال دهد.وی
ادامه داد :با ایجاد هاب گازی ،شــرایط برای دستیابی به مزایای آن به
ویژه تبدیل شدن به قیمت گذار گاز در منطقه ایجاد می شود و تبدیل
ایران به هاب گازی منطقه جدا از مسائل و مشکالت سیاسی و امنیتی
نیاز به زیر ســاخت های سخت افزاری در کشــور دارد.این کارشناس
انرژی اظهار کرد :مبنای طراحی خطوط لوله در ســالهای گذشته غیر
از دهه اخیر بیشــتر برای تامین گاز داخل کشور بوده است اما در دهه
اخیــر با توجه به تغییر نگاه ها و قوانینی که در مجلس تصویب شــد،
پیش بینی اینکه ایران بتواند سهم بیشتری از تجارت جهانی گاز داشته
باشد ،لحاظ شــده است.وی افزود :شرایط ایجاب می کند که در وهله
اول به ســمت ایجاد یک هاب منطقه ای حرکت کنیم و طراحی ها به
ســمتی برود که تجارت گاز خود را افزایش دهیم.حتمی با بیان اینکه
«ایجاد هاب گازی و ظهور و توسعه بازارهای تک محموله با قیمت ثابت
در دوره زمانی کوتاه مدت می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک
عمل کرده و تسهیالتی در خریدهای کوتاه مدت وثبت خدمات ذخیره
سازی و انتقال ایجاد کند» ،گفت :اگر ایران بتواند به مرکز تجارت گاز
تبدیل شــود؛ حداقل می تواند تعیین کننده قیمت های گاز در سطح
منطقه باشــد؛ ایران با توجه به موقعیــت جغرافیایی بی نظیر خود و
قابلیــت افزایش تولید و صادرات گاز مــی تواند در آینده نقش مهمی
در بازار گاز داشــته باشــد.وی ادامه داد :ایران می تواند به هاب گازی
در منطقه تبدیل شود و عالوه بر منافع اقتصادی ،سیاسی و امنیتی به
عنوان مرجعی برای قیمت گذاری در منطقه نیز تبدیل شده و قویترین
جایگاه انرژی گاز در منطقه شود.

پرداخته است که طبق آن تحوالت نرخ سود بین بانکی در
سومین ماه سال جاری بر خالف سال  ۱۳۹۹نوسانات قابل
توجهی را تجربه نکرده و البته با ثبت یک روند نزولی مالیم
متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواهگردان خزانه و
تقویت عرضه ذخایر در بــازار ،کماکان در محدوده مورد
نظر سیاستگذار پولی قرار داشت .همچنین ،بانک مرکزی
اعالم کرده که برخالف سنوات گذشته ،در خرداد هیچگونه
دخالت مســتقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است و
این مســاله به معنای اصالح ارتباط میان بانک مرکزی با
بانکها در بازار بین بانکی بوده است؛ به طوریکه در حال
حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق
وثیقه و در نرخ ســقف داالن از این منابع استفاده کنند.با
این حال ،بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی از نرخ سود
بین بانکی حاکی از آن اســت که این نرخ افزایش یافته و
به رقم  ۱۸.۳۱درصد رسیده است .در حالیکه پیش از این،
نرخ ســود در بازار بین بانکی در ابتدای نیمه دوم تیر ماه
سالجاری معادل  ۱۷.۹۵درصد بود.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
یک ماه تمدید شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور ،از تمدید مهلت
ارائــه اظهارنامه مالیاتی تا یک مــاه آینده خبر
داد.به گزارش ایبِنا به نقل از صداوســیما؛ محمد
نهاوندیان با اشــاره به شرایط قرمز کرونایی اکثر
شهرها و اســتانها و شیوع موج پنجم کرونا در
کشور ،افزود :طبق این تصمیم که در ستاد ملی
مقابله با کرونا گرفته شده ،موعد مقرر در قانون
نظام مالیاتهای مستقیم در مواد ,۱۱۰ ,۸۰ ,۵۷
 ۱۱۶و  ۱۲۶تا یک ماه آینده ،تمدید شده است.
وی گفت :با توجه به شــرایط کرونایی کشــور،
شــرکتها و موسســات که باید تا پایان تیرماه
اظهارنامههای مالیاتی خود را تسلیم میکردند؛
دچار کندی و اختالل هستند و کارکنان آنها با
محدودیت در تردد مواجه شده اند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
طحان نظیف:

تالش شورای نگهبان پافشاری
بر حقوق مردم است
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :ما در شورای نگهبان تالشمان این است که
بر حقوق مردم پافشــاری کنیم چرا که قانون اساســی و شرع بر حقوق مردم
پافشاری میکند و سعیمان این است که این وظیفه را بدون اشکال و با خطای
کمتری انشااهلل انجام بدهیم.به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس ،هادی
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح ( ndv,cشنبه  26تیر  )1400در
ساگرد تأســیس این نهاد در گفتگو با برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه سیما
گفت :واقعیت این اســت که حوزه ســخنگویی و حوزه اطالع رسانی در شورای
نگهبان بســیار حوزه مهم و اثرگذاری است و همچنین جای ارتقا هم دارد و در
تالش هستیم این ارتباط دو سویه با مردم عزیزمان حفظ شود.وی خاطر نشان
کرد :وجود نهاد صیانت کننده از قانون و شرع ،قبل انقالب نیز یک دغدغه مهم
میان مردم و بزرگان کشــور بوده اســت و سابقه آن شاید به اصل طراز در دوره
مشروطه بازگردد که در آن ،تقریباً یک نهادی همانند شورای نگهبان پیشبینی
شده بود که مصوبات مجلس را بررسی می کرد تا مصوبات خالف شرع نباشند اما
متاسفانه با توجه به مشکالتی که در حوزه قانون نویسی و مجموع دالیلی دیگری
که وجود داشت ،این مســئله در ان دوره فرصت اجرا شدن پیدا نکرد ولی این
دغدغه همچنان وجود داشت.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :بعد از پیروزی
انقالب اسالمی همزمان که قانون اساسی نوشته میشد ،به این دغدغه توجه شد
که قوانین به عنوان ریلگذار برنامههای کشور پس از تصویب توسط مجلس باید
از این منظر که خالف قانون اساســی و شرع مقدس نباشد ،بررسی شوند .البته
این منحصر در قانون اساســی ما نیست بلکه در قانون اساسی کشورهای دیگر
همچون فرانسه هم ،یک نهاد به عنوان پاسدار و صیانت کننده از قانون اساسی
وجود دارد.طحان نظیف با بیان اینکه صالحیت دوم شورای نگهبان تفسیر قانون
اساسی اســت ،اضافه کرد :قانون اساسی قانون اول و مادر کشور است و اگر در
مواردی ،ابهاماتی در مقام اجرا ایجاد شد ،باید نهادی وجود داشته باشد که نظر
رسمی و تفســیر خودش را ارائه دهد؛ شورای نگهبان از ابتدای انقالب تاکنون
تفاسیر مختلفی را براساس سوالها و استفساریهها منتشر کرده و به تمام سواالت
در این زمینه پاســخ داده است.وی ،صالحیت سوم شورای نگهبان را نظارت بر
انتخاباتهای ریاســت جمهوری ،خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسالمی و
همچنین همهپرســی معرفی کرد و اظهار داشــت :البته در این بین ،نظارت بر
انتخابات شوراها بر عهده شــورای نگهبان نیست بلکه مجلس شورای اسالمی
این وظیفه را عهدهدار است.سخنگوی شورای نگهبان گفت :چهارمین صالحیت
شــورای نگهبان که کمتر به آن توجه می شود صالحیت فقهای شورا نسبت به
استعالماتی است که از آنها صورت میگیرد؛ قانون اساسی ما یک قانون اساسی
مترقی است و هر کدام از مردم کشورمان میتوانند اگر مصوبهای و یا آییننامهای
را به زعم خودشــان خالف شرع میدانند ،به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده
و و از آن مصوبه یا آیین نامه شــکایت کنند؛ اســتعالم درباره وجه خالف شرع
بودن این شــکایات از فقهای معظم شورای نگهبان صورت میگیرد و آنها این
شکایات را بررسی میکنند.طحان نظیف ادامه داد :این خیلی مترقی است که در
جمهوری اسالمی ایران یک فرد نسبت به آیین نامه یا مصوبهای شکایت کند و
به آن شکایت رسیدگی شود و اگر خالف شرع باشد آن مصوبه باطل شود .مثال
در هفته گذشــته فقهای محترم شورای نگهبان  4جلسه را جهت رسیدگی به
تعدادی از این شکایات برگزار کردند و این هفته هم جلسات دیگری در همین
باره برگزار خواهد شد.وی اظهار داشت :تفاسیری که شورای نگهبان در این ۴۰
سال داشته است را اگر بررســی کنیم ،نشان میدهد که اتفاقاً شورای نگهبان
بسیار تأکید به متن قانون اساسی دارد و شاید بعضیها ما را با همین نگاه مورد
نقد قرار دهند که باید از متن قانون بگذریم و نســبت به روح قانون توجه کنیم
ولی در آن صورت هم اشــکال میکنند که اگر از متن جدا بشویم ممکن است
مقداری سالئق افراد در نظر گرفته شود.سخنگوی شورای نگهبان درباره نصاب
آرای اعضای شورای نگهبان درباره مصوبات ،گفت :نصاب رایگیری درباره تفسیر
قانون اساسی نصاب باالیی است؛ در مورد مصوبات مجلس ،ما به  ۷نفر نیاز داریم
اما برای تفسیر قانون اساسی ما به بیش از  ۹رای نیاز داریم یعنی سه چهارم آرا.
طحان نظیف ادامه داد :شــورای نگهبان نهادی است برآمده از انقالب اسالمی و
برای پاســداری از ارزشهای انقالب اسالمی ایجاد شده و بخشی از این ارزشها
در شــرع و بخشی دیگر در قانون اساسی ما متبلور شده است .قانون اساسی هر
کشــوری ،برآمده از ارزشهای آن کشور اســت و در واقع موضوعاتی که برای
مردم بسیار اهمیت دارد در قانون اساسی ذکر میشود و طبیعتا نهادی که نقش
صیانتکننده از این قانون را برعهده دارد ،بســیار نهاد مهمی است حاال بخواهد
شورای نگهبان باشد یا هر مرجع یا نهاد دیگری و چه در داخل کشور و چه در
خارج کشور؛ مثل جایگاه شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی
در کشورهای دیگر.وی همچنین گفت :اموری که به شورای نگهبان سپرده شده،
امور بســیار مهمی است؛ باالخره نظارت بر مصوبات یعنی نظارت بر برنامههایی
که قرار است لباس قانون به خود بگیرد و اجرا شود ،لذا نهادی باید این وظایف
را برعهده داشته باشد که از توانمندیهای تخصصی و حرفهای برخوردار باشد و
حرف آن فصلالخطاب باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکار ماشین
(سهامی عام) -در حال تصفیه
به شماره ثبت  70599و شناسه ملی 10101155290

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت
به عمل میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
که رأس ســاعت  17روز شنبه مورخ  1400/5/9در نشانی :تهران،
بلوار مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،خیابان گلستان ،گلستان دوم،
انتهــای کوچه پژوهش ،پالک  13برگــزار می گردد حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع گزارش مدیر تصفیه در خصوص عملکرد دوره
تصفیه منتهی به 1399/12/30
 -2تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی مدیر تصفیه
منتهی به 1399/12/30
 -3تمدید مدت تصفیه
 -4ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه جدید
 -5سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

برخی استان ها برای بستری ،شرایط مناسبی ندارند

حســن روحانی رئیسجمهور گفت :متأسفانه برخی استانها مانند کرمان ،مازندران،
هرمزگان ،گلستان و سیستان و بلوچستان در زمینه بستریها شرایط مناسبی ندارند
و آمارشــان رو به افزایش است؛ همچنین تهران و برخی دیگر استانها در مسیر خیز
هستند.به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه دیروز
(شــنبه  26تیر) ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن تبریک در پیش بودن عید قربان
گفت :ویروس کرونا در  17ماه گذشته بهشکلهای مختلفی درآمده و اخیرا ً بهصورت
ویروس هندی ظاهر شــده که از شــرق وارد کشور شده است و بهسمت عمق کشور
میرود .متأسفانه برخی استانها مانند کرمان ،مازندران ،هرمزگان ،گلستان و سیستان
و بلوچستان در زمینه بستریها شرایط مناسبی ندارند و آمارشان رو به افزایش است؛
همچنین تهران و برخی دیگر اســتانها در مسیر خیز هستند.وی افزود :این ویروس
فشــار زیادی بر جامعــه و مردم در اینمدت وارد کرده و آثار روانی زیادی داشــته و
خســارات فراوان اقتصادی و فرهنگی بر ما داشته است.رئیسجمهور گفت :در حالی
که فکر میشــد بهسمت آرام شدن شــرایط میرویم ،انتخابات از یک طرف و مراسم
عید فطر از سویی دیگر و همچنین سفرهای تابستان از سویی دیگر دستبهدست هم
دادند و از اینها مهمتر ورود ویروس هندی از مرزهای شــرقی و جنوبی کار را سخت
کرد و امروز با خیز صعودی تقریباً در سراسر کشور مواجه هستیم.روحانی اظهار داشت:
برای اینکه بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم و مشکالت مردم کاهش یابد سالمت
جسمی و روحی مردم و همچنین معیشت آنها حفظ شود ،بهترین راه این است که
ترکیب افراد حاضر در نشســت تهران
برای صلح در افغانستان نسبت به سایر
مذاکرات از دوحه تا مسکو متفاوت بود
و حکایت از تحقق شــعار حل سیاسی
بحــران با مشــارکت همــه گروههای
افغانســتانی داشــت.خبرگزاری مهر،
گروه سیاست – محمد مهاجرانی؛ پس
از گذشــت  ۲۰ســال از تجاوز نظامی
آمریــکا و همپیمانانش به افغانســتان،
جامعــه جهانی به این نتیجه رســیده
است که راهحل پایان بحران این کشور،
دیپلماســی و گفتگوهای سیاســی با
حضور همه طیفهای سیاســی و اقوام
افغانستانی است.ایاالت متحده که ثمره
حضورش در افغانســتان صرفاً ناامنی،
توســعه خشــونت و افزایش کشت و
ترانزیت مواد مخدر بوده است ،در همین
راستا از سالها پیش و در دوران ریاست
جمهوری اوباما ،تالشهای زیادی برای
برقراری پل ارتباطی با گروههای مختلف
افغانستانی داشــت که همه این موارد
بدون حصول نتیجه ناکام ماند.سرانجام
در  ۱۰اسفند  ۲۹( ۱۳۹۸فوریه )۲۰۲۰
آمریکاییها بدون درنظر گرفتن دولت
قانونی افغانســتان و ســایر جریانهای
مؤثر این کشــور ،برای تأمین امنیت و
منافع خودش با طالبان به توافق رسید.
مفاد این توافقنامه ،شــامل خروج همه
سربازان آمریکا و ناتو از افغانستان ،تعهد
طالبان نســبت به جلوگیری از فعالیت
القاعده در نواحی تحت کنترل طالبان ،و
گفتگو بین طالبان و حکومت افغانستان
بود.ایاالت متحده نیــز پذیرفت تعداد
ســربازان خود را از  ۱۲۰۰۰به ۸۶۰۰
نفر کاهش دهد و در صورتی که طالبان
به تعهداتش عمــل کند ،ظرف  ۱۴ماه
بهطور کامــل نیروهایش را خارج کند.
آمریکا همچنین متعهد شد ظرف ۱۳۵
روز پنــج پایگاه خــود را تعطیل کند و
تحریمهای خود علیه طالبان را با هدف
پایان دادن بــه آنها تا  ۲۷اوت ۲۰۲۰
مورد بازبینی قرار دهد.
حفاظــت از نیروهای خارجی؛ بند
پنهان توافقنامه دوحه!
بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان ،در
این توافقنامه یک بند پنهان نیز وجود
داشــته است که بر اســاس آن طالبان
متعهد بــه حفاظت از نیروهای خارجی
در افغانستان شــده است.شش ماه بعد
از این نشســت ،مجددا ً در  ۲۲شهریور
ســال  ۹۹قطر با موضوع افغانستان به
ســوژه اصلی عرصه دیپلماسی تبدیل
میشود و این بار دولت افغانستان نیز در
این رونــد جریان مذاکرات صلح حضور
مییابد.دور دوم از این نشســت نیز در
 ۲۰دی همــان ســال در دوحه برگزار
شــد.در ادامه این بار روسیه میزبان این
نشستها میشــود و در  ۲۸اسفند ۹۹
نشســتی با عنوان «تروئیکای توســعه
یافته» با حضور نمایندگانی از طالبان،
دولت افغانستان ،روسیه ،آمریکا ،چین
و پاکســتان برگزار شــد .در این دور از
مذاکرات که همزمان با روی کار آمدن
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اســت،
مقدمات برگزاری نشســت ترکیه ایجاد
میشود.بر اساس توافقات صورت گرفته
در مســکو ،دو تاریخ پیشــنهادی ۲۷
فروردین و  ۴اردیبهشت برای برگزاری
نشست استانبول در نظر گرفته شد اما
در نهایــت با عدم حضــور طالبان ،این

ما از ویروس فاصله بگیریم و این یعنی در اجتماعات شــرکت نکنیم ،ترددها کاهش
یابد و همۀ پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنیم..وی گفت :متأسفانه میزان عمل به
پروتکلهای بهداشــتی در کشور  48درصد است و این میزان خیلی کم است و باید
باالی  90درصد باشــد .میزان رعایت دستورالعملها پایین است ،ویروس هندی وارد
کشــور شده است و در فصل تابستان هســتیم و اگر دورهمیها بازهم برقرار باشد و
اجتماعات شکل بگیرد ،پیداست که شرایط چگونه خواهد شد .راهحل اصلی برای اینکه
سالمت مردم حفاظت بشود ،فاصله گرفتن از این ویروس در چارچوب پروتکلهاست.
روحانی با بیان اینکه مسئله بعدی امر واکسیناسیون است ،خاطر نشان کرد :الحمدهلل
بیش از  7میلیون واکســن تاکنون تزریق شــده و دو میلیون دیگر هم توزیع شده و
به تدریج تزریق خواهد شــد؛ در طول هفته جاری حدود  7میلیون دوز وارد کشــور
میشــود و در مردادماه میتوانیم از حدود  1.5میلیون دوز واکســن داخلی استفاده
کنیم .در دو هفتهی آینده حدود  10میلیون واکســن در دسترس خواهیم داشت که
تزریــق آن نیز نهایتا ظرف  20روز انجام میگیرد و تا پایان این دولت طبق وعدهمان
به مردم ،افراد باالی  65ســال و کسانیکه بیماری زمینهای دارند واکسن میزنند و
البته در برخی استانها واکسیناسیون افراد باالی  60هم واکسن در حال انجام است و
در برخی نقاط مرزی و جزایر افراد باالی  18سال هم واکسن دریافت میکنند.وی در
ادامه درخصوص بازگشــایی مدارس تصریح کرد :امیدواریم برای مدارس نیز شرایطی
شــکل بگیرد تا در مهرماه بازگشایی شوند؛ واکسن برای معلمین ،اساتید دانشگاهها و

زوایایی پنهان از ابتکار تهران
برای صلح افغانستان
نشست به بن بســت خورد.همزمان با
شکســت فرآیندهای دیپلماتیک ،جو
بایــدن در  ۲۴فروردیــن  ۱۴۰۰اعالم
میکند که نیروهای نظامی این کشــور
نهایتاً تا  ۱۱سپتامبر خاک افغانستان را
ترک میکنند.
آمریکا به هیچیک از اهداف خود در
افغانستان نرسید
بنا بر عقیدهی بســیاری از کارشناسان،
نحــوه خــروج نیروهــای آمریکایی از
افغانستان ،غیر مسئوالنه است .زیرا آنها
با هدف برقراری دولت مدرن و همچنین
صلح و امنیت در افغانستان حاضر شدند
امــا در نهایت به هیچکــدام از اهداف
نرسیدند.در همین راستا شعیب بهمن
کارشناس مسائل بینالمللی در گفتگو
با خبرنگار مهر ،معتقد است آمریکاییها
برای دو هدف افغانستان را اشغال نظامی
میکنند و در ادامه میگوید« :هدف اول
آمریکا در افغانستان مبارزه با تروریسم
بود اما نهایتاً ناگزیر شدند با گروهی که
ابتدا تروریســتی اعالم میکردند ،یعنی
گروه طالبان بنشــینند و مذاکره کنند.
لذا این مســئله نشان میدهد که یکی
از اهداف آمریکاییها کام ًال ناکام مانده
اســت».همزمان با شکست فرآیندهای
دیپلماتیــک ،پیشــرویهای نیروهای
نظامــی طالبــان در افغانســتان ادامه
مییابد و به نظر میرســد دیگر امیدی
وجود نــدارد و همهی طرفهای درگیر
در افغانستان باید خود را آمادهی جنگ
تمام عیار داخلی کنند.
مذاکــرات تهران؛ آغــاز ابتکاری
متفاوت از سایر طرحهای صلح
در همیــن حین ،روز چهارشــنبه ۱۶
تیرماه ،سید رســول موسوی مدیر کل
آســیای جنوبــی وزارت امــور خارجه
کشــورمان در صفحه شخصی خود در
توئیتر از ســفر چهار هیئت عالی رتبه
سیاســی از افغانســتان به تهران خبر
میدهد.بنا بر اعالم موســوی این چهار
هیئت اعزامی به کشــورمان عبارتند از:
«هیئت کمیســیون فرهنگی پارلمان
افغانســتان ،هیئت عالیرتبه سیاســی
طالبــان ،هیئــت عالیرتبه سیاســی
جمهوریت و هیئــت عالی ناظر بر روند
تثبیت هویت اتباع»این نشســت مهم
جان
که مانند نفســی تازه در کالبد بی ِ
«امید برای زنده نگه داشتن راه حلهای
سیاسی» دمیده شــد ،روز چهارشنبه
با ســخنرانی محمدجــواد ظریف وزیر
امورخارجه کشــورمان در محل وزارت
امور خارجه تشکیل شد.ظریف در این
نشســت ضمن اشاره به نتایج نامطلوب
ادامه منازعات در افغانســتان ،بازگشت
به میز مذاکرات بیــن االفغانی و تعهد
به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب
از ســوی رهبران و جریانهای سیاسی
افغانســتان دانست و آمادگی جمهوری
اســامی ایران را بــرای کمک به روند
گفتگوهــا میان جناحهــای موجود به
منظــور حــل و فصــل مناقشــات و
بحرانهای جاری در آن کشــور اعالم
کرد.این نشســت دو روزه در نهایت با

صدور بیانیهای به پایان رسید و بر اساس
این اعالمیه  ۶مادهای طرفین در موارد
ذیل به توافق رسیدند:
 .۱هیئتها از مســاعی و حســن نیت
جمهوری اسالمی ایران در مورد تأمین
صلح در افغانستان و مهمان نوازیهای
به عمل آمده ابراز امتنان مینمایند.
 .۲هــر دو جانب با درک مشــترک از
خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمهای
که از آن متوجه سالمت کشور میشود،
به موافقه رســیدند کــه جنگ راه حل
مســاله افغانســتان نبوده و باید همه
تالشها در جهت رســیدن به راه حل
سیاسی و صلح آمیز توجیه گردند.
 .۳گفتگوها در فضای صمیمانه صورت
گرفت و همه مسائل به صورت مفصل و
با صراحت مطرح گردید.
 .۴هر دو جانب تصمیم گرفتند مواردی
را کــه ضرورت به مشــورت و وضاحت
بیشــتر دارد مانند ایجاد مکانیزم گذار
از جنگ به صلح دائمی ،نظام اســامی
مورد توافق و نحوه دستیابی به آن طی
نشست بعدی که در نزدیکترین فرصت
ممکن دایر خواهد شد مورد بحث قرار
داده ،به نتیجه برسند.
 .۵طرفها نشســت تهــران را فرصت
و زمینــه جدید برای تقویــت راه حل
سیاسی معضل افغانستان میدانند.
 .۶هر دو جانب حمالتی را که خانههای
مردم ،مکاتب ،مســاجد و شــفاخانهها
را هــدف قــرار داده باعث تلفات ملکی
میگردند و همچنان تخریب تأسیسات
عامه را به شدت تقبیح نموده خواستار
به سزا رساندن عاملین آن میگردند.
مدیر کل آســیای جنوبــی وزارت امور
خارجه کشــورمان در یادداشــتی در
خصوص مفاد این بیانیه نوشــت« :پنج
محور فوق را میتوان دســتاورد ابتکار
تهــران در گفتوگوهــای بیناالفغانی
دانســت که از منطق و اســتحکام نظر
محکمی برای برداشتن گامهای بعدی
بــرای صلــح در افغانســتان برخوردار
است».موســوی همچنین تصریح کرد:
«ابتکار تهران هم به لحاظ قدمت طرح
و هم بــه جهت ایــده و منطق درونی
طرحی متفاوت از سایر ابتکارات است.
ابتکار تهران ،صلــح را متعلق به مردم
افغانستان دانسته و معتقد است که تنها
راه صلح گفتوگوهای بیناالفغانی است
و نقش کشــورهای خارجی فقط باید
تسهیلکنندگی مذاکرات بیناالفغانی
باشــد».وی همچنین گفــت« :تحلیل
محتوای مفاد سند نهایی گفتوگوهای
بیناالفغانــی در تهران دلیل دیگری بر
تفاوت ابتکار تهــران با دیگر طرحهای
صلح است».
اعضای شــرکت کننده در نشست
تهران
ترکیب افراد حاضر در نشســت تهران
نسبت به سایر مذاکرات صلح افغانستان
از دوحه تا مسکو متفاوت بود و حکایت
از تحقق شعار جمهوری اسالمی مبنی
بر حــل بحــران افغانســتان از طریق
سیاســی و صرفاً با حضــور گروههای
افغانستانی داشت.

مذاکره کننــدگان مذاکرات بیناالفغان
در تهران به شرح زیر بودند:
از طرف طالبان؛ «شــیرمحمد عباساســتانکزی»« ،خیراهلل خیرخــواه» و
«قاری دینمحمد حنیف»
از طــرف دولــت افغانســتان؛ یونسقانونی (معاون اول سابق رئیسجمهور
افغانستان)
از طــرف گروه «جمهوریت» شــاملنمایندگانــی از دولت ،ملت و گروههای
منتقد سیاسی داخل افغانستان؛ سالم
رحیمی (مشــاور رئیسجمهور) ،کریم
خرم و ارشــاد احمــدی (از چهرههای
نزدیک به حامــد کرزای ،رئیسجمهور
پیشــین افغانســتان) ،ظاهر وحدت از
«حزب وحــدت» و محمــد اهلل بتاش
«جنبش ملی»
در همین راســتا پیرمحمــد مالزهی،
کارشناس مسائل افغانستان در گفتگو با
خبرنگار مهر ،افراد حاضر در این نشست
را در درون حاکمیت افغانستان اما دارای
موضع با اشرف غنی رئیسجمهور فعلی
افغانســتان توصیف کرد و گفت« :این
افراد از خط فکری هستند که معتقدند
آقــای غنی نوعــی انحصارطلبی قومی
اعمال و پایگاه دولت را بسیار ضعیف و
درگیر فساد کرده است لذا مشروعیتی
ندارد».عبدالرضــا فرجــیراد ،مدیرکل
سابق شــورای راهبردی روابط خارجی
نیز به خبرنگار مهر میگوید« :گروهی
که تحت عنــوان جمهوریــت در این
نشســت حضور داشتند بیشتر از جانب
مردم افغانستان بودند».
اعــام آمادگی «هند ،روســیه،
تاجیکستان ،ترکمنستان» و چند
کشور اروپایی برای برپایی مذاکرات
بیناالفغان
ســعد اهلل زارعی ،کارشــناس مسائل
خاورمیانــه در گفتگو بــا خبرنگار مهر
میگویــد« :در همیــن ایــام خیلی از
کشــورها از جمله هند ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان و روسیه از طالبان و سایر
گروهها دعوت کردند .حتی آمریکاییها
اصرار داشتند اجالسی در دوحه برگزار
شــود اما طرفین به ایران آمدند و این
اجــاس مشــترک در تهــران برگزار
شــد».زارعی در ادامه به یک نکته مهم
از نشست تهران اشاره و تاکید میکند:
«طالبان در تهــران پذیرفت که کلمه
امارت در بیانیه به کار نرود .این در حالی
بود که طالبان بر روی کلمه امارت خیلی
حساسیت داشــت و در مذاکراتی که با
آمریکاییها در دوحه داشتند نیز از کلمه
امارت استفاده کردند و آمریکاییها نیز
این کلمه و تشکیل امارت در افغانستان
توســط طالبان را پذیرفتند».در دیگر
ســو ،برخی منابع آگاه به خبرنگار مهر
اعالم کردند که «نمایندگان طالبان در
نشســت تهران گفتند که چند کشور
اروپایی نیز برای برپایی مذاکرات میان
آنها و دولت افغانســتان اعالم آمادگی
کردند»بهنظر میرســد ابتکار دستگاه
سیاست خارجی کشورمان در دور اول
گفتگوهای سیاسی تهران ،مورد رضایت
طرفهای داخلی افغانستان و همچنین
بازیگران بین الملل بوده است و احتماالً
به زودی شــاهد توسعه این مذاکرات با
حضور سایر بازیگران مؤثر بین المللی از
جمله پاکستان ،روسیه ،هند و چین در
تهران باشیم.

همچنین برای عشایر و سایر گروهها در نظر گرفته شده و انشااهلل طبق وعدهمان عمل
خواهیم کرد.رئیسجمهور گفت :یکی واکسنهای داخلی به بازار واکسیناسیون آمده
و امیدواریم تا پایان دولت در مسیر واکسیناسیون قرار بگیرد.روحانی خاطر نشان کرد:
مردم عزیز ما بدانند که تزریق واکســن نباید عاملی باشد تا برخی فکر کنند که باید
پروتکلها را کنار بگذارند؛ اگر دو دوز واکسن تزریق شود در کاهش مرگ و میر بسیار
موثر اســت ولی حتما جلوی ابتال را نخواهد گرفت و این ویروس جهشیافته است و
تمامی دستورالعملهای بهداشتی حتما باید رعایت شود.وی افزود :بسیاری کشورها
که رعایت پروتکلهای بهداشتی را بعد از واکسیناسیون کنار گذاشتند ،مجددا توصیه
به رعایت دســتورالعملها میکنند .حتی اگر ما قادر باشــیم در آینده به تمام مردم
واکسن بزنیم ،اگر کشــورهای اطراف ،منطقه و یا در جهان کشورهایی باشند که در
درگیر کرونا باشند ،ممکن است ویروس به کشور ما بیاید و سرایت کند .مصونیت کافی
زمانی حاصل میشــود که واکسیناسیون در همه کشورها انجام بگیرد.رئیسجمهور
گفت :باید همه توان را بهکار ببریم تا جلوی عادیانگاری در جامعه را بگیریم و مردم
همچنان بدانند که چرخه انتقال ویروس وجود دارد و این بیماری میتواند خطرناک
باشــد و باید همه پروتکلها را رعایت کنیم.روحانی در پایان اظهار داشت :مصونیت
کامل از این ویروس زمانی خواهد بود که تمام کشورها از واکسن استفاده کنند و چون
تا آنزمان فاصله داریم ،باید خودمان را برای زندگی در شرایط کرونا و اجرای پروتکلها
برای مدت طوالنی آماده کنیم.
عمویی:

م را دنبال کند
دولت بعدی خنثیسازی تحری 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت :حل مشکالت اقتصادی
ایــران از طریق تعامل با غرب و برجام محقق نمیشــود و دولت آینده به دنبال
خنثیسازی تحریمها باشــد.ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با بیان
اینکه همه ما باید به برجام به عنوان یک تجربه ملی نگاه کنیم ،اظهار داشــت:
برجــام توافقی بین ایران و گروه  ۵+۱بود و برای همه مردم ما یک فرصت درس
آموزی است .در این تجربه این گزاره ابطال شد که حل مشکالت اقتصادی ایران
از طریق تعامل با غرب رخ میدهد.
غربیها از همان ابتدا در اجرای برجام بدعهدی کردند
وی متذکر شد :حتی در دورهای که طرف آمریکایی عضو برجام بود و در دو سالی
که برجام از دید طرف غربی به صورت کامل اجرا میشد ،ما شاهد بدعهدیهای
مکرر آنان بودیــم و در همان دوران هم برای مردم ما ،منافع اقتصادی برجام به
صورت واقعی و ملموس دیده نشد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تصریح کرد :در همان دوران ،رئیس وقت بانک مرکزی ایران دستاوردهای
اقتصادی برجام را بسیار کم عنوان کرد .همچنین ما میزبان هیئتهای مختلف
غربی بودیم اما هیچکدام از گفتگوها منجر به عقد قرارداد نشد و به ما اثبات شد
که حل مشکالت اقتصادی ایران از طریق تعامل با غرب ایده درستی نیست و برای
حل مسائل اقتصادی کشورمان باید روی پای خودمان بایستیم.
برجام راهکار حل مشکالت اقتصادی ایران نیست
نماینــده مردم تهران در مجلــس با بیان اینکه در واقع راهکار حل مشــکالت
اقتصادی ایران برجام نیســت ،تصریح کرد :رویکرد اصلی ما برای رفع مشکالت
خنثیسازی تحریمها است .به این معنا که باید بتوانیم به توانمندیهای داخلی
خودمان اتکا کنیم و با اتکا به ظرفیتهای داخلی خودمان ،تولید ملی را تقویت
کنیــم.وی ادامه داد :برای تعامالت خارجی هم بایــد در وهله اول تمرکزمان را
روی ارتباط با همسایگان بگذاریم و سپس ارتباط خود را با کشورهای آسیایی و
کشورهایی که دارای اقتصاد نوظهور هستند ،تقویت کنیم.
دولت سیزدهم به دنبال خنثیسازی تحریمها باشد
عمویی با بیان اینکه باید رویکرد دولت سیزدهم در حل مسائل اقتصادی تمرکز بر
خنثی سازی تحریمها و تقویت توان داخلی کشور باشد ،گفت :مواضع اصولی ما
در مورد مذاکره و توافق هستهای باقی است و فرقی نمیکند که مذاکرات در این
دولت یا در دولت بعدی انجام شود.وی اظهار داشت :رفع کامل تحریمها ،خواسته
منطقی و اساسی جمهوری اسالمی ایران است و انتفاع اقتصادی ایران در توافق
هستهای فقط با رفع کامل تحریمها صورت خواهد گرفت.
لغو تحریمها روی کاغذ فایدهای ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رفع تحریمها باید واقعی و موثر باشد،
یادآور شد :رفع تحریمها روی کاغذ فایدهای ندارد چرا که ما تجربه رفع تحریمها
روی کاغذ را دیدیم که منجر به نتیجهای نشد .در آن شرایط ،حتی شرکتهای
خارجی هم حاضر به امضای قرارداد با ایران نشدند و به همین دلیل است که ما
این بار بر موضوع راستیآزمایی رفع تحریمها تاکید ویژهای داریم.
قانون لغو تحریمها باعث تقویت برنامه هستهای ایران شد
عمویی با اشاره به اینکه در حال حاضر توان مذاکراتی ایران متکی بر توانمندیهای
بومی هستهای کشورمان است ،افزود :ما در همین دوران توانستیم برنامه هستهای
خــود را احیا کنیم .در واقع ،با گامهای کاهش تعهدات برجامی و تصویب قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران ،برنامه هســتهای
ایران تقویت شد و طرف مقابل را به این نتیجه رساند که سیاست فشار حداکثری،
یک سیاست شکست خورده اســت.وی تاکید کرد :اگر ایاالت متحده آمریکا به
صورت واقعی به شکست خوردن سیاست فشار حداکثری اعتقاد داشته باشد ،باید
تحریمها را به طور کامل رفع کند تا در این صورت ما هم به تعهدات سابق خود
در برجــام بازگردیم.نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد :مذاکراتی که فع ًال
در وین در حال انجام است ،برای تعیین شروط ایران و گروه  ۴+۱جهت بازگشت
آمریکا به توافق هستهای است.
ایران بازگشت آمریکا به برجام بدون لغو تحریمها را نمیپذیرد
عمویی متذکر شد :آمریکاییها به صورت غیرقانونی از توافق برجام خارج شدند و
االن به این نتیجه رسیدند که سیاست قبلیشان مبنی بر اعمال فشار حداکثری
بر ایران شکست خورده است و باید مجددا ً به توافق هستهای بازگردند .البته آنان
باید بدانند که بدون لغو موثر تحریمها ،حتماً با پاسخ منفی ایران برای بازگشت
به توافق هستهای مواجه خواهند شــد.وی تاکید کرد :مذاکرات فعلی بر مبنای
منافع ملی دنبال خواهد شد و حفظ منافع ملی اولویت اصلی ماست .از این جهت،
تفاوتی بین دولت فعلی و دولت آینده در حفظ منافع ملی نخواهد بود.
فرقی نمیکند که در کدام دولت مذاکره کنیم و به توافق برسیم
نماینــده مردم تهران در مجلس تصریح کرد :همانطور که از مقامات عالی نظام
شنیدیم ،اگر طرف مقابل برای رفع تحریمها آمادگی داشته باشد،
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رییس سازمان بورس:

بداخالقیهای سیاسی باعث ریزش شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :صحبتهای آقای رییسی همواره درباره
حمایت از بازار بوده و هم اینکه ایشان تنها نامزد ریاست جمهوری بود که از بورس تهران
بازدید داشت .این نشان از توجه رییس جمهور آینده به بازار سرمایه دارد .بنابراین ،بازار
ســرمایه در کنار گزارشهای شرکتها از میزان ســوددهیها ،از جانب حمایت رییس
جمهــور آینده هم دلگرمی پیدا کرد ه و مجموع این عوامل باعث ایجاد اطمینان در بازار
سرمایه شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ،یک هفته پس از استعفای «حسن
قالیباف اصل» در اواخر دی ماه ســال گذشته« ،محمدعلی دهقان دهنوی» با پیشنهاد
وزیر اقتصاد و با رای شــورای عالی بورس به عنوان رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار
انتخاب شد .دهقان دهنوی در روزهای اوج اعتراضات سهامداران به وضعیت بازار سرمایه
و ریزشهای پی در پی شاخص ،ریاست سازمان بورس را پذیرفت .وی پیش از آن معاون
وزیر اقتصاد و قبلتر عضو هیات مدیره بانک مسکن و هیات علمی گروه مالی و بانکداری
دانشــگاه عالمه طباطبایی بود .دهقان دهنوی پس از گذشت  7ماه از حضورش در بازار
ســرمایه به عنوان متولی این بازار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دالیل سقوط شاخص در
سال گذشته و صعود شاخص در چند هفته اخیرا را تشریح کرد ه و معتقد است که صدای
معترضان به ویژه ســهامداران خرد متضرر باید شنیده شود .طبق گفته رییس سازمان
بورس در ســال  99به جز ســهام عدالتیها  6میلیون کد جدید بورسی صادر شد که با
وجود ریزشهای شاخص ،هنوز  60درصد آنها در سود هستند و  4.5میلیون نفر از آنها
سرمایه کمتر از  10میلیون تومان وارد بازار کردهاند.
انتخاب ترکیبی از عقاید و نظرات بودم ،نه فقط وزیر اقتصاد
محمدعلی دهقان دهنوی در گفتوگو با ایلنا در پاســخ به این سوال که چرا در ماههای
پایانی دولت و با وجود اعتراضات عدهای از سهامداران ،ریاست سازمان بورس را پذیرفت و
آیا جریان مخالف وی ،پس از ورودش به سازمان بر روند بازار تاثیر گذاشتند ،گفت :پیش
از انتخابم به عنوان رییس سازمان بورس ،دو سال در وزارت اقتصاد در معاونت اقتصادی
مشغول به کار بودم اما از قبل با دکتر دژپسند آشنا بودم و مدتها با وی همکاری داشتم
و شناخت کاملی نسبت به یکدیگر داشتیم .فعالیتها در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد
دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و تبیین و تدوین سیاستهای اقتصادی دارد و
برخی از برنامههای بورسی در این معاونت طراحی میشود.وی ادامه داد :معاونت اقتصادی
وزارت اقتصاد عمال بازوی ســتادی وزارت اقتصاد در حوزه بازار ســرمایه است و مباحث
کالن بازار سرمایه در معاونت اقتصادی جریان دارد و به همین دلیل همواره ارتباط پویا
بین معاونت اقتصادی و بازار سرمایه وجود دارد و در همان مقطع به طور مستمر به اقای
قالیباف اصل در اداره امور بازار سرمایه همفکری و همکاری داشتیم اما در نهایت تصمیم
وی برای اســتعفا جدی بود و شــورای عالی بورس در موقعیتی قرار گرفت که استعفای
اقای قالیباف را بپذیرد.رییس ســازمان بورس افزود :پس از اینکه استعفای آقای قالیباف
توســط خود ایشان علنی شد اقای دژپسند به بنده پیشنهاد حضور در سازمان بورس را
داد و از آنجایی که بیشتر از  8ماه تا پایان دولت باقی نمانده بود به دنبال گزینهای بودند
که آشنایی کامل را داشته و دو طرف فهم مشترک داشته باشند.
از رفتار جریان مخالفم تعبیر لجاجت و بداخالقی نداشتم و ندارم
دهقاندهنوی درباره مخالفان حضور وی در ســازمان بورس اظهار داشت :طبیعی است
که افراد بنا بر نظرات خود یا بابت شناخت کمتری که از من داشتند گزینههای دیگری
را برای ریاست سازمان بورس مطرح میکردند اما در نهایت تصمیمگیرنده درباره انتخاب
رییس سازمان ،شــورای عالی بورس است .در واقع وزیر اقتصاد گزینه مورد نظر خود را
به شــورا پیشنهاد میدهد و اگر گزینه پیشنهادی در شورا رای نیاورد ،نمیتواند رییس
سازمان بورس شود .وی تاکید کرد :البته همواره در انتخاب افراد برای پستهای مختلف
یــک جریان البی وجــود دارد و نمیتوانم این موضوع را انکار کنــم به هر حال چراکه
همــواره موافقان و مخالفانــی در این باره وجود دارد اما در نهایت شــورای عالی بورس
براساس برنامههایی که برای این سازمان و بازار سرمایه ارایه دادم ،من را به عنوان رییس
ســازمان بورس انتخاب کرد .باید توجه داشته باشیم که شورای عالی بورس ترکیبی از
افراد حقیقی و حقوقی و نهادهایی از بازار سرمایه ،نمایندگان دولت ،دادستانی و  ....است
و این شــورای ترکیبی از عقاید و نظرات مختلف و متنوع اســت .رییس سازمان بورس
در پاســخ به این ســوال که آیا پس از انتخاب شما لجاجتهای مخالفان از وزارتخانهها
یا مجلس در بازار بروز و ظهور داشــت ،گفت :طبیعت بازار ســرمایه این است که از این
موضوعات تحت تاثیر قرار بگیرد اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که مراجع مختلف
قدرت ،تصمیمگیری و تصمیمسازی اهداف و نظرات خود را دارند و نباید از این موضوع،
تعبیر لجاجت و بداخالقی داشت ه باشیم .گاهی اوقات مرجع سیاستگذاری بنا بر قضاوت
و مســئولیتهای خود تصمیمی میگیرد یا پیش از اعمال آن ،تصمیم گرفته شــده را
اعالم میکند هرچند فکر میکنند تصمیم خوبی را اتخاذ کردهاند اما همان تصمیم بازار
سرمایه را تحت شعاع قرار میدهد.دهقان دهنوی با بیان اینکه بازار سرمایه هم معموال
دچار بیش واکنشی میشود یعنی نسبت به یک خبر مثبت یا منفی بیش از واقعیت آن،
واکنش نشــان میدهد ،افزود :به عبارت دیگر در این جریان ،تصمیمات در بازارسرمایه
بزرگنمایی میشــوند .بنابراین تالش ما براین بوده که سازمان بورس ،نهادهای مالی و
سهامداران تمرین کنیم تا به تشدید این فضا دامن نزنیم و با آرامش مشکالت را برطرف
سازیم .به همین دلیل است که امروز با دستگاههای مختلف اجرایی و مجلس بدون تنش
در حال همکاری هستیم.وی تاکید کرد :باید بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که مجلس هم به
کمک بازار سرمایه بیاید و اگر اصل را بازار سرمایه بدانیم ،موضوعاتی مانند انتخاب یک
فرد خاص برای سازمان بورس دیگر نباید اهمیتی داشته باشد و مهم این است که مجلس
اعتقاد بر حمایت از بازار ســرمایه داشته باشد.ســرعت تحوالت بورس باالتر از سرعت
تصویب مصوبه در مجلس بودوی در پاســخ به این سوال که اگر مجلس از بازار سرمایه
حمایت کرده ،چرا گفته میشــود در تصویب پیشــنهادهای حمایتی از بازار ُکند بوده و
فرصت استفاده از ابزار و مصوبههای طالیی گرفته شد ،گفت :این موضوع درباره مصوبه
صرف سهام بود .مصوبه صرف ســهام یکی از روشهایی بود که در ابتدای سال گذشته
در تالش بودیم از طریق آن ،عرضه ســهام را افزایش دهیم تا روند صعودی شاخص تند
نباشد .اتفاقا منشا اولیه این پیشنهاد هم بنده بودم که در معاونت اقتصادی پیشنویس
آن را تدوین و تهیه کردم اما از آنجایی که اجرای آن نیاز به قانون داشت باید در شورای
عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب میرسید اما در آن شورا ،تصمیم به ارجاع به مجلس
گرفته شد.وی افزود :واقعیت این است که مجلس هم در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به
تصویب آن اقدام کرد .به طور دقیقتر نسبت به پروسهها و فرایندهای عادی مجلس ،این
مصوبه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و اتفاقا با رای باالیی هم به تصویب رسید .اما
این ســرعت مجلس نسبت به سرعت بسیار باالی بازار سرمایه در آن مقطع ،کافی نبود.
وقتی این مصوبه در مجلس تصویب شد زمانی بود که شاخص شروع به ریزش کرد و عمال
دیگر امکان استفاده از ین ابزار وجود نداشت .البته از ابزارهای زیادی برای بهبود فضای
بازار سرمایه استفاده کردیم و کمک گرفتیم.
چرا روند ریزشی شاخص متوقف نشد
دهقان دهنوی در باره اینکه چرا با وجود اســتفاده از ابزارهای مختلف روند ریزشی بازار
متوقف نشــد ،ادامه داد :سال گذشــته در تاریخ اقتصادی کشور سال خاصی بود .اگر به
گذشته بازار سرمایه نگاه کنیم و شاخص را مورد بررسی قرار دهیم ،میبینیم که شاخص
همواره افت و خیز داشــتهاســت .پس از طی دورههای نزولی ،شــاخص احیا شده و به
دورههای صعود رســیدهایم .این در حالی است که اساسا افت و خیز شاخص در طبیعت
بازار ســرمایه است اما سه موضوع ،سال گذشته را از تاریخ بازار سرمایه متمایز میکند.

شدت صعود و نزول شاخص ،رشد جهشی کدهای جدید بورسی و انتظارات از رشد نرخ
دالر موضوعاتی بودند که به شدت بازار را تحت تاثیر قرار دادند و بورس  99را متمایز از
سالهای گذشته کردند .رییس سازمان بورس گفت :همان طور که گفته شد موضوع مهم
رشد شاخص در سال گذشته است البته در سال  98رشد شاخص بیشتر از سال  99بوده
اما از آنجایی که در آن سال ریزش رخ نداد کسی درباره صعود جهشی شاخص در سال
 98صحبت نمیکند.وی با بیان اینکه موضوع دوم این اســت که در سال گذشته ورود
مردم به بازار سرمایه نسبت به سنوات گذشته بسیار زیاد بود و شاهد ورود گسترده مردم
به بازار سرمایه بودیم ،اظهار داشت :کسانی که از قبل در بازار سرمایه حضور داشتند و از
ســهامداران قدیمی محسوب میشوند ،وقتی از تجربههای خود در ریزشهای دورههای
گذشته میگویند جزو افتخارتشــان است که سه الی  4ریزش بازار را دیدهاند .برخی از
آنها پیشکسوتان بازار سرمایه هستند که به نظرات این افراد بسیار بها داده میشود .بعضا
ســرمایه این افراد در بورس چند بار به صفر رسیدهاست تا دریابند که چگونه ریسک در
بازار ســرمایه را مدیریت کنند .لذا این افراد همیشه مسئولیت سود و زیان خودشان را
میپذیرند و واقعیت وجود ریسک در بازار را پذیرفتهاند.
آنهایی که از خرداد  99بورسی شدند ،متضررترین هستند
دهقان دهنوی افزود :جمعیت قابل توجهی در ابتدای سال  99وارد بازار شدند و آنهایی
که از ابتدای سال وارد شدند به دلیل اینکه چند ماه اول را در سود بودند ،هنوز در سود
هستند یا اینکه ضرر قابل توجهی متوجه آنها نیست .اما اکثر افرادی که از اواخر خرداد
ماه سال گذشته به بعد وارد بازار شدند ،در زیان هستند و برای افرادی که دو ماه پس از
ورود به بازار با افت سنگین مواجه میشوند هضم این موضوع بسیارسخت است.
صدور  6میلیون کد بورسی جدید در سال گذشته بهجز سهام عدالتیها
رییس ســازمان بورس با اشاره به میزان کدهای جدید بورسی در سال گذشته گفت :در
طول سال گذشته حدود  6میلیون کد بورسی جدید صادر شد .یعنی  6میلیون نفر جدید
وارد بازار سرمایه شدند البته تعداد زیادی از کدهای غیرفعال هم در این مدت ،فعال شدند
و پول جدید وارد بازار کردند .در عین حال ،میزان افزایش سهامداران بسیار بیشتر است
چراکه بسیاریها هم به واسطه مدیریت سهام عدالت خود کد بورسی گرفتند و وارد بازار
ســرمایه شدند اما آنها جزو آمار  6میلیون کد بورسی جدید که پولی وارد بازار کردند و
سهام خریدند ،حساب نمیکنیم.

 60درصد از تازهواردها هنوز در سود هستند
وی با تاکید بر اینکه حدود  55تا  60درصد از این  6میلیون کد بورســی با وجود اینکه
بخشــی از سود خود را از دست دادهاند ،هنوز در ســود هستند ،گفت :باید توجه داشته
باشیم که تا قبل از سال  99حدود  11میلیون کد بورسی در کشور وجود داشت .به عبارت
دیگر فقط در یک ســال بیشتر از نصف جمعیت تمام سالهای فعالیت بورس ،وارد بازار
سرمایه شده و کد بورسی گرفتند.دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که متوسط پولی
که  6میلیون کد بورســی جدید وارد بازار سرمایه کردند ،چقدر است ،اظهار داشت :طبق
بررســیهایی برای اجرای یک طرح حمایتی از سهامداران خرد داشتیم؛ از  6میلیون کد
بورسی جدید 4 ،تا  4.5میلیون نفر زیر  10میلیون تومان پول وارد بازار سرمایه کردهاند.
برخی از سهامداران انتظار دالر  40تا  60هزار تومانی را داشتند
دهقــان دهنوی با بیان اینکه افرادی که ضرر ســنگینی داشــتند حق دارند که صدای
اعتراض خود رابه گوش همه برسانند و وظیفه ما هم این است که راهکارهای کمک به
این افراد را مورد بررســی قرار دهیم تاکید کرد :اما باید توجه داشته باشیم که بخشی از
سهامداران در همین مدت سود بسیار خوبی داشتند و بهخصوص آنهایی که انگیزههای
ســرمایهگذاری بلند مدت در بازار دارند ،توجهی بــه این فضا نمیکنند در واقع افرادی
هســتند که در همین روند نزولی شاخص با ســرمایه گذاری هوشمند سود کردهاند و
میکنند یا به فکر سرمایهگذاری بلند مدت هستند .وی ادامه دارد :در سال گذشته در
کنار شــدت صعود و نزول شاخص و افزایش کدهای بورسی ،نوسانات اقتصادی موضوع
بســیار تاثیرگذار و مورد توجه برای بازارسرمایه بود .متاسفانه در ابتدای سال گذشته تا
مدت زیادی انتظارات فعاالن اقتصادی افزایش نرخ ارز بود و تصور میشــد که فشارهای
اقتصادی بیشتر میشود و براساس افزایش فشار ،نرخ ارز باالتر میرود.دهقان دهنوی با
اشاره به پیشبینی فعاالن از رشد نرخ ارز گفت :فعاالن مختلف ،پیشبینیهای مختلفی
از نرخ ارز داشــتند عدهای انتظار دالر  30هزار تومانی را داشــتند که در مقطعی ،پیش
بینی آنها محقق شد اما از گوشه و کنار حرفهایی که شنیده میشد این بود که قیمت
دالر به  40هزار تومان هم میرسد البته به طور انگشت شمار عدهای رقم فضایی دالر 60
هزار تومانی را هم پیشبینی کرد ه بودند.ی درباره چگونگی شکلگیری انتظارات اظهار
داشــت :یک عده از سهامداران برای مدیریت شرکتها وارد بازار سرمایه میشوند که به
عبارتی این افراد مشغول به شرکتداری هستند و کاری به خرید و فروش روزانه ندارند.
اما عدهای دیگر ســهامدارانی هســتند که پسانداز اضافی دارند و برای این افراد قیمت
تابلو بســیار اهمیت دارد و مدام در حال حساب سود و زیان خود هستند.رییس سازمان
بورس افزود :در کشورهای مختلف دنیا  4بازار دارایی کالسیک طال ،ارز ،مسکن و سهام
وجود دارد .وقتی مردم پسانداز اضافی دارند و کارآفرین نیســتند که از این پسانداز در
کسب و کار خود استفاده کنند ،به سمت سرمایهگذاری در این بازارها میروند .حال در
نظر بگیریم گفته شود که نرخ دالر به  40هزار تومان میرسد و فرد سرمایهگذار هم به
این احتمال افزایش نرخ ارز باور پیدا کند .به طور قطع در شــرایطی که نرخ سود بانکی
در حال کاهش اســت و فرد هم سرمایه خود را در مواجه با کاهش ارزش پول میبیند،
ســرمایه خود را از ســپرده بانکی به سمت بازار دارایی هدایت میکند تا خود را در برابر
تورم پوشــش دهد.دهقان دهنوی ادامه داد :در سال گذشته بازار ملک به حدی افزایش
قیمت داشت که سرمایهگذار خرد نمیتوانست برای حفظ ارزش پول خود وارد این بازار
ی از سرمایهگذاران
شود؛ بنابراین باید سایر بازارها را انتخاب میکرد .بدین ترتیب بسیار 
به سمت بازار سرمایه تمایل پیدا کردند .در این مقطع انتظارات افزایش نرخ ارز ،اثر خود
را بر بازار ســرمایهگذاشــت و همچنین وقتی افراد زیادی با الگو برداری از یکدیگر وارد
بازار شــدند ،این رفتار تشدید شد و افراد از همین رفتار سیگنال میگرفتند و تقاضا در
این بازار افزایش پیدا میکرد.
دولت کدام بازار را تبلیغ کند
وی درباره تبلیغ دولت برای ورود مردم به بازار ســرمایه اظهار داشت :موضوع مهمی که
باید برای مردم توضیح داده شــود این است که آیا دولتها باید مردم را به بورس دعوت
کنند یا خیر؟ در واقع ســؤال این است که دولتها باید مردم را به کدام یک از بازارهای
چهارگانه کالسیک دعوت کنند؟ اگر کسی وارد بازار ارز شود و برای مثال  10هزار دالر
خانگی داشــته باشد ،در واقع وام بدون بهره به دولت آمریکا داده است .بنابراین بازار ارز
گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری مردم محسوب نمیشود .هر دولتی باید توصیه منع
ورود به بازار ارز را برای مردم داشــته باشد.رییس ســازمان بورس با بیان اینکه افرادی
که وارد بازار طال میشــوند هر چند خود را در مقابل تورم پوشش دادهاند اما کمکی به
اقتصاد کشور نمیکنند ،گفت :این بازار مولد نیست بلکه بازاری خنثی محسوب میشود.
وی افزود :در بازار ملک ،دولت برای تامین مســکن وظیفه ذاتی دارد اما اگر سرمایههای
سرگردان و مازاد وارد بازار ملک شود و قیمتها را بیش از تورم باال ببرد ،به این معناست
که دقیقا با یک وقفهای نرخ اجاره باالتر میرود .این همان چیزی اســت که امروز شاهد
آن هستیم .بنابراین تاثیر ورود سرمایههای سرگردان به بازار مسکن ،فشار معیشتی برای

مردم اســت .هر چند دولت برای ساخت و ساز مســکن مردم باید برنامه داشته باشد و
مشــوقهایی در این جهت ارایه دهد اما برای خرید و فروش مسکن و هدایت نقدینگی
به این بازار انگیزهای ندارد چراکه اثر ورود ســرمایه به این حوزه رشد تورم است.دهقان
دهنوی تاکید کرد :اما در بازار سهام هیچ یک از این اتفاقات را نمیبینیم .بازار سهام وام
به کشور خارجی نیست؛ نمیتواند خنثی باشد و در سبد مصرفی خانوار هم حضور ندارد.
از این رو ،نمیتواند اثر تورمی داشــته باشد .نکته مثبت بازار سرمایه این است که امکان
تامین مالی از این محل برای شرکتها و بنگاهها فراهم میشود.
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وی در پاســخ به این ســوال که چرا دولت در حمایت از بازار موفــق نبود ،تاکید کرد:
وقتی به مرداد ماه  99رســیدیم ،یک سری اتفاقات به طور سریالی رخ داد .یکی از آنها
تغییر انتظارات ســهامداران بود .عدهای گفتند در آمریکا هم انتخاباتی پیش رو است و
تحلیلهایی مطرح شد مبنی بر اینکه نتیجه این انتخابات چه تاثیری در روابط کشورها
میتواند داشــته باشد .عدهای هم که سودهای خوبی کرده بودند به این نتیجه رسیدند
که بخشــی از سهام خود را بفروشند تا سود بدست آمده را ذخیره کنند.رییس سازمان
بــورس تاکید کرد :تعدادی از فعاالن بازار ســرمایه مطابق با پیشبینیهای جمع قابل
توجهی از کارشناسان سیاسی تصور میکردند دولت آمریکا در دست جمهوریخواهان
باقی خواهد ماند و آنها نیز موضوعاتی نظیر بازگشت به برجام را در دستور کار ندارند .با
تغییر دولت در آمریکا و شــعارهایی که دموکراتها در خصوص توافق برجام داده بودند،
تحلیل فعاالن اقتصادی تغییر کرد .کسانی که تصور میکردند دالر  60هزار تومان خواهد
شــد ،این بار پیشبینی کاهش قیمت زیادی را در نرخ دالر مطرح کردند .بنابراین یک
فضای نااطمینانی شکل گرفته بود و این بار انتظارات رو پایین ایجاد شد و باعث شد که
برآوردها درباره آینده قیمت ســهام نمای مطلوبی نداشته باشد .عمال فشار عرضه برای
فروش زیاد شد و ابزارهای حمایتی مانند بازار گردانها نتوانستند آن طور که باید کمک
کنند.وی ادامه داد :البته نباید فراموش کنیم که در آن دوره بداخالقیهای سیاسی هم
وجود داشــت و اثرگذار بود .برخی از اظهار نظرات آگاهانــه یا ناآگاهانه و بداخالقانه به
شــرایط بازار و روندهای بازار ضربه میزد و متاسفانه شرایط را نامتعادل میکرد.دهقان
دهنوی در خصوص ارائه تحلیل از ســوی سازمان بورس گفت :سازمان بورس در جایگاه
ناظر بازار سرمایه حضور دارد .ناظر به مثابه داور مسابقه وظایفی از جمله نظارت بر روند
بازی را بر عهده دارد اما اجازه ندارد که تحلیل خود را درباره کیفیت یا قیمت یک سهم
یا آینده شاخص ارایه دهد.وی افزود :سازمان بورس اجازه ندارد درباره تحلیلهایی که از
بازار ارایه میشــود ،نظر دهد؛ چه این تحلیلها درست باشند چه اشتباه .قیمت در بازار
کشــف میشود و سازمان بورس تعیینکننده قیمت ســهام یا روند شاخص نیست.وی
تصریح کرد :اتفاقی اثرگذاری که اواخر اردیبهشــت ماه و اوایل خردادماه رخ داد ،انتشار
گزارش شــرکتها بود .وقتی شرکتها گزارشهای خود را اعالم کردند ،بازار متوجه شد
که این شرکتها سودآوری قابل توجهی داشتهاند .االن فصل مجامع شرکتها است و این
روند آغاز شده است و تا پایان تیر ماه هم ادامه خواهد داشت .تحلیلگران و کارشناسان
از اعداد و ارقام سوددهی که در گزارشهای شرکتها منتشر میشود ،متعجب میشوند.
آنها عنوان میدارند انتظار این میزان سوددهی را نداشتهاند .این موضوع تا حدی به بازار
اطمینان دادهاست.
پس از انتخاب رییس جمهور بازار به تعادل رسید
دهقان دهنوی در خصوص اثر انتخابات بر بازار ســرمایه عنوان کرد :تا قبل از انتخابات
بحثهایی مطرح بود که دیدگاه رئیس جمهور منتخب درباره بازار ســرمایه چیســت و
ایشــان چه عقاید و برنامــهای در این مورد دارد .با انتخاب رییس جمهور ،بســیاری از
موضوعات تعیین تکلیفشد.وی افزود :در حال حاضر میدانیم که رییس جمهور منتخب
چه دیدگاهی درباره بازار ســرمایه دارد .البته در حــال حاضر برنامه اجرایی با جزییات
درباره بورس در دولت آینده ارایه نشــده اما برخی از کدهای الزم داده شد ه که نشان از
حمایت از بازار ســرمایه است.دهقان دهنوی ادامه داد :صحبتهای آقای رییسی همواره
درباره حمایت از بازار بوده و هم اینکه ایشان تنها نامزد ریاست جمهوری بود که از بورس
تهران بازدید داشت .این نشان از توجه رییس جمهور آینده به بازار سرمایه دارد .بنابراین،
بازار سرمایه در کنار گزارشهای شرکتها از میزان سوددهیها ،از جانب حمایت رییس
جمهور آینده هم دلگرمی پیدا کردهاســت و مجموع این عوامل باعث ایجاد اطمینان در
بازار سرمایه شده است.
باید به سمت دامنه بازتر حرکت کنیم
وی با اشــاره به نقش کارایی در بازار اظهار داشــت :کارایی حالتی از بازار است و زمانی
محقق میشــود که هیچ فرد حقیقی و حقوقی زودتر از ســایرین دسترسی به اطالعات
نداشــته باشــد .البته کارایی در هیچ از یک از بازارهای دنیا به مفهوم کامل خود محقق
نمیشــود اما باید تالش کنیم کارایی را ارتقا دهیم .کارایی وجوه مختلفی دارد و مقدمه
آن ،این است که کسی نتواند زودتر از افراد دیگر دسترسی به اطالعات داشته باشد .وی
افزود :وجه دیگر کارایی این است که در بازار موانعی وجود نداشته باشد تا اخبار خوب و
بد بالفاصله آثار خود را در بازار سرمایه تخلیه کنند .برای مثال دامنه نوسان یک مشکل
برای بازار محســوب میشــود هر چند موضوعات دیگری را در بازار کنترل میکند اما
معتقدم دامنه نوســان به کارایی بازار ضربه زده است و به همین دلیل است که معتقدم
در بلند مدت باید به ســمت دامنه بازتر حرکت کنیم.دهقان دهنوی درباره عامل انصاف
در بازار سرمایه گفت :تعبیر منصفانه بودن این است که ناشر با سهامدار عمده نتواند به
سهامدار خرد زور بگوید و اجحافی در حق سهامدار داشته باشد یا یک فعال بازار نتواند
منافع دیگران را تضییع کند .این موضوعات را ســازمان بــورس در قالب پیگیریهای
حقوقی و قضایی دنبال میکند تا وجه انصاف در بازار رعایت شود .در هیچ یک از سه مورد
شفافیت ،کارایی و انصاف نمیتوانیم مدعی شویم که به نقطه مطلوبیت کامل رسیدهایم
اما برنامههای سازمان باید نشانگر ارتقای این سه سیاست و ماموریت تعریف شد ه باشد.
تحلیل خروج  150هزار میلیارد تومان از بازار اشتباه است
رییس ســازمان بورس در پاسخ به این ســوال که آیا خروج 150هزارمیلیارد تومان از
بازار ،ناقض کارایی نیست؟ اظهار داشت :اگر کسی براساس تحلیل و قضاوت خود دست
به معامله بزند و فروشنده یا خریدار باشد ،مرتکب تخلفی نشده و اقدام غیرقانونی انجام
ندادهاســت .ماهیت بازار همین است که سهامداران خرید و فروش انجام دهند و معامله
ســهام در جریان باشــد اما درباره ورود و خروج پول به بازار این واقعیت را باید در نظر
بگیریم که اساســا پول از سیستم بانکی خارج نمیشود .در بازار سهام در فرایند خرید و
فروش ،فردی سهام میفروشد و فرد دیگری سهام خریداری میکند .بنابراین نقدینگی
از حســاب خریدار به حساب فروشنده جابه جا میشود.وی افزود :خرید همواره مساوی
با فروش اســت و اصال خروج پول از بازارسرمایه معنا ندارد .آن چیزی که عدهای درباره
خروج پول از بازار ســرمایه صحبت میکنند درباره روابط بین حقیقی و حقوقی اســت
اینکه حقیقیها چقدر خرید و فروش داشتند و حقوقیها چه میزان خرید و فروش انجام
دادند و پس از مقایســه آنها به اعدادی که در برخی از رســانهها منتشر شده ،میرسند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تحلیل خروج  150هزار میلیارد تومان از بازار اشکاالتی دارد
و به همین دلیل اعدادی که اعالم میکنند نمیتواند دقیق باشــد ،تاکید کرد :وقتی از
حقوقیها صحبت میشود جمعیت باالیی مشمول حقوقیها میشوند .برای مثال برخی
از حقوقیها مربوط به شــرکتهای خانوادگی است ممکن است مجموع خرید و فروش
این حقوقی از خیلی از حقیقی بزرگ بازار کمتر باشد.
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گزیده خبر
تصمیم جدید برای انتقال
سهام عدالت متوفیان
آمار مشموالن متوفی ســهام عدالت درحالی حدود سه میلیون نفر است که
هنوز راه حل مشخصی برای انتقال این سهام به وراث متوفیان مشخص نشده
است و در این شرایط زمزمههای راهاندازی سامانهای برای انتقال سهام عدالت
به وراث به گوش میرسد.به گزارش ایسنا ،آمارها از فوت بیش از دو میلیون و
 ۵۰۰هزار دارنده ســهام عدالت طی  ۱۰سال گذشته خبر می دهد و درحالی
که اخبار جسته گریختهای از سوی مسئوالن درمورد نحوه انتقال سهام عدالت
متوفیان به وراثشــان اعالم شــده اســت ،وراث این افراد همچنان سردرگم
هســتند و فرایند انتقال سهام در هاله ای از ابهام قرار دارد.هم در شرایطی که
یکی از راه های اعالم شــده برای انتقال سهام نیاز به مراجعه حضوری یکی از
وراث به پیشــخوان دولت دارد که این مراجعه با توجه به شیوع کرونا میتواند
خطرناک باشد.در این راســتا ،مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده گذاری
مرکزی اخیرا اعالم کرده اســت که با برگزاری جلسات متعدد همکاران واحد
حقوقی قوه قضائیه و واحد فناوری اطالعات شــرکت ،سامانه ای جهت انتقال
سهام افراد فوت شده به وارثان آنان ایجاد خواهد شد.به گفته حسین قشمی،
با توجه به تعداد ســه میلیون نفر از فوت شــدگان سهام عدالت ،امکان اینکه
عملیات قهری آنان به صورت دســتی انجام و ســهام را به وارثان انتقال داد،
وجود ندارد.وی بر ایجاد سامانه ای به منظور انجام عملیات فوق اشاره و اظهار
کرده که برای ایجاد این سامانه ،جلسات متعددی با همکاران واحد حقوقی قوه
قضائیه و همکاران واحد فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار
شد تا اطالعات موجود متوفیان چه از جهت میزان سهام عدالت چه از جهت
تعداد وراث در این سامانه ثبت و ضبط شود تا درصدی که وارثان از سهام ارث
می برند مشخص شود که امیدوارم این موضوع در سال جاری عملیاتی شود.
در گفتوگو با کرج امروز اعالم شد؛

آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
شهرداری کرج برگزار میشود
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرج از
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر
داد.حمید قاسمی گفت :در راستای اجرای بخشنامه
وزیر کشــور به ســازمان شــهرداریها و دهیاریها
پیرامون نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی به
قرارداد انجام کار معین و فرایند اجرایی ابالغی به استانداریهای سراسر کشور،
شهرداری کرج مبادرت به برگزاری آزمون خواهد کرد.وی اضافه کرد :بر اساس
شــاخصهای ارزیابی برای تعیین اولویت مشــموالن واجد شرایط و بند «»۱
مجوز موصوف نیروهای شــرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو
در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیالت مصوب
پیش بینی شده است) اشــتغال دارند و تحصیالتی در مقاطع تحصیلی فوق
دیپلم و باالتر دارند میتوانند در این آزمون شرکت کنند ،بدیهی است کنترل،
بررسی و صحت سنجی مدارک و مســتندات مربوط به شرکت کنندگان در
مراحل بعد از آزمون مورد تاکید بوده و ثبتنام و شرکت در آزمون ضمن آنکه
هیچ گونه هزینهای برای مشــموالن تبدیل وضعیت ندارد ،حقی برای شرکت
کننــدگان مبنی بر پذیرش قطعی ایجاد نخواهد کرد و نتایج قطعی منوط به
بررسی و تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت شایستگی از طریق محاسبه
کلیه امتیازات درج شــده در مجوز مربوطه صورت خواهد پذیرفت و در کلیه
مراحل فرایند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر اساس شاخصهای مصوب و
تعریف شــده عمل خواهد شد تا اجحافی در حق هیچ یک از همکاران صورت
نپذیرد.

هرمزگان در وضعیت هشدار کرونایی
قرار دارد
نشست استانی ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور دکتر ایرج حریرچی معاون
کل وزارت بهداشــت و اعضای ستاد در استانداری هرمزگان برگزار شد.معاون
کل وزارت بهداشــت با اشــاره به وضعیت پیک دوم شیوع کرونا در هرمزگان
گفت :با توجه به اینکه هرمزگان  ۲.۲درصد جمعیت کل کشور دارد اما حدود
 ۱۱درصد بستری مثبت کشور مربوط به این استان است؛ لذا وضعیت کنونی
هرمزگان با اوج پیک های استانهای قم و خوزستان برابری می کند.دکتر ایرج
حریرچی افزود :یکی از دالیل افزایش صعودی آمار کرونا سهل انگاری در عدم
رعایت پروتکل های بهداشتی در استانهای درگیر بیماری است.وی عنوان کرد:
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در سطح کشــور  65درصد کاهش پیدا
کرده اســت یعنی اینکه  65درصد مردم ماسک نمی زنند و فاصله گذاری را
رعایت نمی کنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :میزان متوسط
بستری در استان کمتر از  48ساعت شده است و با بستری شدن روزانه بیش
از  200بیمار جدید ولی کمتر از این ترخیص می شــوند وهر روز بار بیماران
بستری افزایش می یابد.دکتر حسین فرشیدی با اشاره به راه اندازی  4بخش
ویژه کووید  19در بیمارســتان شــهید محمدی بندرعباس افزود :هم اکنون
صد درصد تخت های بیمارســتانی دانشگاه اشغال هستند.وی ضمن تاکید بر
تجهیز آزمایشــگاه جامع استان به دستگاه  NGSجهت توالی یابی ویروس و
آزمایشــات تخصصی ژنتیک گفت :از وزارت بهداشت تقاضا داریم با توجه به
وجود پتانسیل و توانمندی در نیروهای تخصصی در استان نسبت به تامین این
دستگاه همکاری الزم داشته باشند.دکتر محمود حسین پور معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گزارش جامعی از وضعیت پیشگیری و کنترل
بیماری کرونا در استان ارائه کرد.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رتبه اول شفافیت را داراست

تقدیر از رئیس شورای هماهنگی
دستگاههای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز :معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :بحث همسان سازی یکی از توقعات و آرزوی بازنشستگان بود
که بعد از  ۱۷ســال هم در صندوق کشوری و هم در سازمان تامین اجتماعی
محقق شده است .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حجت اهلل میرزایی در جلسه
شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت در آذربایجان شرقی با اشاره
به فعالیتهای مهم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم ،اظهار
کرد :به طور متوســط در تامین اجتماعی شاهد افزایش  138درصدی حقوق
بازنشستگان بودیم و در صندوق کشوری نیز بیش از  ۸۰درصد افزایش حقوق
بازنشستگان را داشتیم که خوشبختانه این اقدام منجر به رضایت حدود شش
میلیون بازنشسته کشوری و لشکری شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

 ۱۰درصد افزایش عملکرد تجهیزات
پاالیشگاه اصفهان
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به پایان تعمیرات اساسی واحد
های آیزوماکس ،هیدروژن و آمین کنتکتور شــماره  ۲شــرکت گفت :این دوره
ازتعمیرات با فعالیت مســتمر شــبانه روزی  ۲هزار نفر نیروی انسانی و به مدت
 ۲۵روز انجام شد.علیرضا جعفرپور افزود :در این تعمیرات با اجرای  ۳طرح بهینه
سازی مشعل های پاالیشگاه ،استحصال انرژی حرارتی از محصول گازوئیل واحد
آیزوماکس و باز ســازی عایق های حرارتی کوره هیدروژن موفق شدیم حدود ۲
درصد در مصرف سوخت پاالیشگاه صرفه جویی کنیم.مدیر نگهداری وتعمیرات
شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیــز با بیان اینکه برای بهبــود کیفیت عملکرد
و پیشــگیری تبعات ناشی از فعالیت بی وفقه دســتگاههای پاالیشی ،واحدهای
عملیاتی باید در  ۳یا  ۴ســال تعمیرات اساسی شوند ،اظهار داشت :در این دوره
از تعمیــرات که با در نظر گرفتن کامل نکات ایمنی و رعایت تمام پروتکل های
بهداشتی انجام شد ،با انجام پروژه تغییر سیستم آب بندی کمپرسور  ۶۰۲واحد
آیزوماکس از نوع روغنی به نوع خشک  ،عالوه بر کاهش  ۱۰درصدی اتالف کاری
ناشی از توقف های دستگاه ها ۱۰ ،درصد در راندمان این تجهیز افزایش داشتیم.

تقدیر فرمانده بسیج ادارات سپاه كربال از
توزیع برق مازندران در پایداری شبکه برق
سرهنگ شعبانی فرمانده حوزه بسیج ادارات سپاه کربال با حضور در شرکت توزیع
نیروی برق مازندران با مهندس حســینی کارنامی سرپرست این شرکت دیدار و
گفتگو کرد.مهندس حسینی کارنامی در این دیدار با اشاره به جلسه شرکت توانیر
و ســازمان بسیج مستضفین کشور و تشریح اقدامات عبور از پیک  ۱۴۰۰و علل
خاموشی های اخیر گفت :تمام خاموشی های اعالم شده در روزهای اخیر طبق
جداول اعالمی در زمان عبور از ســقف پیک اختصاصی اعمال شده است و روند
اطالع رسانی ها با مشــارکت رسانه ها بطور مداوم در حال انجام است.سرهنگ
شعبانی نیز با تقدیر و تشکر از همت و تالش های شبانه روزی مجموعه توزیع
برق در استان در پایداری شبکه برق؛ بر تعامل بیش از پیش بسیج ادارات استان
و شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای مدیریت مصرف در سطح اصناف؛
ادارات استان و محله های شهری و خدمت رسانی در همه ابعاد بعنوان سفیران
انرژی تاکید کرد.

افزایش صدرصدی تناژ دیگ های بخار در
شرکت پاالیش گازفجرجم
مديرمهندسي وتوسعه شركت پااليش گازفجرجم از افزایش تناژ دیگ هاي بخار
 Bدر اين شــركت ،به ميزان  100درصد وضعيت فعلي خبر داد .مهندس حميد
اله وردي با اشــاره به سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها كه از سوي مقام
معظم رهبري نامگذاري شده است اظهار داشت:پااليشگاه جم با رفع موانع تولید
حداکثری در دیگ های بخار فازهاي خود ،گام بلندی در تحقق اين شعاربرداشته
اســت .وي ادامه داد :در دیگ بخار  Bکه تا پیش از این توان تولید عملیاتی آن
حداکثر  20تن در ســاعت بوده است؛ پس از انجام تغییرات فرایندی و مکانیکی
شــامل اصالح نسبت سوخت به هوا ،تغییر زاویه تیپ مشعل ها ,اصالح موقعیت
دیفیوزر مرکزی و کاهش نرخ احتراق در هســته احتراق ســبب افزایش تولید
بخار به میزان  100درصد گرديده است .مديرمهندسي وتوسعه شركت پااليش
گازفجرجم تصريح كرد :این طرح و اقدام ارزشــمند ،بعد از اجراي موفقيت آميز
همين مدل در بولر Aدر اوخرسال 1399محقق گرديد.
طی سال گذشته در استان گلستان

اجرای بیش از 300کیلومتر شبکه گازرسانی
شهری ،روستایی و صنایع
طی سال گذشته،خوشــبختانه شرکت گاز استان گلســتان توانست باهمت و
تــاش صورتگرفته،بیــش از  240کیلومتر عملیات اجرایی شــبکهگذاری در
بخش روستاها 60 ،کیلومتر شبکهگذاری در مناطق شهری و حدود  50کیلومتر
شــبکهگذاری در خطوط اختصاصی صنایع را اجرا کند.علی طالبی ،مدیرعامل
شرکت گاز استان در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت
که در ســالن کنفرانس شهید باهنر ســاختمان ستاد برگزار شد ،با تشریح روند
گازرسانی و خدماترسانی شرکت در سطح استان در سال  ،99از اجرای بیش از
 300کیلومتر شبکه گازرسانی شهری ،روستایی و خطوط اختصاصی صنایع طی
سال گذشته در این اســتان خبر داد و اظهار کرد :امروز شاهد توسعه روزافزون
استان گلستان با همت و یاری مسئولین امر و تالش گلستانیهای گرامی هستیم؛
توسعه در بخش زیرساختها که اقتصاد ،اشتغال و کارآفرینی را در برمی گیرد و
گازرسانی یکی از ارکان مهم آن است.

بررسي وضعيت آب و فاضالب شهرها و
روستاهاي كميجان با حضور فرماندار
مهندس يوســف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با
حضور در فرمانداري شهرســتان كميجان طي جلسه اي با فرماندار و مسئولين
اين شهرستان در خصوص موضوعات آب و فاضالب شهرها و روستاهاي كميجان
بحث و تبادل نظر نمود.به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان
مركزي در اين جلســه كه در روز يكشــنبه  13تيرماه برگزار شــد در خصوص
وضعيت منابع آبي شهرستان و فرصت ها و چالش هاي پيش رو  ،مشكالت تامين
آب در برخي از روستاهاي اين شهرستان و همچنين ضرورت اجراي فاضالب در
شــهر كميجان و نحوه پيگيري جهت دريافت اعتبارات براي اجراي آن  ،بحث و
گفتگو شد.

كشف و جمع آوری  ۱۹دستگاه تولید
رمز ارز دیجیتال غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از شناسایی و کشف  ۱۹دستگاه تولید
رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در بازرســی از یک واحد مســکونی در قم خبر داد.به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم ،مهندس مهدی آهنین
پنجه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :روزانه و در  ۲۴ساعت
شــبانه روز در بازه هر  ۱۵دقیقه یکبار ،میزان و نحوه مصرف برق مشترکان در
راستای کاهش پیک بار شبکه و جلوگیری از خاموشی های ناشی از کمبود تولید
برق ،رصد و پایش می شود .وی در ادامه با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی
در بازرســی و گشت زنی از محل های مشــکوک افزود:در بازرسی روز دوشنبه
مورخ  ۲۱تیرماه تعداد  ۱۹دســتگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز کشف
و جمع آوری شد.
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با توجه به نشست بیسرانجام اوپک پالس؛

سرنوشت توافق کاهش تولید نفت چه میشود؟

اختالف در هجدهمین نشســت اوپک پالس و بینتیجه ماندن
چند باره این نشست نگرانیها را نسبت به توافق کاهش تولید نفت
بیشتر کرده است .اما سوال مهم آن است که اگر  ۲۳عضو اوپک
پالس نتوانند به اجماع برســند ،سرنوشت این توافق در ماههای
آینده چه خواهد شــد.به گزارش ایرنا ،اولین همکاری کشورهای
عضــو اوپک با  ۹تولیدکننده دیگر نفت در جریان توافقی بود که
به فریز نفتی مشهور شد.درست در زمانی که ایران برجام را اجرا
میکرد ،قیمت نفت روندی نزولی داشــت .این موضوع در کنار
بازگشت نفت ایران به بازار بعد از رفع تحریمها این نگرانی را ایجاد
کرده بود که قیمت نفت با کاهش بیشتری همراه شود .آن روزها،
قیمتها به زیر  ۳۰دالر در هر بشــکه رفته بود و همین موضوع
نشست اوپک در الجزایر را مهم کرد.در آن نشست اعضای اوپک
به توافق فریز نفتی رسیدند و ایران نیز از آنجا که تولید نفتش به
دلیل تحریمها محدود شده بود ،از آن توافق معاف شد.این توافق
توانســت قیمت نفت را افزایش دهد و تجربه موفقی از همکاری
اوپک با سایر تولیدکنندگان نفت در جهان بود.
فریز نفتی؛ قربانی جنگ تولید
قتر میشد،
با این حال ،درســت در بزنگاهی که باید توافق عمی 
عربســتان و روسیه سودای تولید سرسام آور را در سر داشتند و
این موضوع آوریل ســیاه  ۲۰۲۰را رقــم زد .زمانی که جهان به
دلیل تولید باال و تقاضای پایین به دلیل همهگیری کرونا ،در نفت
غرق شد.مخازن ذخیرهسازی پر شدند و نفتکشها وظیفه ذخیره
نفت و میعانات گازی روی آب را بر عهده گرفتند.پر بودن مخازن
آنچنان باال گرفت که در یک مورد ،محموله نفت شاخص آمریکا
بیمشتری ماند و تولیدکننده از آنجایی که نمیتوانست تولید را
متوقف کند ،قیمت را تا منفی  ۳۷دالر در هر بشــکه پایین آورد.
به این معنا که به ازای هر بشــکه حاضر بود  ۳۷دالر به خریدار
بپردازد تا از شر نفت تولیدشده نجات پیدا کند.
سرنوشت توافق کاهش تولید نفت چه میشود؟
مهمتریــن دلیل این کاهش قیمت عالوه بــر همهگیری کرونا،
توقف توافق فریز نفتی بود تا آنجا که عربســتان و روسیه تولید
نفت خود را از اســفند ســال  ،۹۸تا باالی  ۱۱میلیون بشکه در
روز افزایش دادند.جنگ تولید البته دوام چندانی نداشــت و افت
قیمتها باعث شد تا تولیدکنندگان نفت دوباره بر سر میز مذاکره
برگردند .نتیجه آن توافق بر سر کاهش  ۹.۷میلیون بشکهای نفت
در بهار سال گذشته بود.
خاموشــی های اخیر خســارات زیادی
را به تجهیزات و لــوازم برقی وارد کرده
است اما حواســتان باشد که می توانید
حقتــان را از صنعت بــرق بگیرید و به
راحتی از آن نگذرید.به گزارش ایســنا،
در قبوض برق هزینــه ای تحت عنوان
بیمه برق از مشــترکان اخذ می شــود
که برای مشترکان شهری خانگی ۱۰۰
تومان ،مشترکان تجاری شهری ۱۰۰۰
تومان و برای مشترکان روستایی نصف
این مبلغ تعریف شــده است و بر اساس
آن اگر مشترکی دچار حادثه برقی شود
مــی تواند حق خــود را مطالبه کند .به
عبارت دیگر بر اســاس بیمه مشترکان
اگر خسارتی بر دارایی مشترکان خانگی
یا ســایر مصارف تحمیل شود که منشا
آن بــرق باشــد ،در چارچــوب قرارداد
بیمه خســارت مشترکان و مفاد قرارداد
پرداخت خواهد شــد.در ابتدا الزم است
مشترک وارد سایت توانیر و بخش بیمه
خسارات مشترکان شــود و یا از طریق
جســتجو در موتورهای جستجوگر به
راحتی وارد ســایت bimetavanir.org.ir
شوند و درخواســت خود را ثبت کنند.
زمانی که مشــترکان وارد سایت شدند
می بایســت شناسه قبض خود را وارد و
اگر مستنداتی دارند الزم است اطالعات
آن را وارد کنند ،عالوه بر این اگر هزینه

دستیابی توافق تاریخی کاهش تولید
توافق کاهش تولید اینگونه برنامهریزی شده بود که اوپک پالس
برای دو ماه مه و ژوئن ســال  ۲۰۲۰روزانه  ۹.۷میلیون بشکه از
عرضــه کم کند؛ در  ۶ماه بعد از آن ،عرضــه روزانه  ۷.۷میلیون
بشــکه کاهش مییابد و طی  ۱۶ماه پس از آن ،یعنی از ابتدای
سال  ۲۰۲۱تا آوریل  ۲۰۲۲نیز روزانه  ۵.۷میلیون بشکه از عرضه
نفت کاسته خواهد شد.این توافق اولیه توانست طالی سیاه را از
قیمتهای زیر  ۲۰دالر در هر بشکه نجات دهد و اکنون به میانه
کانال  ۷۰دالر در هر بشکه برساند.نکته مهم اما همراهی کشورها
در پیشــبرد این توافق بود تا آنجا کــه در اغلب ماههایی که این
توافق اجرا میشــود ،پایبندی به سهمیههای تعیین شده باالی
 ۱۰۰درصد بود و حتی عربستان در اقدامی ،به صورت داوطلبانه،
یک میلیون بشــکه از نفت تولیدی خود را اضافه بر توافق اوپک
پالس از بازار خارج کرد.همچنین اگرچه قرار بود از ابتدای سال
 ،۲۰۲۱کاهش تولید نفت بر اســاس توافق به  ۵.۷میلیون بشکه
در روز برسد اما نشست  ۱۸۰اوپک پیشنهاد کرد تا همچنان نفت
بیشتری از بازار خارج بماند زیرا شرایط به دلیل عدم کنترل کرونا
در جهان همچنان شکننده بود.سوم دسامبر  ۱۳( ۲۰۲۰آذرماه
 )۱۳۹۹اوپک مســتقیم وارد مذاکره با کشورهای غیراوپکی شد
و در نهایت در دوازدهمین نشســت وزیــران نفت و انرژی اوپک
پالس بر سر افزایش تولید روزانه  ۵۰۰هزار بشکهای برای ژانویه
سال  ۲۰۲۱میالدی به اجماع رسیدند و مقرر شد مقدار کاهش

تولید از روزانه  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه به  ۷میلیون و ۲۰۰
هزار بشــکه به جای  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه در روز برسد.
این اقدام تا حد زیادی آرامش خاطر را به معامالت نفت بازگرداند
و زمینه را برای رشــد قیمتها فراهم کرد.برای ماههای بعد هم
اگرچه باید ســطح کاهش تولید  ۵.۷میلیون بشکه حفظ میشد
اما در عمل  ۲۳کشــور عضو اوپک پالس نفت کمتری روانه بازار
کردند .این کشورها در دوازدهمین نشست اوپک پالس تصمیم
گرفتند تا برای تعیین مقدار تسهیل کاهش تولید (افزایش تولید)
در ماههای آینده ،هر ماه بر اســاس شرایط بازارهای جهانی نفت
نشست برگزار کنند.
نشست بیسرانجام هجدهم
در نهایت  ۲۳کشور عضو ســازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپــک) و متحدانش (ائتــاف اوپک پالس) بر تــداوم افزایش
تدریجــی تولید که مقدار کاهش تولید اعضای اوپک پالس را در
ماه مه (اردیبهشــت)  ۲۰۲۱به  ۶میلیــون و  ،۵۵۰در ماه ژوئن
(خرداد) امســال به  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه و در ماه ژوئیه
(تیر) سال جاری میالی به  ۵میلیون و  ۷۵۰هزار بشکه میرساند،
تأکید کردنــد.از آنجا که بعد از شــکلگیری اوپک پالس اغلب
تصمیمها درباره میزان و سهمیه تولید نفت به جای نشستهای
اوپک در جلسات اوپک پالس گرفته میشود ،نشست  ۱۸۱اوپک
نیز تنها به ارائه گزارشهای مالی و اداری گذشت و تصمیمگیری

حواستان به حق بیمه برق باشد
ای پرداخــت کردنــد فاکتــور آن را به
درخواســت خود اضافه کنند که پس
از آن وارد مراحل رســیدگی ،بررســی
کارشــناس ،تعیین خســارت ،گرفتن
شماره شبا و نهایتا پرداخت می شوند.
ممکن اســت این خســارات در حوزه
وسایل خانگی نباشد و آتش سوزی اتفاق
افتاده باشــد که در این شرایط نیز اگر
ارگان هایی ذیصالح تایید کنند که منشا
خسارت برق است متناسب با مستنداتی
که واحدهای ذیربط ارائه می دهند امور
مالی الزم انجام ،مبلغ برآوردی محاسبه
می شود و مراحل بعدی ادامه دارد.
 ۶۷۰۰درخواست سال گذشته هنوز
تعیین تکلیف نشده است
در این رابطه عبداالمیر یاقوتی -مدیرکل
دفتــر مدیریــت مصــرف و خدمــات
مشترکین به ایسنا گفت :در سال ۱۳۹۹
حــدود  ۳۴هزار و  ۵۰۰درخواســت در
ســامانه ثبت شده است که  ۶۷۰۰مورد
هنوز مورد بررســی قــرار نگرفتند و در
دســت بررسی هستند اما به دنبال این
هستیم که تا آخر این ماه تکمیل کنیم.
وی افزود :فرایند به این صورت است که

پس از ثبت درخواســت بیمه شروع به
بررســی و کارشناسی می کند و پس از
مشخص شدن هزینه به متقاضی اعالم و
پس از دریافت شماره شبا در صورتی که
متقاضی بپذیرد هزینه پرداخت می شود.
تا کنون  ۶۵۰۰درخواست ثبت شده
است
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات
مشــترکین با بیان اینکه ســال ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹بیمه بــرق بر عهده بیمه کوثر
بود ،اظهار کرد :در سال  ۱۴۰۰تا کنون
حدود  ۶۵۰۰پرونده ثبت شده که نسبت
به دوره مشابه ســال قبل تفاوت زیادی
نــدارد و حتی تعدادی نیز کمتر شــده
است.یاقوتی ادامه داد :آگهی شرکت در
مناقصه هفته گذشــته منتشر شد و به
دنبال این هســتیم که در هفته جاری
ارزیابی فنی انجــام و در نهایت بیمه گر
مشخص شــود ،هدف این بود که تا آخر
این ماه مشخص شــود اما به نظر با ۱۰
یا  ۱۵روز تاخیر به نتیجه می رسیم.وی
با بیــان اینکه اگر در اوایل مرداد ماه نیز
بیمه گر مشخص شود تمام تالش خود را
خواهیم کرد که تا شهریور ماه خسارات

ســال  ۱۴۰۰نیز پرداخت شود ،گفت :تا
زمانی که بیمه گر مشخص نشود ارزیابی
خسارات صورت نمی گیرد و به طور کلی
بیمه گر تمــام پرونده ها را مورد ارزیابی
قرار مــی دهد.به گفته مدیــرکل دفتر
مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین
صنعت برق دخالتی در این مساله ندارد
و بررســی و هزینه گذاری به طور کامل
از طریــق بیمه گر انجام می شــود و ما
به عنوان یک نماینده از ســوی مردم به
خاطر اینکه بتوانیم حداکثر امکانات بیمه
ای را اختصــاص بدهیم عمل می کنیم
و مسوولیت این را داریم که مناقصه ای
از طرف مردم برگــزار کنیم که به ازای
مبلغی کــه ماهانه پرداخــت می کنند
و متناســب با قانونی که اعالم می شود
بتوانند خسارت در یافت کنند.
چقدر خسارت پرداخت شده است؟
یاقوتی با اشاره به میزان خسارت پرداخت
شــده در ســال  ۱۳۹۹گفت :در ســال
گذشته حدود  ۷۰میلیارد تومان خسارت
توسط بیمه پرداخت شد که اگر به طور
کامل پرداخت شود به حدود  ۸۰میلیارد
تومان می رســد و با توجه به روند فعلی
بعید به نظر می رســد که امسال میزان
پرداخت خسارت بیش از این باشد البته
سقف مبلغی نیز به همین میزان است.

در مورد مســایل فنی و وضعیت تولید نفت به نشست هجدهم
اوپک پالس موکول شد.نشستی که قرار بود به فاصله چند ساعت
بعد از اتمام نشســت اوپک برگزار شــود اما اختالفات در جلسه
کارشناسی و مخالفت امارات ،نتیجهگیری را به روز بعد رسید۱۱.
تیــر نیز اگرچه دوباره وزرای نفت  ۲۳کشــور عضو اوپک پالس
جلســه هجدهم را به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز کردند اما این
جلسه نیز بینتیجه ماند و قرار شد مذاکرات در  ۱۴تیرماه ادامه
پیدا کند.جلســه روز دوشــنبه نیز بدون آنکه وزرای نفت پشت
میزهای خود حاضر شوند تمام شد و «محمد بارکیندو» دبیرکل
اوپک با چهرهای که نشــان از نارضایتی داشــت ،اعالم کرد که
زمان جلسه بعدی ،متعاقبا اعالم خواهد شد.این در حالی بود که
کشورهای عضو اوپک پالس قرار بود در نشست هجدهم خود ،در
خصــوص تولید نفت در ماههای آینده و همچنین تمدید اجرای
توافق کاهش تولید از آوریل (فروردین) ســال  ۲۰۲۲به دسامبر
(آذر) همان ســال تصمیمگیری کنند.مخالفت امارات اما بر سر
مبنای تولید نفت باعث شــد تا این تصمیم که باید به اجماع ۲۳
کشور میرسید ،گرفته نشود.امارات معتقد است در ابتدای اجرای
توافق در فروردین سال گذشته ،مبنای تولید این کشور پایین در
نظر گرفته شده و باید از  ۳.۱میلیون بشکه در روز به  ۳.۸میلیون
بشکه افزایش پیدا کند.
توافق ادامه پیدا میکند؟
اما ســوال اساسی این اســت که با بینتیجهماندن جلسه اوپک
پالس ،سرنوشت توافق کاهش تولید نفت چه میشود؟
اگرچه همچنان برخی کشورها مانند عربستان و عمان به دنبال
راهی برای برگزاری جلســه و تصمیمگیری در این مورد هستند
اما اگر جلســهای برگزار نشــود ،توافق کاهش تولید ،بر اساس
همان توافق اولیه در بهار ســال گذشته ادامه پیدا میکند.اگرچه
همچنان برخی کشــورها مانند عربستان و عمان به دنبال راهی
برای برگزاری جلسه و تصمیمگیری در این مورد هستند اما اگر
جلسهای برگزار نشود ،توافق کاهش تولید ،بر اساس همان توافق
اولیه در بهار سال گذشته ادامه پیدا میکند.به این معنا که از ماه
آینده میالدی (آگوســت) اعضای عضو اوپک پالس در مجموع
 ۵.۷میلیون بشــکه از تولید نفت خود را از بازار دور نگه میدارند
و این رقم تا فروردین ســال آینده ادامه خواهد داشت.همچنین
عربســتان نیز که کاهش یک میلیون بشکهای خود را به صورت
داوطلبانه انجام داده بــود و به تدریج این میزان تولید را به بازار
اضافه میکرد ،این کاهش داوطلبانه را به صفر میرساند

بازدید از پروژه های شرکت آب
منطقهای کردستان در کامیاران
مدیران استانی از ســدامیرآباد ،سد ،ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه
کامیــاران بازدید کردند.به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب
منطقهای کردستان مدیر عامل این شرکت به همراه نماینده مردم
شهرستانهای سنندج ،دیواندره و کامیاران ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،مدیر عامل شرکت آب منطقهای ،مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب ،مدیر کل ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان،
فرماندار و بخشــدار کامیاران و جمعی از مدیران اســتانی ،از سد
امیر آباد؛ ســد و ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه خامسان کامیاران
بازدید بعمل آوردند.در این بازدید مهندس آرش آریانژاد با اشــاره
به پیشــرفت مطلوب پروژههای این شــرکت طی چند سال اخیر
گفت :با توجه به جدیت و تالشهای شبانه روزی مجموعه شرکت
آب منطقهای کردســتان و حمایتهای سازمان مدیریت و برنامه
ریزی اســتان ،در چند سال اخیر در حوزه آب استان شاهد جهش
و پیشرفت چشــمگیری بودهایم.مدیر عامل شرکت آب منطقهای
کردستان در جریان بازدید اظهار داشت :در سنوات گذشته میزان
اعتباری که برای پیشبرد و تکمیل سد امیرآباد نیاز بود به این پروژه
تخصیص نگرفت ،اما طی  ۲ســال گذشته این روند تغییر یافته و
تاکنــون از مقدار  ۹۹میلیارد تومــان بودجه این طرح  ۶۳میلیارد
تومان آن تخصیص یافته و کامل در این پروژه هزینه شده است.وی
افزود :جهت خاتمه عملیات سد امیرآباد و آبگیری این سد در آبان
ماه  ۱۴۰۰به اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیارد تومان دیگر نیاز است ،که
در صورت تخصیص این میزان بودجه؛ امیدوار هستیم که آبان ماه
ســال جاری سد امیرآباد ،آبگیری گردد.مهندس آریانژاد در ادامه
بازدید از خط انتقال آب اراضی کشاورزی روستای خامسان اضافه
کرد :هدف از این طرح ،پمپاژ آب رودخانه گاوه رود از مخزن ســد
گاوشــان برای تأمین آب  1هزار و صد هکتار از اراضی کشاورزی
روستای خامسان است .
با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو انجام شد؛

آغاز عملیات لوله گذاری خط انتقال
آب از خلیج فارس به المرد
در استان فارس
عملیات اجرایی لوله گذاری فاز نخســت خط انتقال آب از خلیج
فارس به اســتان فارس (شهرستان المرد )،با حضور رییس هیات
عامل ایمیدرو ،استاندار و نمایندگان استان فارس در مجلس شورای
اسالمی ظهر امروز در منطقه ویژه المرد آغاز شد.به گزارش روابط
عمومی ایمیدرو ،فاز نخســت این طرح ،پس از شیرین سازی آب
دریا از بندر پارســیان واقع در استان هرمزگان ،آن را به المرد در
جنوب استان فارس منتقل می کند .ظرفیت نهایی خط انتقال آب
فوق به  ۶۰میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید که فاز نخست
آن به طول  ۶۷کیلومتــر با ظرفیت  ۱۵میلیون متر مکعب ایجاد
می شــود.در این فاز صنایع مســتقر در مناطق ویژه صنایع انرژی
بر پارسیان و المرد از آب شیرین شده بهرهمند خواهند شد .مدت
زمان اجرای پروژه فوق  ۲سال است که با سرمایه گذاری  ۱۷هزار
میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی به اجرا در می آید.
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معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

دولت برنامهای برای واردات لوازم خانگی ندارد

معــاون وزیر صمت با بیان اینکه دولت برنامهای برای واردات
لوازم خانگی خارجی از محل منابع بلوکه شــده ایران ندارد،
گفت :برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی میتوانیم
با خارجیها مذاکره کنیم.عباس تابش در گفتوگو با خبرنگار
مهر دربــاره نگرانی تولیدکنندگان لــوازم خانگی از احتمال
آزادسازی منابع بلوکه شــده ایران در کره و احتمال واردات
لوازم خانگی تاکید کرد :واردات لوازم خانگی در دســتور کار
نیســت.وی ادامه داد :شــرکتهای خارجی اگر شرایط ما را
بپذیرند اجازه ورود به کشــور خواهند داشــت اما اگر شرایط
مــا را نپذیرند اجازه واردات نخواهیم داد .تا دیروز ما به دنبال
تکنولوژی بودیم اما امروز خودمان تکنولوژی ســاخت داریم.
وقتی ایــن تکنولوژی را داریم خارجیهــا نمیتوانند هزینه
تکنولوژی ســاخت را به ما تحمیل کنند .لذا با شــرایط برابر
میتوانند با ما مذاکره کنند نه از موضع باالتر که ما را استثمار
کنند و هر وقت دلشــان خواست کشور را ترک کنند.معاون
وزیر صمت تصریح کرد :البته تولید داخل به این معنا نیست
که صد در صد قطعات لوازم خانگی را داخلی سازی کردهایم
بلکه قســمتی از این قطعات ســاخت داخل هستند و مابقی
به صورت ســی کی دی و … وارد کشور میشود .اگر توافقی
شــکل بگیرد و شرکتهای خارجی با شــرایط ما راه بیایند
وضعیت بهتر میشــود چراکه امروز یکی از مشــکالت بهای
تمام شــده ما این است که قطعات از کشورهای مختلف باید
وارد کشور شود که این موضوع هزینه تمام شده کاال را باالتر
برده است .بنابراین در مذاکره هم به دنبال بهبود شرایط برای
تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود.وی در عین حال با تاکید

بر اینکه انحصاری در بخش لوازم خانگی کشور نداریم افزود:
انحصار زمانی شکل میگیرد که تعداد تولیدکنندگان کم باشد
در حالی که االن تعداد تولیدکنندگان بسیار زیاد است.رئیس
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان افزود:

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران خبر داد؛

آغاز فرایند آموزشی برای اجرای موفق
قانون پایانههای فروشگاهی
مشــاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت :قانون پایانههای فروشــگاهی و سامانه
مودیان ،قانون جدیدی است و باید از خرداد سال  ۱۴۰۰اجرایی میشد اما نیاز
بود برای اجرایی شدن این قانون فعاالن صنفی و ماموران مالیاتی آموزشهایی
بییند تا در اجرای آن موفقیت حاصل شود.محمدرضا جعفریان در گفت و گو با
پایگاه اطالعرسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد :طبق قانون سازمان امور مالیاتی
باید با همکاری اتاق اصناف ایران ،آموزشهایی در خصوص پایانههای فروشگاهی
و سامانه خدمات مودیان در استانهای مختلف داشته باشد که این امر همزمان
با هفته مالیات و در روز  ۱۶تیر در یزد انجام شــد .البته پیش از این نیز در دو
استان دیگر این آموزشها انجام شــده بود.وی افزود :اجرای این قانون نیازمند
داشتن شناسه یکتا است و ثبت نام در این سامانه ممکن است کمی دشوار باشد.
از این رو بخش مهمی از آموزشهای انجام شــده برای فعاالن صنوف تولیدی و
توزیعی برگزار میشود تا با نحوه ثبتنام در این سامانه آشنا شوند .به عالوه ،این
افراد در این کارگاههای آموزشــی که به صورت یک تا دو روزه برگزار میشــود
با مشــوقها و جوایزی که برای بنگاههــای اقتصادی و مصرفکنندگان در نظر
گرفته شده آشنا میشوند تا بدانند چطور از آنها استفاده کنند .بخش دیگری
از این کارگاهها پاســخ به سواالت است که توســط اساتید و کارشناسان انجام
میشود.مشــاور عالی مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود :بخشــی از آموزشها نیز
مخصوص ماموران مالیاتی است تا سطح اطالعات همکاران سازمان امور مالیاتی
در خصوص نحوه اجرای این قانون افزایش یابد.جعفریان بیان کرد :برای اجرایی
شــدن قانون پایانه فروشگاهی و ســامانه خدمات مودیان نیازمند آموزشهای
گستردهتری هستیم و این سلسله آموزشها در استانهای دیگر نیز انجام خواهد
شــد .عالوه بر این در نظر داریم مربیان و اســاتیدی را آموزش دهیم که بعد از
طریق اتحادیهها ،فعاالن صنفی را آموزش دهند .تعدادی از اساتید معرفی شدهاند
اما به دلیل موجهای پی در پی کرونا این آموزشها هنوز کامل نشــده است.وی
تاکید کرد :با اجرای این قانون ،شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد
و مالیاتها نیز به طور عادالنه اخذ میشــود.به گزارش پایگاه اطالعرسانی اتاق
اصناف ایران ،با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه خدمات مودیان ،محاسبه
مالیات و اظهارنامه مالیاتی به طور سیستمی و بدون دخالت انسان توسط سامانه
انجام و رسیدگی م 
یشود که این امر موجب رفع مشکالت موجود و اخذ عادالنه
مالیات خواهد شد.

یک کارشناس مســائل روسیه اظهار
داشت :میزان قراردادهای تجاری بین
ایــران و روســیه که بــه مرحله امضا
رســیده به بیــش از  ۲۵میلیارد دالر
میرسد اما شاهد آن هستید که سطح
روابط تجاری عملیاتی شــده بین دو
کشــور کمتر از  ۲میلیارد دالر است.
توگو با خبرنگار
شــعیب بهمن در گف 
اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تجاری
ایران و روســیه اظهار کــرد :در طول
سالهای گذشــته یکی از چالشهای
بزرگ در روابط ایران و روســیه توسعه
روابط تجاری بوده است حجم تجارت
ایران و روسیه همیشه زیر دو میلیارد
دالر بوده که در مناسبات تجاری بین
المللی رقم قابل توجهی نیســت .وی
افــزود :برای مثال حجم تجارت ترکیه
و روســیه بیش از  ۳۰میلیــارد دالر
اســت که دو طرف بــرای افزایش این
رقم بــه  ۱۰۰میلیارد دالر برنامهریزی
کردند ،ایــن موضوع یک عامل تعیین
کننده در مســائل سیاســی است .با
اینکه ترکیه و روســیه در بســیاری از
مســائل سیاسی نظرات متفاوتی دارند
اما ســطح روابط تجاری خــود را باال
نگه داشــتهاند از طرف دیگر با اینکه
ایران و روسیه در بســیاری از مسائل
نگاه مشــابه سیاســی دارند اما روابط
تجاری آنها ضعف عمــده دارد .بهمن
با اشــاره به علل و عوامل عدم رشــد
روابط تجاری ایران و روسیه گفت :این
موضوع علل مختلفی دارد یکی از این
عوامل این است که ما ظرفیتهای بازار
روسیه را به خوبی شناسایی نکردهایم

شــرکتهای ایرانی برای کســب بازار با هم رقابت میکنند.
رقابت بســیار نزدیکی بین این شرکتها برای جلب رضایت
مصرف کنندگان وجود دارد .وقتی تعداد تولیدکنندگان زیاد
است ،یعنی تنوع کاال هم داریم.

نحوه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی
تابــش در مورد نحوه مبارزه با قاچــاق لوازم خانگی ،اظهار
داشت :مبارزه با قاچاق لوازم خانگی باید به صورت کامل و
دقیق در دستور کار قرار گیرد ،اظهار داشت :مبارزه با قاچاق
کاال دو بخش دارد؛ یک بخش اینکه حتماً در حاکمیت باید
همه ابزارها و دستگاههای مرتبط با موضوع قاچاق از جمله
دســتگاههایی که موظف به التزام بخشــی به مرز هستند،
دستگاههایی که متولی التزام بخشی به تردد و ترانزیت کاال
هستند و دستگاههایی که موظف به التزام بخشی به بخش
عرضه هستند ،با همکاری یکدیگر و به صورت جدی جلوی
عرضه کاالی قاچاق را بگیرند.رئیس سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان افزود :از سویی دیگر کاالی قاچاق
خدماتی در داخل کشور ندارد و نمایندههای موجود امکان
خدمــات دهی به این محصوالت را ندارند؛ اما وقتی کاالیی
تولید داخل میشود یعنی خدمات قبل از فروش و خدمات
پــس از فروش دارد و مردم بــا اطمینان خاطر میتوانند از
این کاال اســتفاده کنند و در صــورت خرابی هم میتوانند
برای تعمیر به نمایندگی ارســال کنند .بنابراین بخش دوم
مبارزه با قاچاق کمکی است که مصرف کنندگان نهایی به
ما میکننــد.وی ادامه داد :مصرف کنندگان اگر به خدمات
قبل از فروش و پس از فروش توجه داشــته باشند و تولید
داخل را به کاالی خارجی ترجیح دهد هم سطح تولید لوازم
خانگی داخلی افزایش مییابــد که این موضوع بهای تمام
شده کاال را هم کاهش میدهد و با قیمت ارزانتری در بازار
عرضه میشود.

چرا  ۲۵میلیارد دالر تفاهمنامه امضا شده اجرا نمیشود؟

تجاری ایران و روسیه کمتر
از  ۲میلیارد دالر است

متاســفانه یک ایده در کشور ما شکل
گرفته که روسیه ظرفیت برای صادرات
ندارد یعنی فکر میکنند که ما کاالیی
نداریم که در بازار روســیه به خوبی به
فروش برسد .در مورد واردات هم فکر
میکنند که محصوالت روســی از نظر
تکنولوژیک مناسب نیست و بهتر است
به کاالهای غربی توجه کنیم در حالی
که تکنولوژی محصوالت روسیه اگر از
کشــورهای غربی بهتر نباشد ،عقبتر
نیســت.وی همچنین اضافه کرد :اگر
روابط تجاری ترکیه و روسیه را بررسی
کنیم به زمینههای زیادی بر میخوریم
که بین دو کشور وجود داشته تا بتواند
روابــط تجاری خــود را افزایش دهند
همین زمینهها در مورد ایران و روسیه
نیز وجود دارد اما متاسفانه نگاه مدیران
ما در دســتگاههای اجرایی به این سو
نیست و با اینکه تفاهمنامههایی امضا
میشــود اما به مرحله عمل نمیرسد
بنابراین به طور کلی میتوان گفت سه
عامل مهم در عدم رشد روابط تجاری
دو کشور نگاه مسئولین به غرب ،عدم
شناســایی بازارها و نبــود نگاه عمل
گرایانه اســت.این کارشــناس مسائل
روسیه خاطرنشان کرد :تفاهمنامههای
تجاری زیــادی بین ایران و روســیه
منعقد شده است .این تفاهمنامهها در

حوزههایی مانند زیرســاختها ،حمل
و نقل ریلــی ،حمل و نقــل جادهای،
شــیالت ،ســاخت نیروگاه های برق
آبی ،نفت و گاز و  ...بوده اســت .میزان
قراردادهای تجاری بین ایران و روسیه
که به مرحله امضا رســیده به بیش از
 ۲۵میلیارد دالر میرسد اما شاهد آن
هستید که سطح روابط تجاری عملیاتی
شــده بین دو کشور کمتر از  ۲میلیارد
دالر است.بهمن در ادامه تصریح کرد:
مشکالتی در داخل روسیه وجود دارد
و ممکن است آنها نیز نگاه غرب گرایانه
داشته باشند شرکتهای روسی اعتقاد
دارند که همکاری با شرکتهای غربی
کم دردسر تر است از طرف دیگر بیشتر
افرادی که در ســالهای گذشــته در
مسند مسئولیت در روسیه قرار داشتند
و نتوانستند بازار ایران را به تجار روس
بشناســانند ما نیز نتوانستیم استفاده
کنیم برای مثال ما در این کشور رایزن
اقتصادی و تجاری نداریم در حالی که
امروزه در دیگر کشورها تعداد کارمندان
اقتصادی که فرستاده میشوند بیشتر از
کارمندان سیاسی است.وی اضافه کرد:
مشکل دیگر نگاه تجار روس به ایرانیها
است .شــرکتهای روسی اعتقاد دارند
که ایرانیها نگاه بلندمدت ندارند .زمانی
که روابط ایران با غرب به مشــکل بر

میخورد به ســراغ شرکتهای روسی
میرونــد ولی به محض بهبود روابط با
غرب حتی تفاهمنامهها کنار گذاشته
میشود .برای مثال بعد از انعقاد برجام
همه تفاهمنامهها با شرکتهای روسی
توسط ایرانی ها کنار گذاشته شد.
بهمن در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر
تحریمها بر روابط تجاری ایران و روسیه
گفت :تحریمهــا و محدودیتهایی که
ایجاد میکنند عامل بســیار مهمی در
موضوع تجارت هستند و نمیتوان گفت
که تحریمها تاثیر نگذاشتهاند .اما دست
کم در مورد روابط تجاری ایران و روسیه
تحریم ها تاثیر خاصی نداشــتهاند .اگر
یک بررسی آماری داشته باشیم میزان
تجارت دو کشــور امروز بــا زمانی که
برجام منعقد شــده بود تفاوت خاصی
نکــرده و حتی میتوان گفت به میزان
بسیار جزئی بیشتر هم شده است .وی
در پایان بیان کرد :ما از بخش به حدی
از فرصت های خود اســتفاده نکردیم
روسیه به عنوان بزرگترین و مهمترین
کشور اتحادیه اوراســیا تفاهمنامه با
ایران را امضا کرده اســت به سبب آن
ایران برای صــادرات  ۵۰۰قلم کاال به
کشــورهای اوراســیا معافیت گمرکی
میگیرد .اینها نشان میدهد که اشتیاق
در طرف روز وجــود دارد ما از فرصت
اوراسیا استفاده نکردیم .اگر این اتفاق
افتاده بود میتوانستیم ارزآوری زیادی
داشته باشــیم و به دور زدن تحریمها،
اشتغال و ...کمک کنیم .اما متاسفانه در
حوزه سیاست خارجه توجه چندانی به
صادرات نمیشود.
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گزیده خبر
در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان با سود آوری
بر مدار توسعه

در مجمــع عمومی عادی ســاالنه ذوب آهن اصفهان
،منصــور یزدیزاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در
ارایه گزارش هیاتمدیره مربوط به عملکرد ســال ۹۹
و برنامههای آتی این شــرکت گفت  :ســال  ۹۹سالی
خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت
صادرات و واردات مواد اولیه برای تمام کشــورها بود اما با این وجود طی ســال
های  ۹۸و  ۹۹رشــد  ۴و  ۵درصدی و در مجموع دو ســال ،رشد  ۹درصدی را
در تولید داشــتیم.یزدی زاده با اشاره به دســتاوردهای مهم شرکت ذوب آهن
اصفهان ،تاکید کرد :دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملی
 ،رکورد تولید ریل به میزان  ۵۸هزار تن با افزایش  ۲۸۲درصدی نسبت به سال
 ، ۱۳۹۸طراحی و تولید سوزن ریل  ، ۶۰E۱A۱طراحی و تولید ریل معدن
 R۱۸در نورد  ، ۶۵۰پذیرش ریل ملی در بورس کاال  ،انعقاد نخســتین قرارداد
صادرات ریل و به کارگیری ریل در  ۶محور راه آهن کشور از جمله دستاوردهای
ریلی ذب آهن در ســال  ۹۹بوده اســتیزدی زاده با بیــان اینکه ذوب آهن ۱۰
درصد تولید فوالد کشور را دارد که تولید آن مشابه  ۷۵درصد سایر فوالدسازان
دنیاست ،افزود :روش ســایر تولیدکنندگان فوالد کشور مشابه معادل  ۵درصد
تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز است ،بنابراین ذوب آهن برای ماندن در گوی
رقابت ،استراتژی تنوع بخشی به تولیدات خود را در پیش گرفته است که تولید
ریل آغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال بود و به دنبال آن محصوالت دیگر
همچون کالف های صنعتی ،تکمیل ســبد ورق ســازه های فوالدی ،طراحی و
تولید تیرآهن نیمه ســبک و  ....در دستور تولید قرار گرفت.وی به تنوع بخشی
محصوالت در نورد ۶۵۰اشــاره کرد و گفت :همــواره ذوب آهن در نورد ۶۵۰با
ظرفیت مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه ،ظرفیت خالی را پر کردیم
و این موجب تکمیل ظرفیت  ،تنوع بخشی محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات
شده است.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود مواد اولیه و لزوم
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از چالش های ذوب آهن است ،تصریح
کرد :امروز توســعه تیرآهن بال پهن در ذوب آهن ضرورت دارد ،البته باید توجه
داشت که بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به تولید ریل،
سپس کالف ،آرک ،تیرآهن و میلگرد ساده است.
محمدرضا کریمی؛ مدیر اقتصادی ایمپاسکو تشریح کرد:

سیاست های واگذاری مجتمع ها و طرح های
تحت پوشش ایمپاسکو به بخش خصوصی
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی
اجرایی ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران ،در راستای سیاست های دولت و درجهت
اجرای قوانین و جلوگیری ازخام فروشــی مواد معدنی
و اســتفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه
فرآوری و نبود امکان فروش مســتقیم ماده معدنی ،نسبت به واگذاری و جذب
ســرمایه گذار بخش خصوصی در مجتمع ها و طرح های تحت پوشش درقالب
 ۵روش زیر اقدام می نماید -۱:جذب سرمایه گذار برای تجهیز معدن و احداث
کارخانه فرآوریدراین روش ،ســرمایه گذار ،آماده سازی و تجهیز معدن ،احداث
کارخانه ،تولید و فروش محصول را به مدت چند ســال برعهده خواهد داشت و
در حین فعالیت ،درصدی از محصول تولیدی را به عنوان حق السهم به سرمایه
پذیر واگذار خواهد کرد.با توجه به استهالک کارخانه های تحت پوشش و نیاز به
سرمایه گذاری مجدد ،مجتمع ها به صورت راهبری ( تامین مواد اولیه ،تولید و
فروش محصول) برون ســپاری شده و سرمایه گذار می بایست در حین فعالیت
درصدی از تولید را به عنوان حق الســهم به سرمایه پذیر پرداخت کند .در این
روش کلیه نیروی انســانی موجود مطابق با قرارداد های قبلی ،به سرمایه گذار
منتقل می شوند.با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری دولتی(باتوجه به اصل۴۴
) ،تامین خوراک ازسوی سرمایه پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط
سرمایه گذار انجام می پذیرد .سرمایه گذار می بایست به ازای ارزش مواد اولیه
تحویلی سرمایه پذیر ،در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به
عنوان حق السهم به سرمایه پذیر بپردازد.پس از تصویب طرح سرمایه گذاری در
هیات وزیران مطابق تبصره  ۳بند الف ماده  ۳اصل  ۴۴قانون اساســی نسبت به
برگزاری مزایده سرمایه گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می شود
که بر همین اساس مشارکت  ۵۱به ( ۴۹سرمایه پذیر به سرمایه گذار) به مزایده
گذاشته شده و سرمایه پذیر به نسبت سهام خود (بر اساس قانون تجارت) نسبت
به پرداخت هزینه ها اقدام می نماید.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان:

کسری  ۸۰۰۰مگاواتی برق در شهرکهای صنعتی

سهم اشتغالزایی در بخش های مختلف اقتصادی چقدر است؟

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن اشاره به کسری  ۸۰۰۰مگاواتی برق در شهرکهای صنعتی،
تحریم را عامل عقب ماندگی در برنامه تولید برق با مولدهای مقیاس کوچک یا خود تولید دانست و گفت که این سازمان برای
ساخت پنل خورشیدی در شهرکها ،مشوقهایی در نظر گرفته است.فتحعلی محمدزاده در گفتوگو با ایسنا ،درباره استفاده از
پنل های خورشیدی برای تولید برق در شهرکهای صنعتی ،گفت :حسب تصمیماتی که در هیئت مدیره سازمان گرفته شده،
برای واحدهای صنعتی که زمین و پروانه ساخت بگیرند و اقدام به ساخت و ساز کند ،برای کسانی که بتواند همزمان در پشت
بام خود پنل خورشیدی ،برای تولید بیشینه  ۱۰۰کیلووات برق ،نصب و از وزارت نیرو مجوز بگیرند تا به شبکه برق متصل شوند،
 ۵تا  ۱۰درصد در قیمت زمین تخفیف قائل میشویم .وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی با ســازمان انرژیهای نوی وزارت نیرو اظهار کرد :در قالب این تفاهمنامه ،دورههای آموزشــی مختلفی در شهرکهای
صنعتی برگزار شــده و تعرفهها و ظرفیتهای قانونی که دولت و وزارت نیرو برای توســعه و نهادینه کردن پنلهای خورشیدی
یا اســتفاده از انرژیهای خورشیدی در دستور کار دارد ،تشریح شده ،واحد صنعتی در جریاناند و پنلهای خورشیدی همواره
به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی در شرکتهای استانی در دستور کار قرار گرفته است .به گفته این مقام مسئول اقدامات
مربوط به پنلهای خورشــیدی از سال  ۱۳۹۸آغاز شده و بر اساس شاخصهای همان سال حدود  ۵۰۰کیلووات نهادینهسازی
شده است .وی در پاسخ به این سوال که با نصب پنلهای خورشیدی چند درصد از نیاز برق واحدهای صنعتی تامین میشود،
گفت :این موضوع بستگی به ظرفیت پنل و نیاز برق واحد تولیدی دارد .البته در کل نسبت زیادی نیست .اما این آمادگی وجود
دارد که اگر وزارت نیرو ظرفیتهای قانونی و تعرفههای خود را اصالح کند ،از ظرفیت ایجاد شده در سقف سولههای شهرکهای
صنعتی نیز برای تولید برق استفاده شود .محمدزاده همچنین درباره مولدهای مقیاس کوچک یا خود تولید یا سی اچ پی ،گفت:
در راستای تفاهمنامهای با وزارت نیرو در سنوات گذشته ،تاکنون  ۱۱۰هزار هکتار زمین درون شهرکهای صنعتی برای تولید
 ۴۲۵۰مگاوات برق به تولید برق با مولدهای کوچک مقیاس اختصاص یافته ،اما با توجه به اینکه تکنولوژی و فناوری مورد نیاز
این فرآیند وارداتی اســت ،شــرایط تحریم و نوسانات اقتصادی مشکالتی ایجاد کرد که در نتیجه آن از  ۱۱۰هکتار حدود ۴۷۰
مگاوات به بهره برداری رسیده و مابقی هم در دستور کار قرار دارد .به عبارت دقیقتر به گفته او ۱۱۰ ،هکتار زمین در قالب ۴۵۳
قرارداد برای توزیع  ۴۲۵۰مگاوات برق تفاهم شده بود ،اما آنچه محقق شده  ۵۳قرارداد برای تولید  ۴۷۰مگاوات در  ۱۴هکتار
زمین اســت .معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین از افزایش تعرفه انرژی صنایع به شدت
انرژی بر خبر داد و گفت :از اواسط اردیبهشت ماه امسال در راستای بند ز تبصره  ۱۵قانون بودجه سال  ۱۴۰۰متوسط هر کیلو
وات ساعت انرژی به صنایعی که دربند ز هستند در میان باری یعنی  ۷صبح تا  ۷شب  ۳۵۵تومان ،در اوج بار یعنی از هفت شب
تا  ۱۱شب  ۷۱۱تومان کم باری یعنی از  ۱۱شب تا  ۶صبح  ۱۷۸تومان خواهد بود .به گفته وی کل انرژی مورد نیاز شهرکهای
صنعتی در حال حاضر حدود  ۱۸هزار مگاوات است که حدود  ۱۰هزار مگاوات آن تامین شده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۸.۸درصد بیشترین سهم اشتغال را
به خوداختصاص داده است .در مراتب بعدی ,بخش های صنعت با  ۳۳.۲و کشاورزی با  ۱۷.۹درصد قرار دارند.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درباره آمار نیروی کار در بهار  ,1400بررسی اشتغال
در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 48.8درصد بیشترین سهم اشتغال را به خوداختصاص
داده اســت .در مراتب بعدی ,بخش های صنعت با  33.2و کشاورزی با  17.9درصد قرار دارند.سهم شاغالن بخش کشاورزی و
خدمات در بهار  1400نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب برابر با  0.7درصد و  0.9درصد کاهش و سهم شاغالن بخش
صنعت  1.4درصد افزایش داشته است .بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر نشان می دهد که  8.8درصد از جمعیت
فعال بیکار بوده اند .همچنین بر اساس فاصله اطمینان  95درصد مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در بر می گیرد .بر اساس
این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی روند
تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص ,نسبت به فصل مشابه در سال قبل( بهار  )99حدود  1.0درصد
کاهش داشته است .بررسی نرخ بیکاری جوانان 15-24ساله حاکی از آن است که  22.1درصد از جمعیت فعال این گروه سنی
بیکار بوده اند .این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی روند
تغییرات نرخ بیکاری جوانان  15-24ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.4
درصد کاهش یافته است .نرخ بیکاری گروه سنی  18-35ساله نیز حاکی از آن است که  15.6درصد از جمعیت فعال 18-35
ساله بیکار بوده اند .این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی
روند تغییرات نرخ بیکاری گروه سنی 18-35ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.1
درصد کاهش پیدا کرده است .بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیالن آموزش عالی نشان می دهد 13.4
درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند .این نرخ در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط روســتایی
نســبت به نقاط شهری بیش تر بوده اســت .بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش  0.1درصدی در بهار  1400نسبت
به فصل مشابه سال قبل است .سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که  9.8درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند.
این شــاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روســتایی بیش تر از نقاط شهری بوده است .سهم اشتغال ناقص در بهار
 1400نسبت به فصل مشابه سال قبل  1.9درصد افزایش پیدا کرده است.بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیش تربا ساعت کار
معمول  49ساعت و بیشتر نشان می دهد که  36.4درصد شاغلین به طور معمول  49ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند .این
شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندار کار می کنند.
این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل  2.9درصد افزایش داشته است.در بهار  1400سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل
آموزش عالی از کل شاغالن  25.3درصد بوده است.

شاهین فعلی همان خودرویی است که شورای
ِ
رقابت ِ
مالک قیمتگذاری قرار داده است
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروســازی کشــور با اشاره
به عرضه و تحویل خودروی شــاهین به مشــتریان گفت :شاهین فعلی همان
خودرویی است که شورای رقابت مالک قرار داده و قیمتگذاری کرده است.
به گزارش سایپانیوز ،بهزاد رحیمی نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به تولید خودروی ملی شاهین در شرکت سایپا ،گفت :خودرو شاهین
محصول جدید ســایپا ،خودرویی پیشرفته و مناســب برای بازارهای داخلی و
خارجی با امکانات و قابلیتهای روز است.وی با اشاره به آپشنهای متنوع این
خودرو افزود :شــاهین آپشنهای متنوعی دارد که برای صنعت خودرو داخلی
یک گام روبهجلو اســت و زمینه تســری این قابلیتها به سایر خودروها را نیز
فراهم میکند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره
به برخی اظهارنظرها در خصوص قیمتگذاری شاهین تصریح کرد :گزارشها
نشــان میدهد قیمتگذاری این خودرو بر اساس اسناد مرتبط با هزینه تولید
انجام شده و خودرویی که به بازار عرضه شده است عیناً همان خودرویی است
که شورای رقابت در کلینیک خودرو مالک قرار داده و براساس آن قیمتگذاری
صورت گرفته اســت.رحیمی با بیان اینکــه در طرحهای فروش و پیشفروش
شاهین و سایر محصوالت خودرویی ،مالک قیمتی ،ابالغیههای شورای رقابت
است ،تصریح کرد :تاکنون اقدامی مغایر با این امر از سوی خودروسازان گزارش
نشــده اســت.وی با اشــاره به طرح های فروش و پیشفروش خودرو ،افزود:
طرحهای فروش و پیشفروش خودروسازان زیر نظر نهادهای نظارتی اجرا شده
و گزارشها نیز حاکی از آن است که همه روال اجرایی اعم از قیمت خودروها،
دریافت مبالغ پیشپرداخت ،قرعهکشــیها و ...بر مبنای قانون بوده است.عضو
هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروســازی کشور با اشاره به نقش
دالالن و واســطهگران در بازار خودرو ،یکــی از دالیل افزایش قیمت خودرو را
همین دالالن دانست و تصریح کرد :متاسفانه دالالن و واسطهها در بازار خودرو
فعال هستند.
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گزیده خبر
تقدیر از بانک توسعه تعاون
بهعنوان یاور اشتغال
در مراسمی با حضور معاون اول رئیسجمهور انجام شدتقدیر از بانک توسعه تعاون
بهعنوان یاور اشتغالمراسم تجلیل از یاوران اشتغال محرومین در بانک مرکزی برگزار
شد.معاون اول رئیسجمهور در این مراسم گفت :تضعیف همبستگی اجتماعی از
تهدیدهای جدی برای هر کشــوری است که میتواند منجر به ایجاد فاصله میان
حکومت و جامعه ،تقویت فاصله در درون حکومت و درون جامعه شود.به گزارش
روابط عمومی بانک توســعه تعاون ،اســحاق جهانگیری با بیان اینکه همبستگی
اجتماعی از سوی عوامل مادی مانند فقر ،تبعیض ،فساد و آسیبهای اجتماعی که
یکی از مهمترین آنها حاشیهنشینی است تهدید میشود ،گفت :عوامل غیرمادی
نظیر رشد فردگرایی ،مادیگرایی و تضعیف ارزشها در جامعه نیز موجب تضعیف
همبستگی اجتماعی اســت ،بنابراین هر اقدامی که در جهت تقویت همبستگی
اجتماعی انجام شود اقدامی پسندیده ،دلسوزانه و متناسب با نیازهای کشور است

تقدیر از بانک پارسیان به عنوان یاور اشتغال
مراســم تقدیر از بانک پارسیان به عنوان یاور اشتغال در حضور معاون اول رییس
جمهور ،رییس کل بانک مرکزی و رییس کمیتــه امداد امام خمینی (ره) برگزار
شــد.طی این مراسم که در راستای تقدیر از فعاالن حوزه اشتغال و توانمند سازی
یاور کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده اند لوح تقدیری به بانک پارسیان اهدا شد
و از خدمات این بانک تجلیل شد .گفتنی است در این مراسم مجموعاً بانک های
پارسیان ،اقتصاد نوین و سامان حائز دریافت لوح تقدیر شناخته شدند.این مراسم
ساالنه و در جهت ترغیب بانک ها به خدمات مسئوالنه در مقابل جامعه و با شناسایی
و اهدای لوح تقدیر از سوی کمیته امداد امام خمینی (ه) برگزار میگردد.
با حمایت مالی بانک گردشگری؛

بلندقامتان ایران عازم بازیهای المپیک توکیو
 2020شدند
تیم ملــی والیبال ایران با حمایت مالی بانک گردشــگری ،به منظور حضور در
بازیهــای المپیک توکیو  2020در قالب گروه اول تیمهای اعزامی روز شــنبه
 26تیرماه جاری به ژاپن ســفر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،
بلندقامتان ایران که در لیگ جهانی محکی جدی خوردند ،طبق برنامه اعالمی
برگزارکنندگان مسابقات المپیک ،به توکیو اعزام شدند.بانک گردشگری که از سال
 1396حامی مالی والیبال ایران است ،با هدف توسعه ورزش و حمایت از ورزش
قهرمانی ،حامی تیمهای ملی والیبال در تمام ردههای ســنی است.به گواه اکثر
صاحبنظران ،نقش بانک گردشگری در موفقیت تیمهای ملی والیبال انکارناپذیر
اســت.تیم ملی والیبال ایران که دومین تجربه حضورش در بازیهای المپیک را
تجربه خواهد کرد ،با هدایت والدیمیر آلکنو به دنبال درخشش در این بازیهاست.
ســی و دومین دوره بازیهای المپیک طی روزهای اول تا  ۱۷مردادماه امسال به
میزبانی توکیو برگزار میشود.

بانک مرکزی ضمن تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این
بانک در خردادماه،اعالم کرد :پایه پولی در پایان خردا د نسبت
به پایان سال  ۹۹بیانگر رشد  ۹.۲درصدی است که در مقایسه
با رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۶
واحد درصد افزایش یافته است.به گزارش تسنیم ،بانک مرکزی
در گزارشــی به تحلیل تحوالت اقتصــاد کالن و اقدامات این
بانک در خردادماه  1400پرداخت و اعالم کرد :به دنبال تغییر
رویکرد سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی ،بررسی تحوالت
اقتصادی ،اطالعرسانی و گزارشدهی منظم و ماهانه اقدامات
انجام شــده به منظور جهتدهی صحیح به انتظارات تورمی و
تحقق اهداف بانک مرکزی در راســتای حفظ ارزش پول ملی
و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت .بر این
اساس ،خالصهای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد
شده در خردادماه  1400به شرح ذیل ارائه میشود.
 -1تحوالت اقتصاد کالن
بررسی روند شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی حاکی از آن
است که در اردیبهشــت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور
عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه «خوراکیها و آشامیدنیها»
ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است .در این میان ،بررسی
روند قیمتها بــه تفکیک گروههای اختصاصی کاال و خدمت
گویای رشــد شــاخص در هر دو گروه میباشد؛ اگرچه اقالم
کاالیی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکیها سهم
پررنگتری در شــکلدهی به تورم ماهانه شاخص بهای کاال و
خدمات مصرفی داشت هاند ،اما اقالم خدمتی نیز به خصوص در
دو گروه «بهداشت و درمان» و «مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر
ســوختها» در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه
بودهاند .بر اساس محاســبات و آمار مقدماتی ،رشد اقتصادی
کشور در سال  1399به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال
 )1390نسبت به ســال قبل به ترتیب (با نفت)  3.6درصد و
(بدون نفت)  2.5درصد بوده اســت .بررسی روند فصلی ارقام
رشــد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیتهای
اقتصادی در شروع همهگیری بیماری کرونا در فصل اول سال
( 1399رشد -2.5درصد) ،رشد اقتصادی کشور در فصل دوم
معادل  5.4درصد و پــس از ثبت رقم  3.8درصدی در فصل
ســوم این سال ،در فصل چهارم بالغ بر  7.7درصد شد.الزم به
ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت ،صنایع و معادن
و کشــاورزی به ترتیب معادل  11.2درصد 7.1 ،درص د و 4.5
درصد بوده اســت و ارزش افزوده بخــش خدمات ،تغییری را
نســبت به سال گذشته تجربه نکرده است .یادآور میشود که
ارزش افزوده بخش نفت در سال  1398کاهش بسیار شدیدی
را تجربه کرد (رشــد  -38.7درصد) و با بهبود نسبی وضعیت
در سال  ،1399رشــد باالیی در این بخش مالحظه میشود.
عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات
فصلی این بخش در مقاطع مختلف ســال  1399در قیاس با
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تحلیل تحوالت اقتصاد کالن از نگاه بانک مرکزی

علت رشد پایه پولی چیست؟
مدت مشابه سال  1398است؛ بهطوریکه رشد ارزش افزوده
آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل  -1.3درصد1.3 ،
درصد 0.1 ،درصد و  -0.2درصد نســبت به مدت مشابه سال
قبل از آن بوده اســت.همچنین حســب اطالعات مندرج در
گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک
ج.ا .ایران ،طی دوماهه نخســت ســال جاری ارزش صادرات
گمرکی در حدود  6.3میلیارد دالر بوده که موید افزایش قابل
مالحظه  47.8درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399
است .ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود
 6.5میلیارد دالر بوده که حاکی از افزایش  29.5درصدی آن
نسبت به مدت مشابه ســال قبل است .بررسی بازار داراییها
از جمله ســهام و مســکن حکایت از آن دارد که قیمتها در
بازار مســکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه
شــده است و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل
مشاهده میباشد .بر این اساس ،متوسط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده در شهر
تهران ،در خردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل  3.0درصد
افزایش را تجربه کرد .همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار
در پایان خردادماه  1400در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته
حدود  1.2درصد افزایش یافت .باید توجه داشت چنانچه مسیر
صعودی قیمت داراییها داللتی بر تغییر در ســطح انتظارات
تورمی داشته باشد ،ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی
سیاســتگذار پولی وجود داشته باشد.مروری بر تحوالت بازار
ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در خردادماه
نســبت به ماه قبل از آن است .بررسی تحوالت این مولفه در
ماه مورد گزارش نشــان میدهد ،بهرغم آنکه نرخ دالر در دهه
نخســت خردادماه با افزایش مواجه گردید ،لیکن در روزهای
بعد با شکلگیری انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی در رابطه با
پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام ،نرخ دالر کاهش
یافت و قیمتها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه
نمود .ضمن آنکه در خرداد ماه ســال جاری متوسط نرخ دالر
در بازار ثانویه (نیما) نســبت به اردیبهشتماه با کاهش همراه
بوده است .تحوالت نرخ سود بازار بینبانکی در خردادماه سال
جاری بر خالف سال  1399نوســانات قابل توجهی را تجربه
نکــرد و البته با ثبت یک روند نزولی مالیــم متاثر از عواملی
مانند افزایش سقف تنخواهگردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر
در بازار ،کماکان در محدوده مورد نظر سیاســتگذار پولی قرار
داشت .یادآور میشود این امر در حالی تحقق یافت که برخالف

سنوات گذشته ،بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه
دخالت مســتقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است .این
مســاله به معنای اصالح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها
در بازار بین بانکی بوده به طوریکه در حال حاضر بانکهای
دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف
داالن از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعدهمند) که
این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها
شده است.نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در سررسیدهای یک،
دو و سه ساله ،در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه
کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اســناد با سررســید یک ساله و
دوساله در خردادماه  1400با افزایشی بهترتیب معادل 0.01
و  0.13واحد درصدی نســبت به مــاه قبل به ترتیب به ارقام
 22.09و  22.44درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی
اسالمی دولتی داشته اســت .همگرایی این نرخها در سه ماه
اخیر میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط
کنونی باشد .نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار
بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسالمی این است که با توجه
به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نســبی
این دو بازار از یکدیگر ،در برخی بازههای زمانی (سررســید)
این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه
کنند.بر اســاس ارقام موجود ،رشــد نقدینگی و پایه پولی در
دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه ســال  1400به ترتیب
به  39.4درصد و  30.7درصد رســیده است .همچنین حجم
نقدینگی در پایان خردادماه سال  1400نسبت به پایان سال
 1399معادل  6.6درصد رشــد نشان میدهد که در مقایسه
با رشد متغیر مذکور در دوره مشــابه سال قبل ( 7.5درصد)
به میزان  0.9واحد درصد کاهش یافته اســت .از سوی دیگر،
پایه پولی در پایان خردادماه سال  1400نسبت به پایان سال
 1399معادل  9.2درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با
رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ( 8.6درصد) به
میزان  0.6واحد درصد افزایش یافته اســت.افزایش رشد پایه
پولی در خردادماه ســال  1400نســبت به پایان سال 1399
عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه
و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از  3درصد به  4درصد بر
اساس مصوبه  1400.3.26هیات وزیران) و همچنین پرداخت
 20هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه
ها (موضوع جزء ( )4بند (الف) تبصره ( )14قانون بودجه سال
 1400کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی
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بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده اســت.
هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور
با اســتفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای
عملیات بازار باز خنثی شده اســت .در چند ماه اخیر همگام
با تغییرات رخ داده در شــرایط بینالمللی و اصالح انتظارات
فعاالن اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی
و به تبع آن کاهش ســیالیت پول نمایان شده است .بررسی
رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول
از نقطه حداکثر آن یعنی  88.6درصد در مهرماه سال 1399
به  44.6درصد در پایان خردادماه ســال  1400کاهش یافته
که حاکی از تقویت ماندگاری ســپردهها و استقبال بیشتر از
ســپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.بر این اساس ،انتظار
می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه
بانکها ،روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی
تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول
ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
 -2اقدامات بانک مرکزی
• در خــردادمــاه  1400با هدف مدیریــت نقدینگی بازار
بینبانکی ریالی ،بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات زیر
را انجام داد:
• انجــام عملیــات بازار باز مجموعاً بــه ارزش  157.9هزار
میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای
 7روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز
در پایان خردادماه معادل  64.4هزار میلیارد ریال بوده که این
عدد گویای جذب منابع مازاد بانکها در بازار بین بانکی است).
• استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها در نرخ سقف برای
رفع نیازهای نقدینگی اضطــراری با حجم  319هزار میلیارد
ریال (مانــده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان خردادماه معادل
 7.2هزار میلیارد ریال بوده است).
• بر اســاس اعالم وزارت امــور اقتصادی و دارایی ،کارگزاری
این بانک تا پایان خردادماه ســال جاری ،چهار مرحله حراج
اوراق مالی اسالمی دولتی برگزار کرد که در مجموع 26 ،هزار
میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی دولتی توسط بانکها و سایر
سرمایهگذاران خریداری شد.
• در ســهماهه نخست ســال جاری حدود  10میلیارد دالر
ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشــور تامین شد که از این
میزان ،حدود  3.0میلیارد دالر با نرخ ترجیحی در راســتای
واردات کاالهای اساســی ،دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص
یافت.
• با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاســته شــدن از
شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی ،فعال ضرورتی برای تغییر
نرخ سود سیاستی دیده نشده است ،اما چنانچه تحوالت قیمت
داراییها نشانهای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی
نرخ سود بازار بینبانکی تداوم یابد ،ممکن است اعمال برخی
تغییرات در داالن نرخ سود ضرورت یابد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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وال استریت خبر داد؛

طرح  ۳مرحله ای اروپا برای به تاخیر انداختن پیشرفت هستهای ایران
یک روزنامه آمریکایی از طرح سه مرحلهای اروپا برای به تاخیر
انداختن پیشــرفت هســتهای ایران خبر داده است.به گزارش
خبرگــزاری مهر ،وال اســتریت ژورنال مینویســد :مقامهای
اروپایی یک طرح ســه محــوری برای طوالنی کــردن آنچه
«زمان گریز هستهای ایران» خوانده شده ارائه کردهاند.مطابق
ایــن طرح اروپاییها از ایران میخواهنــد عالوه بر انبار کردن
ســانتریفیوژهای پیشــرفته و موم کردن آنها ،زیرساختهای
الکترونیکی مورد اســتفاده برای این دســتگاهها نیز برچیده
شــوند.برآورد مقامهای آمریکایی و اروپایی در حال حاضر این
اســت که آنچه «زمان گریز هســتهای ایران» خوانده میشود
اکنون به  ۲تا  ۳ماه رسیده است.والاستریتژورنال مینویسد
پیشرفتهای محسوسی که ایران اخیرا ً در زمینه توانایی انباشت
اورانیوم غنیشده به دست آورده تالشهای دولت «جو بایدن»،
رئیسجمهور آمریکا برای احیای برجام را دچار پیچیدگی کرده

است.مقامهای آمریکایی به روزنامه والاستریتژورنال گفتهاند
دســتکم فع ً
ال اطمینان دارند که بازگشت به توافق هستهای
ســال  ۲۰۱۵میتواند زمان گریز را به حدود یک سال افزایش
دهد.والاســتریتژورنال می نویســد :نگرانی اصلی مقامهای
کشــورهای غربی این است که ایران در فناوری مورد نیاز برای
استفاده بهینه از ســانتریفیوژها تبحر پیدا کرده است .به طور
خاص ،ایران مهارت خود در اســتفاده از سانتریفیوژهای نسل
دوم هم بهبود بخشیده است .ایران طی یک سال گذشته اکثر
سانتریفیوژهای نسل دوم خود را به کار گرفته است .سرعت این
دستگاهها سه تا چهار برابر بیشتر از سانتریفیوژهایی است که
ایران ذیل توافق هستهای برجام مجاز به استفاده از آن است.به
نوشته این روزنامه آمریکایی ،سرعت و میزان موفقیت ایران در
استفاده از این دستگاهها به مراتب بیشتر از آن چیزی بوده که
بسیاری از ناظران انتظار داشتهاند.

آخرین تحوالت افغانستان؛ دولت چهار
شهرستان را از طالبان پس گرفت

نیروهای دولتی افغانستان در  ۲۴ساعت گذشته ،ضمن پس گرفتن گذرگاه مهم
تجارتی» اسپین بولدک» با پاکستان  ،شهرستانهای «شیخ علی» در استان پروان
و «ســیغان» و «کهمرد» در اســتان بامیان را از طالبان پس گرفتند.به گزارش
ایرنا« ،فواد امان «ســخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز شنبه اعالم کرد که
در عملیات بازپس گیری شهرســتان «شیخ علی» استان پروان تلفات سنگین
به طالبان وارد شده امادر باره تلفات نیروهای دولتی اظهار نظری نکرد.براساس
گزارش های منتشر شده  ،افراد گروه طالبان با پیشروی در شهرستان «ناهور»
اســتان غزنی  ،منطقه سرآســیاب را تصرف کردند اما در اســتان «دایکندی»
حمالت طالبان برشهرستان «سنگ تخت« و «بندر» عقب زده شده است.مرکز
اســتان غزنی طی  ۲۴ساعت گذشته نیز شــاهد حمالت طالبان بود اما در این
مدت افراد این گروه نتوانســتند پیشــروی کنند و دولت نیروهای تازه نفس را
برای دفاع از شــهر غزنی به این اســتان اعزام کرده است.شهر قندهار نیز طی
هفته گذشته شاهد نبرد سنگین بین افراد طالبان و نیروهای دولتی بود و فشار
طالبان بر حوزه هفتم شهر و تالش برای رسیدن به زندان مرکزی قندهار باعث
شده است که دولت  ۲۴۰تن از زندانیان مهم طالبان را به کابل انتقال دهد.دولت
افغانســتان گفته است که مسئولیت تأمین امنیت زندان قندهار به نیروی ویژه
پلیس و کماندو ســپرده شده است که این موضوع بیانگر وضعیت وخیم جنگی
در قندهار است.طالبان طی هفته گذشته شش حمله شدید را بر این شهر انجام
داده اند اما تاکنون موفق به ورود به شهر نشده است.در استان جوزجان در شمال
افغانســتان نیز گروه طالبان دیروز حمالتی را برای تصرف شهر شبرغان انجام
دادند که با مقاومت مواجه شــده و به گفته وزارت دفاع افغانستان در این حمله
 ۸۱تن از افراد طالبان از جمله  ۶فرمانده این گروه کشته شده اند.سفر تازه هیأت
بلند پایه افغانســتان به دوحه برای مذاکرات صلح با طالبان به ریاســت عبداهلل
عبداهلل امید تازه ای ایجاد کرده است.در این سفر که قرار بود حامد کرزی رئیس
جمهوری ســابق افغانستان نیز حضور داشته باشد ،اما وی تا فرودگاه کابل رفت
اما از فرودگاه برگشت و هیأت را به قطر همراهی نکرد و تنها حمایت خود را از
این هیأت اعالم کرد.برخی منابع نوشــته اند که حامد کرزی پس از آنکه اطالع
یافته اســت که هیأت طالبان در سطح بسیار پایین در این نشست شرکت می
کنند از این سفر منصرف شد.اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسالمی مردم
افغانستان هشــدار داده است که اگر گفت وگوی صلح ناکام شود ،جنگ قومی
داخلی شعله ور خواهد شد که همه چیز مردم را می سوزاند.
الوروف:

مأموریت آمریکا در افغانستان
شکست خورده است

وزیر خارجه روســیه با اشــاره به تقویت مواضع تروریستهای داعش و القاعده
در افغانســتان و رکورد تولید مواد مخدر در این کشــور گفت :مأموریت آمریکا
در افغانستان شکست خورده است و خود آنها نیز به این مسئله آگاه هستند.
بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تســنیم به نقــل از خبرگزاری «تاس»،
«ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روســیه در پایــان کنفرانس بینالمللی
«آسیای مرکزی و جنوبی :روابط منطقهای ،چالشها و امکانات» که در تاشکند،
پایتخت ازبکستان برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اعالم کرد که مأموریت آمریکا
در افغانستان شکست خورده است و این واقعیت را حتی مقامات واشنگتن درک
میکنند.الوروف به خبرنگار این خبرگزاری گفت« :آمریکاییها از افغانســتان
خارج شــدند و همانطور که رئیس جمهور جو بایدن تأیید کرده است ،به این
دلیل که مأموریت خود را پایانیافته میدانند ،مسلماً او سعی دارد وضعیت را در
مثبتترین شکل آن توصیف کند ،ولی همه بهخوبی میدانند که این مأموریت
در واقع شکســت خورده است و این مســئله را حتی خود آمریکاییها آشکارا
پذیرفتهاند».در این رابطه ،وزیر خارجه روسیه یادآور شد« :تروریسم در افغانستان
هرگز از بین نرفته است و سازمانهای تروریستی داعش و القاعده اکنون موقعیت
خود را در این کشور تقویت کردهاند .تولید مواد مخدر در افغانستان به باالترین
رکورد خود رســیده اســت .در زمان حاضر  90درصد مواد مخدر در کل جهان
از افغانســتان تأمین میشود و عم ًال هیچ اقدامی برای مبارزه با این پدیده انجام
نمیشود».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

زمان هفتمین دور مذاکرات در وین هنوز
فرا نرسیده است!

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده در سخنانی اظهار داشت که زمان
هفتمین دور مذاکرات در وین هنوز فرا نرسیده است.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از اسپوتنیک« ،جالینا پورتر» سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده
شامگاه جمعه به وقت واشــنگتن به خبرنگاران گفت که «هنوز زمان برگزاری
هفتمین دور گفتگوهای غیرمســتقیم با ایران در وین فرا نرسیده است».وی در
ادامه افزود« :ما در این مرحله هنوز به دور هفتم مذاکرات نرسیدهایم ،اما همانطور
که وزیر امور خارجه «آنتونی بلینکن» ،خاطرنشان کرد ،ما مصمم هستیم که در
پی بازگشــت متقابل برای پیوستن به برنامه جامع اقدام مشترک توسط ایاالت
متحده و ایران باشــیم».پیش از این روزنامه واشنگتن پست با استناد به منابع
آگاه گزارش داده بود که تهران تا زمان آغاز به کار «سید ابراهیم رئیسی» رئیس
جمهور منتخب ایران در ماه آگوست ،به مذاکرات وین پیرامون بازگشت به توافق
هستهای ایران برنخواهد گشت .گفتنی است ،مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید
ایران قرار است  ۵آگوست ( ۱۴مرداد) برگزار شود.

رییسجمهــور افغانســتان گفــت:
برخالف تضمینهای مکــرر عمران
خان ،شــبکهها و سازمانهای حامی
طالبان در پاکســتان ویرانی داراییها
و تواناییهــای مــردم و حکومــت
افغانســتان را علنی جشن میگیرند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان
خبرگــزاری فارس« ،اشــرف غنی»
رییسجمهــور افغانســتان گفت که
سازمانها و شبکههای حامی طالبان
در پاکســتان ب ه صورت علنی ویرانی
افغانستان را جشن میگیرند.غنی این
اظهــارات را در کنفرانس بینالمللی
زیر عنوان «آسیای مرکزی و جنوبی؛
اتصال منطقه ،فرصتها و چالشها»
در تاشکند ،پایتخت ازبکستان مطرح

اشرف غنی پاکستان را مقصر
وضعیت فعلی افغانستان دانست
کرد.وی افزود که برخالف تضمینهای
مکــرر عمران خــان ،نخســتوزیر
پاکســتان و ژنرالهــای ارتــش آن
کشور ،شبکهها و سازمانهای حامی
طالبان در پاکســتان ویرانی داراییها
و تواناییهــای مــردم و حکومــت
افغانســتان را علنی جشن میگیرند.
بــه گفته رئیس جمهور افغانســتان،
مقامهای پاکستانی در گذشته گفته
بودند که تسلط طالبان بر افغانستان
را به سودشان نمیدانند و از نفوذشان

برای کشاندن این گروه به میز مذاکره
اســتفاده میکنند.وی از پاکستان به
دلیل پشتیبانی آنکشــور از طالبان
انتقــاد کــرد و گفت که براســاس
گزارشات ،اخیرا حدود  ۱۰هزار عضو
طالبان از پاکستان و بخشهای دیگر
وارد افغانستان شدهاند.غنی افزود که
ط خود را با دیگر گروههای
طالبان رواب 
تروریســتی قطع نکــرد ه و برخالف
اعالمیههــای دفتر سیاسیشــان ،از
طریــق افزایــش حمالت بــه دنبال

محاصر ه اقتصادی شهرها هستند.
بــا این حال ،او گفت که این وضعیت
تــا هر زمانی کــه ادامه یابــد ،آماده
رویارویــی با طالبان و حامیانشــان
هستند تا طالبان متوجه شوند که تنها
راهحل ،توافق سیاسی است.در واکنش
بــه اظهــارات رییسجمهــور غنی،
عمرانخان ،نخستوزیر پاکستان در
این کنفرانس گفت که مقصر دانستن
پاکســتان بهدلیل جنگ افغانســتان
درحالی کــه اســامآباد روند صلح
افغانســتان و مذاکرات بیناالفغانی را
تسهیل کرده است ،عادالنه نیست.
خــان گفته اســت که کشــورش از
راهحل سیاسی برای مسال ه افغانستان
پشتیبانی میکند.

بعد از سعد الحریری چه کسی گزینه نخستوزیری لبنان است؟
در حالی که در محافل سیاســی لبنان نام یک فرد به
عنوان محتملترین گزینه برای نخســتوزیری مطرح
بود و همه منتظر تعیین موعد آغاز رایزنیهای پارلمانی
برای تعیین نخستوزیر بودند ،گزینه موردنظر از این امر
کنار کشید.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
«سعد الحریری» که در اول آبانماه سال گذشته ()۱۳۹۹
مأمور به تشــکیل کابینه جدید لبنان شده بود ،پس از
 ۹ماه در  ۲۴تیرماه (پنجشنبه گذشته) انصراف خود را
تشکیل دولت اعالم کرد ( )+تا لبنان در اوضاع نابسان
کنونی ،بار دیگر وارد گردونه ســردرگمی شود«.هاشم
صفــی الدین» رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان
جمعه (دیروز) در اظهاراتی گفت :کسی که امروز لبنان
را تخریب کرده آمریکاست ،تمام مصائب امروز لبنان به
طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط آمریکا ایجاد شده
است.روزنامه «االخبار» دیروز (شنبه) در گزارشی درباره
آخرین تحوالت لبنان نوشت ،در پی انصراف الحریری از
تشکیل کابینه و بویژه کنار کشیدن محتملترین فرد
برای جایگزینی وی یعنی «نجیب میقاتی» لبنان وارد
مرحله جدیدی از تقابل شده است.در ادامه این گزارش
آمده ،در روز بعد از اســتعفای الحریری ،قوای سیاسی
لبنان رایزنیهــا برای تعیین جایگزیــن وی در میان
اعمال فشــار آمریکایی – فرانسوی مبنی بر تسریع در
مشورتها و تشکیل دولت را آغاز کردند .منابع وابسته
به «بعبدا» (کاخ ریاســتجمهوری لبنان) پیشبینی
کردند «میشــل عون» رئیسجمهور لبنان زمان آغاز
رایزنیهای پارلمانی برای انتخاب نخستوزیر را دوشنبه
( دو روز دیگر) اعالم کند و احتماال این رایزنیها پس از

عید قربان خواهد بود.االخبار سپس نوشت ،فرانسویها
بر تشــکیل دولت لبنان تا قبل از چهارم آگوست (۱۳
مرداد/سالروز انفجار بندر بیروت) اصرار دارند و میشل
عــون پیامی آمریکایی-فرانســوی دریافــت کرده که
خواستار رایزنیهای سریع برای تشکیل دولتی هستند
که صرفنظر از اســامی وزرا یا نخستوزیر آن ،برنامه
اصالحات مشــخصی را پیاده کند.در ادامه این گزارش
آمده ،در مقابل فشــارهای آمریکایــی و اروپایی برای
تســریع در تشــکیل دولت ،ادامه «جنگ سرد» میان
میشل عون (رئیس جمهور) و «جبران باسیل» رئیس
حــزب «التیار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد) در یک
ســو و «نبیه بری» رئیس پارلمان و سعد الحریری در
سوی دیگر است .منابع وابسته به هشت مارس گفت هاند،
باسیل مشورت با دو نامزد برای نخستوزیری «فیصل
کرامــی» و «فؤاد مخزومی» را آغاز کرده اما بری با این
رویکرد مخالف اســت زیرا از نظر او این اقدام منجر به

طرح جدید واشنگتن

از خروج از افغانستان تا استقرار نیرو در جنوب یمن

آمریکا در تازهترین توطئههای خود در منطقه خاورمیانه طرح جدیدی را در دســتور کار قرار داده
است که شامل استقرار نظامیان خود در جنوب یمن است.خبرگزاری مهر  -گروه بین الملل :شامگاه
سهشنبه گذشته به نقل از برخی منابع خبری ادعا شد که آمریکا حدود  ۳۰۰نیروی نظامی خود را
در پایگاه نظامی «العند» در جنوب اســتان «لحج» در جنوب یمن و مشرف بر بابالمندب مستقر
نموده است .در تحلیل این خبر این موارد قابل ذکر است:اوالً بر مبنای برخی شنیدهها ،این نیروها
بخشــی از نیروهای خارج شــده از پایگاه بگرام در افغانستان هستند .بر این اساس روشن است که
آمریکا قصد ندارد بر خالف ادعایش نیروهای خود را به طور کامل از منطقه خارج نماید.نکته بعدی
درباره انتخاب محل استقرار این نیروها است .آمریکا نیروهای خود را در پایگاه العند مستقر ساخته
تا بتواند بر تنگه راهبردی و ژئوپولیتیک بابالمندب اشــراف داشته باشد .اشراف و تسلط بر جزایر
راهبردی در خلیج عدن به خصوص جزیره با اهمیت «میون» از دیگر اهدافی است که با استقرار نیرو
در پایگاه العند امکانپذیر خواهد بود.آمریکا نیروهای خود را در پایگاه العند مستقر ساخته تا بتواند بر
تنگه راهبردی و ژئوپولیتیک بابالمندب اشراف داشته باشدبحث بعدی اینکه به نظر میرسد آمریکا
با این اقدام یک تعامل و بازی چند وجهی با امارات انجام داده است .حضور مستقیم نظامی آمریکا
در این منطقه بیشــک چند مزیت راهبردی شــامل حمایت از متحدین امارات و تأمین امنیت در
جنوب ،برای امارات خواهد داشت که طبیعتاً امارات نیز باید به روشهای مختلف این محبت آمریکا
را جبران نماید!نکته دیگر اینکه به نظر میرسد این اقدام مقدمه و زمینهای به منظور حضور فیزیکی،
مستقیم و رسمی آمریکا در یمن است .همچنین اکنون آمریکا در پایگاه «الغیضه» در استان المهره
یمن نیروی نظامی دارد.استقرار نیروهای آمریکایی و اعالم آن میتواند نشانگر این حقیقت باشد که
آمریکا به واســطه تالشهای ناکام خود و تحوالت هفتههای اخیر به طور کامل از بحث آتشبس و
صلح در یمن ناامید شده و در نتیجه با این اقدام تغییر راهبرد خود را علنی ساخته است.اقدام اخیر
آمریکا به مثابه بخشی از فشار کالن واشنگتن روی محور مقاومت ارزیابی میشود و نشان میدهد
برخالف برخی ادعاها دولت بایدن بنا دارد مجموعه فشارها را افزایش داده و اتفاقاً جبهههای متعددی
را علیه مقاومت بگشاید.

تنش در محافل ســنی میشود و تعیین هر جایگزینی
باید با موافقت سعد الحریری همراه باشد.االخبار افزود:
بــری فکر میکند یک راند به عون و باســیل باخته و
اجازه ســود بیشتر را به آنها نمیدهد .منابع وابسته به
«عین التینه» (دفتر مرکزی رئیس پارلمان لبنان) اعالم
کردهاند بری از تغییری که ســعد الحریری در فهرست
کابینه اضافه کرد بشــدت ناراحت است و این اقدام را
خالف چیزی میداند که بر ســر آن توافق شــده بود.
خواســته بری عدم انصراف از تشــکیل دولت بود و بر
ادامه وضعیت بده و بستان با رئیسجمهور اصرار داشت.
در ادامه گزارش مذکور آمده ،در حالی که مطرحترین
نامزد برای جانشــینی الحریری از نظر خود وی و نیز
نبیه بری« ،نجیب میقاتی» بود وی به اطالع الحریری و
بری رسانده از آنجایی که نمیتواند با سقف تعیین شده
توسط الحریری کنار بیاید قادر به قبول نخستوزیری
نیســت .با این اقدام میقاتی اکنــون الحریری و بری
نامزد دیگری مد نظر ندارند و پیدا کردن فرد مناســب
آسان نیست .تنها پیشنهاد جدی امروز پس از میقاتی
میتواند فیصل الکرامی باشد که عون و حزباهلل با وی
مخالف نیســتند اما اگر بر ســر وی موافقت شود یک
پروژه «حســان دیابِ » دیگر خواهد بود.از سوی دیگر
 ،هواداران سعد الحریری پس از انصراف وی از تشکیل
کابینــه به خیایانها ریخته و اقدام به بســتن جادهها
کردند« .جوزف عون» فرمانده ارتش لبنان با بیان اینکه
وضعیت سیاسی و اجتماعی لبنان موجب تشدید تنش
و بحران در این کشور شده است گفت که ارتش اجازه
بروز هرج و مرج را نمیدهد.
آمریکا به رغم همه خصومت ها؛

در حل مسئله کره شمالی به
همکاری با چین نیازمندیم

منابع آگاه در دولت واشــنگتن می گویند حصول پیشرفت
در حل مسئله کره شمالی ،بدون همکاری با دولت پکن که
از نفوذ بر پیونگ یانگ برخوردار است؛ میسر نخواهد بود.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،یک منبع وابسته
به وزارت خارجه آمریکا می گوید واشنگتن برای پیشرفت در
باب مسئله کره شمالی ناگزیر از همکاری با چین است.این
اظهارات در آســتانه سفر هفته آتی «وندی شرمن» معاون
وزارت خارجه آمریکا به ژاپن ،کره جنوبی و مغولستان بیان
می شود حال آنکه انتظار می رود برای رسیدگی به مسئله
کره شــمالی ،چین هم مقصد نهایی این سفر باشد.به گفته
این منبع آگاه ،کره شــمالی یکی از حوزه های همکاری با
چین تلقی می شود چرا که بدون آنها (چینی ها) رسیدن به
راه حل درباره برنامه هسته ای پیونگ یانگ غیرممکن است.
این در حالی اســت که آمریکا در اغلب حوزه ها از تجاری
گرفته تا مســائل حقوق بشــری ،رفتاری خصمانه و رقابت
محور را با دولت پکن در پیش گرفته است.چین اصلی ترین
شریک بین المللی کره شــمالی محسوب می شود و بارها
خواستار آن شــده تا در راستای حل مسئله هسته ای این
کشور ،از بار فشارها و تحریم ها بر دولت پیونگ یانگ کاسته
شــود.دولت جو بایدن رئیس جمهور جدیــد آمریکا اخیرا ً
بازبینی سیاست خود درباره کره شمالی را انجام داده حال
آنکه هیچ جزئیاتی در این باره منتشر نکرده است.
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گزیده خبر
گاردین مدعی شد

انتشار اسنادی تازه از «دخالت پوتین در
انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا» و پیروزی ترامپ

روزنامه گاردین در گزارشــی مدعی شــد ،اســناد مرتبط با یک نشست
عالیرتبه در کرملین نشــان میدهد که والدیمیــر پوتین عملیاتی برای
کمــک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۱۶را
تایید کرده بود .در مقابل ترامپ این گزارش را «ســاختگی و چندشآور»
خوانده است.به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری سابق آمریکا،
گزارشــی را که میگوید والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه ،فرمانی
عملیاتی صادر کرده که به پیروزی او در انتخابات انجامیده بود« ،چندش
آور» و « ســاختگی» توصیف کرد.به گزارش ایندیپندنت ،این ســخنان
ترامپ در پی انتشــار گزارشی در نشریه گاردین اظهار شده است .گاردین
با اســتناد به مدارک درز کرده از کرملین ،نوشته بود پوتین در  ۲۲ژانویه
ک نظر
 ۲۰۱۶با روســای نهادهای اطالعاتی و وزرای ارشــد دولت اشترا 
داشــت ه است که دستگاه رهبری ترامپ با منافع راهبردی روسیه از جمله
ایجاد «ناآرامیهای اجتماعی» و تضعیف موضع ریاســتجمهوری آمریکا
در مذاکــره ،هم جهت اســت .در این گزارش آمده کــه پوتین فرمانی را
امضا کرده و به ســه نهاد اطالعاتی روسیه دستور داده است برای حمایت
از ترامپ که آن هنگام از ســایر نامزدهــای جمهوریخواهان جلوتر بود،
راههایی عملی بیابند.ترامپ در واکنــش به این مقاله در بیانیهای که لیز
هرینگتون ،سخنگوی دونالد ترامپ ،آن را خواند ،گفت« :چندشآور است.
این نیز همانند روسیه ،روسیه ،روسیه اخبار جعلی است ».رئیسجمهوری
ســابق آمریکا افزود ،این اتهامهای «دیوانههای چپ افراطی» برای تحقیر
جریانهای راســتگرا است.ترامپ ،که حســاب کاربری توییترش حذف
شده اســت ،گفت« :ساختگی اســت .هیچکس سرســختانهتر از من با
روسیه برخورد نکرده است؛ از جمله در مورد خط لوله [نورد استریم  ]۲و
تحریمها .در عین حال ،ما با یکدیگر همزیستی داشتیم .روسیه به ما احترام
میگذاشت ،چین به ما احترام میگذاشت ،ایران به ما احترام میگذاشت،
کره شمالی به ما احترام میگذاشت».اما بهرغم مخالفتهای ترامپ ،نشریه
گاردین اسنادی را به کارشناسان مستقل نشان داده است .به گفته آنها،
این اسناد واقعی به نظر میرسند.گزارش محرمانه کرملین به «شماره -۳۲
 /۰۴ویدی» ترامپ را از دید روسیه «امیدوارکنندهترین نامزد» دانسته و
او را فردی «عجول ،از نظر ذهنی متزلزل و نامتعادل» خوانده که به «عقده
حقارت» دچار است.
فعالیت سه آژانس اطالعاتی
گاردین مینویســد که در ژانویه  ۲۰۱۶پوتین ،وزیران عالیرتبه و مدیران
ارشد ســرویسهای جاسوسی روسیه در جلسه یاد شده توافق کردند که
روی کار آمدن ترامپ به تامین اهداف اســتراتژیک مســکو کمک خواهد
کرد .پوتین با اتکاء به نظرات کارشناسان توصیه میکند که مسکو از همه
روشهــای ممکن برای اطمینان از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا اســتفاده کند .پس از آن به سه آژانس اطالعاتی روسیه
دستور داده میشود تا راههای عملی برای ورود ترامپ به کاخ سفید را پیدا
کنند .گفته میشود که دستورالعمل مربوطه امضای دستنویس پوتین را
ذیل خود دارد.گفته میشود که سرویسهای اطالعاتی غربی مدتهاست
به این اســناد دسترســی دارند و به دقت در حال بررســی آنها هستند.
کارشناسان مستقل نیز که گاردین این مدارک را به آنها نشان داده ،اصالت
اسناد را تصدیق کرد ه و گفتهاند که لحن و نحوه نگارش و فرمولبندی اسناد
با تفکر امنیتی کرملین مطابقت دارد.در این سند آمده که پیروزی دونالد
ترامپ به تحقق «ســناریوهای تئوریک سیاســی» کرملین کمک خواهد
کــرد؛ به این معنا که موفقیت جمهوریخواهــان در آمریکا میتواند باعث
«ناآرامیهای اجتماعی» و در نهایت تضعیف رئیس جمهور شــود .بر این
اســاس ،پوتین خواهد توانست در گفتوگوهای دوجانبه ،از موضع قدرت
حرف بزند ،جایگاه کاخ سفید را تقلیل دهد و رویکردها و ابتکارهای مسکو
در سیاست خارجی را به کرسی بنشاند.گاردین مینویسد ،راهکارهای مورد
نظر کارشناســان روســی بالفاصله پس از امضای سند مربوطه به جریان
عمل و اقدام افتادهاند.
وقایع پرسش برانگیز
سندی که به دســت گاردین افتاده ،اعضای شورای امنیت ملی روسیه را
به «برخی وقایع» ارجاع داده که گویا در ســفرهای پیشین ترامپ به این
کشــور روی دادهاند .از این اعضا خواسته شده که برای آگاهی از جزییات،
به بند پنج ضمیمه پنج گزارش مراجعه کنند .البته ســند افشا شده فاقد
این ضمیمه اســت و مضمون مورد نظر مشــخص نیست.موضوع دخالت
روســیه در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا و تالش مســکو برای پیروزی ترامپ،
بحثی قدیمی است و روســیه همواره چنین چیزی را انکار کرده است.به
گزارش دویچهوله ،دیمتری پسکوف ،سخنگوی کرملین در واکنش به سند
افشا شده ،دســتورالعمل پوتین و نشست مربوطه را یک «داستانسرایی
معرکه» خوانده است .البته هیچ شکی نیست که جلسه شورای امنیت ملی
روسیه در ژانویه  ۲۰۱۶برگزار شده و عکس رسمی آن هم موجود است که
پوتین را باالی میز در کنار نخست وزیر وقت و وزیر خارجه نشان میدهد.
در طول زمامداری ترامپ و در حالی که مسکو هرگونه مداخله در انتخابات
 ۲۰۱۶را رد میکــرد ،تحقیقاتی قضایی برای پیگیری امر به سرپرســتی
قاضی رابرت مولر در جریان بود .در این پرونده برای چند تن از اعضای تیم
تبلیغاتی و انتخاباتی ترامپ کیفرخواست صادر شد و تعدادی نیز از جمله
مایکل کوهن ،وکیل سابق ترامپ مقصر شناخته شدند.

ترکیه برای آمریکا  ۲۰۰درخواست برای
استرداد گولن ارسال کرده است

معاون وزیر خارجه ترکیه گفت ،این کشور حدود  ۲۰۰درخواست به آمریکا برای
استرداد گولن و حامیانش ارسال کرده است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،یاووز سلیم کران ،معاون وزیر خارجه ترکیه در مراسمی به میزبانی
سازمان میراث ترکیهای مســتقر در واشنگتن گفت :ما به درخواستهایمان از
دولت آمریکا برای استرداد فتحاهلل گولن ،روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه
و حامیانش و تحویل دادن آنها به سیســتم قضایی کشورمان ادامه میدهیم .ما
حدود  ۲۰۰درخواست استرداد به آمریکا دادهایم.روز پنجشنبه ،سفیر ترکیه در
آمریکا به اســپوتنیک گفته بود که دولت آنکارا در ارتباط نزدیک به واشنگتن
درباره اســترداد احتمالی گولن است و امید دارد که این مهم در دوران ریاست
جمهوری جو بایدن ،رئیس جمهوری کنونی آمریکا به تحقق بپیوندد.دولت ترکیه
جنبش اســامی فتحاهلل گولن موســوم به فتو را به دســت داشتن در کودتای
نافرجام ژوئیه  ۲۰۱۶علیه آنکارا متهم کرده است؛ گولن و اعضای جنبشش این
اتهامات را رد کردهاند.
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فکرصالحردادبمیبایدت
دلهبسلمایرعببایدسپرد
ازچمنزارعجمگلچیدهئی

چهره روز
ژان-ژاک روسو
ژان-ژاک روســو (به فرانســوی)Jean-Jacques Rousseau :
(انگلیسی( )Jean-Jacques Rousseau:زادهٔ  ۲۸ژوئن ۱۷۱۲
– درگذشتهٔ  ۲ژوئیه  )۱۷۷۸فیلسوف ،نویسنده ،آهنگساز
اهل جمهوری ژنو ،در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری
اروپا میزیست.اندیشههای او در زمینههای سیاسی ،ادبی
و تربیتی ،تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشــت .نقش فکری
او که سالهای زیادی از عمرش را در پاریس سپری کرد،
به عنوان یکی از راهگشایان آرمانهای انقالب کبیر فرانسه
قابل انکار نیســت .اگر چه روسو ،از نخستین روشنگرانی
است که مفهوم حقوق بشر را بهطور مشخص به کار گرفت،
اما نزد او از این مفهوم تنها میتوان به معنایی ویژه و محدود
سخن به میان آورد .در مجموع باید گفت که وی رادیکالتر
از هابس و جان الک و شارل دو مونتسکیو میاندیشید .شاید به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران
تاریخ اندیشه ،وی را اساساً در تداوم سنت فکری عصر روشنگری نمیدانند ،بلکه اندیشهٔ او را بیشتر در نقد
فلسفهٔ روشنگری ارزیابی میکنند .البته تئو هابسن معتقد است روسو به نوع نگاه روشنگری باور داشت ،ولی
با چنان شــدت غیرطبیعیای که باعث میشد طرفدارانش را نیز افرادی از خود راضی ،دنیاپرست و صرفاً
دنبال منافع ببیند.برای روسو ،صرف نظر کردن انسان از آزادی ،به معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و
«حق بشری» است . .روسو واپسین سالهای حیاتش را در روستایی در حومه پاریس ،با آرامش گذراند و به
نگارش زندگانی شخصی و عاطفی خود پرداخت .او سرانجام در روز  ۲ژوئیه  ۱۷۷۸به علت سکته مغزی ،در
منزل خود در نزدیکی پاریس چشم از جهان فروبست .برخی از معاصران او همچون مادام دو استائل اعتقاد
داشتند که او خودکشی کردهاست .رویاهای گردشگر تنها ،اثر خیالبافانه ناتمام او ،و کتاب مشهور اعترافات،
که شرح زندگی  ۶۶سالهٔ اوست ،پس از مرگ او منتشر شدند.

پیشنهاد

اندکیازگرمیصحرابخور
سریکیاندرربگرمشبده
مدتیغلطیدهئیاندرحرری

فرهنگ

بارش باران سیل آسا در شهر دهلی هند

نوبهارهندواریاندیدهئی
بادهیدریینهازخرمابخور
تندمیباصرصرگرمشبده
خوهبکرپاسردشتیهمبگیر

نجات از حمله قلبی با زهر
کشنده یک عنکبوت!

ورزشی

در حالی که امروزه بیماریهای قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر
در جهان هستند ،دانشمندان میگویند زهر یک عنکبوت میتواند
قلب انسان را ترمیم کند و ممکن است زندگی قربانیان حمله قلبی
را نجات دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،زهر عنکبوت ممکن
است کشنده باشد ،اما دارای مزایایی نیز هست .تحقیقات در گذشته
نشان داده است که این سم میتواند بدون اینکه هیچ عارضه جانبی
ایجاد کند ،دردها را تسکین دهد.اکنون تحقیقات جدید از محققان
دانشگاه «کوئینزلند» استرالیا نشان میدهد که زهر یک عنکبوت به
نام «آتراسید»( )atracidیا عنکبوت تار قیفی استرالیایی میتواند به
جلوگیری از آسیبهای ناشی از حمله قلبی کمک کند و حتی باعث
افزایش عمر قلبهای اهدا و پیوند شده شود.

حدادی:

از بسکتبال دنیا عقب هستیم
ســتاره تیم ملی بســکتبال ایران می گوید بازیکنان و کادر فنی تیم ملی تمام تالش خود را خواهند کرد که نمایش خوبی در
المپیک توکیو داشــته باشند.به گزارش ایسنا ،حامد حدادی در مراسم امضای پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران پیش از اعزام به
المپیک توکیو  ،٢٠٢٠اظهار کرد :به دلیل مصدومیت دیر به تیم اضافه شــدم و حدود دو تا ســه ماه است که بچه ها تالش می
کنند و من هم تمام تالش خود را خواهم کرد تا به تیم ملی کمک کنم.وی ادامه داد :نیازمند حمایت مردم و رسانه ها هستیم
تا عملکرد بهتری از خودش نشان دهیم و تمام تالش خود را می کنیم تا در المپیک نمایش خوبی داشته باشیم.این بازیکن تیم
ملی بسکتبال ایران با بیان اینکه از بسکتبال دنیا عقب هستیم ،گفت :باید این عقب افتادگی را جبران کنیم و بتوانیم با امکانات
و تجهیزات بهتر فاصله خود را با بسکتبال دنیا کم کنیم.

تخت گاز

کدام گروه های تئاتری مورد حمایت
قرار می گیرند؟
مدیــرکل هنرهــای نمایشــی از تخصیص کمک
هزینــه حمایتی کرونــا به منظور جبران بخشــی
از خســارتهای گروههــای مورد تأییــد اداره کل
هنرهای نمایشــی که از دســتورالعمل ستاد ملی
مبارزه با کرونا پیروی و اجرای خود را طی دو هفته
اخیــر تعطیل کردند ،خبر داد.به گزارش ایســنا به
نقــل از روابطعمومی اداره کل هنرهای نمایشــی،
در پی تعطیلی ســالنهای نمایش به دلیل تشدید
روند شــیوع ویــروس کرونا طی روزهــای اخیر و
دســتورالعمل ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر
تعطیلی مشــاغل به اســتثناء گروه اول ،قادر آشنا
مدیرکل هنرهای نمایشی از تخصیص کمک هزینه
حمایتی به منظور جبران بخشــی از خســارتهای گروههای مورد تأییــد اداره کل هنرهای
نمایشی که از دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا پیروی و اجرای خود را طی دو هفته اخیر
تعطیل کردند ،خبر داد.ر این اســاس مقرر شد مبلغ ســی تا پنجاه میلیون ریال به گروههای
نمایشی تهران و بیست میلیون ریال به گروههای نمایشی دیگر استانها اختصاص یابد .مبلغ
حمایتی مذکور پس از شناسایی گروههای متضرر از تعطیلی سالنها از سوی اداره کل هنرهای
نمایشــی ،پرداخت خواهد شد.در دو هفته اخیر بعد از شــروع موج پنجم کرونا و قرمز شدن
وضعیت تهران ،ســالنهای دولتی تئاترتعطیل شــدند ولی تعدادی از سالن های خصوصی به
فعالیت خود ادامه دادند.

رجعتیسویرعبمیبایدت
اتدمدصبححجازازشامکرد

از هر دری خبری

افسانههای تبای
کتاب افسانههای تبای شامل سه نمایشنامه بههم پیوسته
و مرتبط اســت که مراحل پایانی سرنوشت یک خانواده
را روایت میکند .خانوادهای که در شهر تبای حکمرانی
میکند و از این رو این سه نمایشنامه – ادیپوس شهریار،
ادیپــوس در کلنوس و آنتیگنه – در یک کتاب گنجانده
شده.شــخصیت محوری این نمایشنامهها نیز ،ادیپوس
(یا همان ادیپ) شــهریار شــهر تبای است .کسی که از
دودمان البداســیدها است و هر بالئی که بتوان نامی بر
آن نهاد ،همه بر ســر او آوار شــده است .پیش از شروع
نمایشنامهها الزم است که از گذشتهی ادیپوس آگاهی
داشته باشیم ،چرا که نمایشنامه از نقطهای خاص شروع
میشود.تقدیر چنین است که نسل البداسیدها (الئیوس،
کادموس ،ادیپوس و…) به نفرین خدایان گرفتار آمده و بدترین بالیا بر سرشان آوار شود .اینان همه به
مرگی جانکاه خواهند مرد .هاتفان به الئیوس میگویند که بر فرزند وی مقدر است که پدر خود را بکشد
و مادرش را به زنی گیرد .هنگامی که ادیپوس زاده میشــود ،از آنجا که پدر و مادرش نمیخواســتند
دستشــان به خون پسر آلوده شود ،او را در سرزمینی دور دست بر کوه کیتاریون رها میکنند تا پسر،
خود بمیرد.اما شــبانی او را پیدا میکند و به کورینتوس نزد پولیبوس شهریار میبرد .ادیپوس در آنجا
بزرگ میشود و هنگامی جوانی برومند میشود از تقدیر خود (کشتن پدر و به زنی گرفتن مادرش) آگاه
میگردد .از آنجا که ادیپوس پدرخوانده و مادرخواندهاش را والدین واقعی خود میپندارد از کورینتوس
گریخت تا سرنوشت شوم و شرمبارش را عوض کند.در راه شهر تبای به الئیوس – پدر واقعی و راستین
خود – که او را نمیشناسد میرسد و در اثر اتفاقی او را میکشد .سپس هنگامی که با ابوالهول و معمای
او روبهرو میشود ،معما را حل میکند و مردم شهر تبای را از مصیبتی بزرگ نجات میدهد.

گنجینه

تائید معرفی آلفارومئو توناله پالگین هیبریدی در سال ۲۰۲۲
چندین ماه است که ایده تولید نسخه پالگین هیبریدی آلفارومئو توناله جدید در فضای مجازی مطرح میشود .این گمانهزنیها در
ماه آوریل و با انتشار خبری درباره تعویق زمان عرضه این کراس اوور جدید رنگ واقعیت به خود گرفتند .در آن زمان گفته شد ژان
فیلیپ ایمپاراتو مدیرعامل آلفارومئو از تیم مهندسی خواسته تا این خودرو عملکرد بهتری داشته باشد.حاال خود استالنتیس تائید
کرده توناله جدید با قوای محرکه پالگین هیبریدی عرضه خواهد شد .این خبر در جلسهای بین ایمپاراتو و مدیر ارشد کارخانه
 G.B. Vicoدر ایتالیا تائید شده ،جایی که توناله آنجا تولید خواهد شد.محور اصلی این جلسه کیفیت باال بدون قربانی کردن سایر
بخشها بوده است .استالنتیس گفته که توناله اولین محصول پالگین هیبریدی در سبد محصوالت این برند ایتالیایی خواهد بود.
توناله در جایگاهی پایینتر از استلویو قرار خواهد گرفت و قرار است در آمریکا نیز عرضه شود .اگرچه فع ً
ال جزئیات بیشتری از این
خودرو منتشر نشده اما گفته میشود توناله از پلتفرم جیپ کامپس کنونی استفاده خواهد کرد.از نظر طراحی نیز باید گفت اخیرا ً
تصاویر جاسوسی این خودرو منتشر شده و برخی ویژگیهای آن از کانسپت توناله سال  ۲۰۱۹گرفته شدهاند .البته فکر نمیکنیم
طراحی کابین این خودرو به اندازه نسخه مفهومی دو سال پیش آیندهنگرانه باشد.

تولید چسب زخم با زهر مار!
دانشــمندان با اســتفاده از آنزیمهای موجود در زهــر مار «افعی
سرنیزهای زرین» ،یک چسب فوقالعاده برای جلوگیری از خونریزی
ابداع کردهاند که قادر اســت تنها ظرف چند ثانیه مانع از خونریزی
شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس ،در حین جراحی یا
وقوع یک آسیب تروماتیک ،متوقف کردن سریع خونریزی میتواند
باعث نجات جان افراد شود .اکنون دانشمندان برای حل این مشکل
به ســراغ یک چیز غیرعادی رفتهاند .آنها با استفاده از زهر یک نوع
مار سمی موفق به ایجاد یک ابرچسب جدید شدهاند که میتواند با
تاباندن نور فعال شود و خونریزی را در عرض چند ثانیه متوقف کند.
ماده موثره در این چســب« ،باتروکســوبین» نــام دارد که به آن
«رپتیالز» نیز گفته میشود و یک آنزیم منعقد کننده و لخته کننده
خون برگرفته از سم «مارهای افعی سرنیزهای زرین» است.

تشخیص سرطان و محل آن
با یک آزمایش ادرار جدید
محققان موسسه فناوری ماساچوست( )MITنانوذراتی را تولید کردهاند
که میتواند ســرطان را از طریق آزمایش ادرار آشکار کند و همچنین
محل آن را در بدن مشخص کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس،
ســرطان هرچه زودتر تشخیص داده شــود ،نتیجه آن برای بیمار بهتر
است .اکنون محققان موسسه فناوری ماساچوست( )MITیک سیستم
تشــخیصی جدید ابداع کردهاند که میتواند با یک آزمایش ساده ادرار،
وجود ســرطان و همچنین محل آن را در بدن را تشــخیص دهد.این
سیســتم حول یک نانوذره مخصوص بنا شده است که در صورت ابتال
به سرطان میتواند در ادرار ،نشانگرهای زیستی مصنوعی تولید کند.این
سیستم در آزمایشات قبلی نویدبخش عمل کرده بود ،اما مسئله این بود
که نمیتوانست تشخیص دهد که تومورها در کجای بدن واقع شدهاند.

