مردم بالروس به آغاز دوره ششم
ریاستجمهوریلوکاشنکومعترضاند

گفتوگو با مترجم کتاب «هیچکاک به روایت
هیچکاک» به بهانه زادروز آقای سینما

تصمیمات تازه درباره
آخرین دیکتاتور اروپا

زنان در سینمای هیچکاک
نقشیتعیینکنندهدارند
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تایید و تکذیبهای مکرر درباره
پذیرهنویسی دومین صندوق  ETFدولتی،
کار دست بازار سرمایه داد

« دارا» علیه داراییهای
مردم
همدلی| کشمکشها بر سر دومین صندوق
 ETFدولتــی ،اینروزها کار دســت بازار
سرمایه داده و دیروز هم شاخص کل بورس،
با افت 51هزار واحدی دیگر به دومیلیون و
13هزار واحدی رسید .در روزی که گذشت
سهام بیش از 70شرکت پاالیشی منفی بود
و برای دومیــن روز متوالی ،فشــار فروش
سهام شرکتهای کوچک و بزرگ ،به دلیل
خبرهای ضد و نقیضی که از وزارت اقتصاد،
نفــت و ســازمان خصوصیســازی ،درباره
جزئیــات عرضه دومین صنــدوق دولتی به
گوش میرسید ،باز هم بیشتر شد.
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جهانگیری مطرح کرد:

حمایت قاطع دولت از
توافق وزیران اقتصاد
و نفت درباره  ETFدوم

معــاون اول رئیس جمهــوری گفت :توافق
وزیران نفت و اقتصاد برای راه اندازی صندوق
( ETFدارا دوم) و عرضــه ســهام صنایــع
پاالیشی و پتروشیمی در بورس مورد حمایت
قاطع دولت اســت و در روزهای آینده اجرایی
میشود.به گزارش ایرنا« ،اسحاق جهانگیری»
بــا تاکید بر ایــن که «اعتماد مردم ســرمایه
دولت اســت کــه تحت هیچ شــرایطی نباید
آسیب ببیند» در حساب توییتری خود نوشت:
«اعضای دولت بایــد به قولهایی که به مردم
میدهند ،عمل کنند...
1

یادداشت

سال ششم _ شماره 8 _ 1483صفحه _ قيمت  2000ناموت

بازداشت نماینده سابق پس از ادعای میرسلیم علیه قالیباف

اعتراف به دریافت
رشوه میلیاردی

همدلــی| دعوای میرســلیم و
قالیباف وارد مرحله قضایی شده
است .حاال آن گونه که سخنگوی
قوه قضاییه گفته به نظر میرسد
که وزن دعوای حقوقی به سمت
میرســلیم سنگینی میکند ،چرا
که حداقل تا اینجا ادعای او منجر به بازداشت یک
نماینده سابق شده اســت .روز گذشته سخنگوی
قوه قضاییه از بازداشــت یک نماینده سابق مجلس
در پی ادعای میرســلیم مبنی بر پرداخت رشــوه
65میلیاردی خبرداد .پرداخت این رشــوه مربوط
به زمانی میشــود کــه محمدباقرقالیباف رئیس

ربیعی اعالم کرد

مرحله دوم انتخابات
مجلس  ۲۱شهریور
ســخنگوی دولت اعــام کرد کــه مرحله دوم
یازدهمین دوره انتخابات مجلس  ۲۱شــهریور
برگزار میشود.در پی ابتالی سخنگوی دولت به
کرونا ،سومین نشست خبری مکتوب علی ربیعی
با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی برگزار
شــد که طی آن وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه انتخابات میاندورهای مجلس قرار است در
 ۲۱شهریور برگزار شود ،آیا این دور از انتخابات
در زمان مقرر برگزار میشود و یا اینکه به دلیل
شــیوع مجدد کرونا امکان دارد به زمان دیگری
موکول شود؟ گفت :بنابرنظر وزارت کشور ،مرحله
دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای
اسالمی در  ۲۱شهریور ماه برگزار میشود...

مجلس فعلی شهردار تهران بود.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
قــوه قضاییه دیروز در نشســت
خبــری خود درباره اخذ رشــوه
میلیــاردی از ســوی یک رئیس
کمیســیون طبق گفته میرسلیم
بیان کــرد« :این ادعا از حیث ادعا مطرح شــده و
گزارشــی به قوه قضاییه ارسال شد .در این ارتباط
یک نماینده ســابق مجلس بازداشت شده و ما در
حال بررسی پرونده هستیم ».در مجلس دهم ،طرح
تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مطرح
شد ،اما نمایندگان به آن رای ندادند.

همدلی از گران شدن قیمت سمعک
گزارش میدهد

قیمت شنیدن چند؟

2

شورای شهر تهران خیابانی را
به نام نخست وزیر انقالب سند زد

با درخواست اعاده دادرسی
قاضی سابق موافقت شد

احتمالبازگشتمرتضوی
بهدستگاهقضایی

1

2

بازگشت بازرگان

گفتوگوی همدلی با «محمد درویش»
کارشناسمحیطزیست

دوگانه صنعت یا
محیطزیستاشتباهاست

2
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همدلی| هزینه شــنیدن برای افراد کمشــنوا
سنگین شده است .طی هفتههای اخیر اعالم شد
که قیمت سمعک پنج برابر افزایش یافته ،البته
برخی مسئوالن گرانی سمعک را تکذیب کردند،
اما ناشنواها و مسئوالن کانون ناشنوایان میگویند
هزینه شنیدن آنان پنج برابر شده است و بسیاری
از آنان به دلیل ناتوانی در خرید یا حتی تعمیر
سمعک ترجیح میدهند در دنیای ساکت خود
فرو روند .تجهیزات توانبخشی شامل ارز نیمایی
نمیشــود و همین موضوع باعث شده است که
قیمت شــنیدن باال برود و برخی از کمشنواها
به ناچار عطای شــنیدن را به لقایش ببخشند
و غریبانــه از دنیای صداها به دنیای ســکوت و
خاموشی کوچ کنند.
4

جهانگیری مطرح کرد:

ایفای نقش معیوب اتحادیه اروپا با ایجاد سازوکاری عقیم به نام اینستکس

رضا رسالت

کارشناس روابط بینالملل

تفاوت در برداشــت از ایران به لحــاظ تهدید ،ابزار
سیاست خارجی و نیز چشمانداز از آینده ایران همواره
موجب اختالف سیاست بین واشنگتن و بروکسل در
قبال ایران به شمار میرفته است .ایاالت متحده ریشه
تمامی مشکالت منطقه را ایران معرفی میکند ،اجبار
و فشار حداکثری را وسیله نیل به هدف خود قرار داده
و بر اســاس اطالعات دریافتی از منافقین و گروههای
ضد انقالب ایرانی ،براندازی را مد نظر قرار داده است.
پس از بهدســت گرفتن قدرت کاخ ســفید توسط
ترامپ ،اتحادیه اروپایی در وهله نخست اهتمام کامل
داشــت تا ترامپ از برجام خارج نشود .بعد از خروج
ترامپ ،این اتحادیه تالش کرد برجام از هم نپاشد .با
اعمال مجدد تحریمها علیه ایران توسط ترامپ ،تالش
اروپاییهــا معطوف به عدم تاثیر و اجرای تحریمهای
ثانویه آمریکا و فرامرزی آن علیه شرکتهای اروپایی
برای معامله با ایران شــد تا آن شــرکتها به فعالیت
خــود در ایران ادامه دهند .تمامی تالشهای اتحادیه
اروپایی با واکنش منفی ترامپ مواجه شد و برجام را
با یک وقفه و بنبست موقت مواجه ساخت.
طبق اعالم اتحادیه اروپایی ،کمیســیون مشــترک
برجام تاکنون چندین نشســت در ســطوح مختلف
داشــته اســت که 3نشست آن در ســطح معاونان و
2نشست آن درسطح وزرا بوده است .نشستهای آن
کمیســیون بر اجرای کامل و موثــر کلیه مفاد برجام
همواره بر اجرای کامل تعهدات توســط کلیه طرفها
تاکید داشته اســت .ایاالت متحده در اردیبهشت ماه
 1397بــا اتخاذ تصمیمی یکجانبــه از برجام خارج
شــد و ضمن تحمیل مجدد کلیه تحریمهای مرتبط
با موضوع هســتهای ،یکســری تحریمهای گسترده
را علیه ایران اعالم کــرد و با فعال کردن تحریمهای
ثانویه و اعمال قوانین فرامرزی برای دیگر کشورهای
باقیمانده در برجام ،بهویژه ســه کشور اروپایی طرف
برجام ،مشکالتی سیاسی ،بانکی و مالی برای پایبندی
آنها به برجام ایجاد کــرد .اتحادیه اروپایی نیز بهرغم
پایــداری و ثبات در اعالم حمایت سیاســی در قالب
بیانیههای متعدد ،در اجرا و پیشــبرد ملموس عملی
و موثر در اجرای تعهدات خویش توفیقی نشان نداده
بود.
از دید طرف ایرانی ،هدف روشن برجام ،عادیسازی
روابط تجــاری و اقتصادی با ایران بوده اســت .برای
عملی شدن این هدف اروپا چندین گزینه در پیشرو
داشت:
الف – در پیش گرفتن تجــارت با پایه یورو ،تداوم
خریــد کاال از ایران (از جمله نفت خام و فرآوردههای
نفتــی) با یورو و تخصیص منابــع حاصل از آن برای
تامین مالی صادرات به ایران ،دلیل عدم ورود اتحادیه
اروپایی به این مکانیزم روشن نیست.
ب  -اختصــاص مجاری بانکی ،مالی و بیمهای برای

کار تجــاری و اقتصادی با ایران بــا حمایت اتحادیه
اروپایی.
ج -بهروزرســانی اقدامات بلوککننــده برای عدم
تاثیرگــذاری قوانیــن فرامــرزی ایــاالت متحده بر
شرکتهای اروپایی.
اتحادیــه اروپایی به جای اقدام مســتقیم ،صریح و
روشــن در خصوص موارد باال ،ترجیــح داد مکانیزم
اینستکس را برای تجارت با ایران راهاندازی کند تا از
طریق آن گامی برای ایفای بخشــی از تعهدات طرف
اروپایی برداشــته شــود .به نظر میرسد در این برهه
ضرورت دارد اتحادیه اروپا ،به واشــنگتن درخصوص
اقدامــات احتمالی تحریککننــده نظامی در منطقه
هشدارهای الزم را ارسال دارد تا ضمن اجتناب اکید از
تکرار اقدامات تحریککننده نظامی علیه ایران ،اعالم
دارد در هرگونــه اقدام تحریک کننده یا اقدام جنگی
علیــه ایران از اعضای اروپایی ناتو نه تنها مســاعدتی
دریافــت نخواهد داشــت ،بلکه به طــرف آمریکایی
اجازه اســتفاده از پایگاههای نظامی اروپا علیه ایران
داده نخواهد شد ،چرا که ممکن است بر ارزیابیهای
ایران از آخرین وضعیت و واکنشهای احتمالی تاثیر
منفی داشــته باشــد .در خصوص صــادرات ایران به
اروپا و نیز مجاری بانکی و مالی میبایســت اقدامات
الزم بهصورت مشخص ،روشــن و عملی اتخاذ شود.
حفظ برجام از سه جهت واجد اهمیت است :نخست،
امنیت خاورمیانه و عدم اشــاعه هســتهای در منطقه
خاورمیانه و گســترش آن به دیگر کشورها ،دوم ،به
منصه ظهور نشاندن ظرفیت و توانایی اتحادیه اروپایی
برای پایبندی به یک معاهده چندجانبه و سوم ،اتخاذ
یک سیاست خارجی مستقل توسط آن اتحادیه است.
برای اجرای مورد سوم اتحادیه اروپایی باید از حقوق
اشــخاص حقیقی و حقوقی خود در تجارت با کشور
ثالث حفاظت و حمایت کند .در واقع پایبندی اتحادیه
اروپایی به برجام ،به منزلــه تمایل و توانایی اتحادیه
اروپایی برای حفاظت از منافع خویش است و موجب
ارتقــای قابلیــت و اعتبار آن اتحادیــه به عنوان یک
بازیگر موثر در صحنه بینالمللی خواهد شد.
اما آنچه در واقعیت با آن مواجه هســتیم این است
که اینســتکس قادر به تحقق ،تامین و دســتیابی به
هدف عادیســازی روابط تجاری و اقتصادی ایران و
اتحادیــه اروپا در بلندمدت نیســت .تنفس مصنوعی
به پیکــر نیمهجان برجام بهواســطه مقابلــه اروپا با
یکجانبهگرایی افسارگســیخته امریکا محقق خواهد
شــد و نه با وعدههای واهی و سازوکارهای معیوب و
عقیم .با این حال شاید اتخاذ سیاست خارجی مستقل
و موثر اتحادیه اروپایی میتواند به انزوای سیاستهای
یک جانبه ،غیرمنعطف و غیرقانونی ترامپ در ســطح
بینالمللی منجر شــود که زمینــه را برای ایجاد یک
ائتالف بینالمللی طرفدار برجام ،به عنوان یک توافق
چندجانبه ،عدم اشاعه و موثر در حفظ ثبات و امنیت
منطقهای ،زمینه را فراهم میسازد.

حمایت قاطع دولت از توافق وزیران اقتصاد و نفت درباره  ETFدوم
معاون اول رئیس جمهوری گفت :توافق وزیران نفت و اقتصاد
برای راه اندازی صندوق ( ETFدارا دوم) و عرضه سهام صنایع
پاالیشی و پتروشیمی در بورس مورد حمایت قاطع دولت است
و در روزهای آینده اجرایی میشود.
بــه گزارش ایرنا« ،اســحاق جهانگیری» با تاکیــد بر این که
«اعتماد مردم سرمایه دولت است که تحت هیچ شرایطی نباید
آســیب ببیند» در حساب توییتری خود نوشت« :اعضای دولت
باید به قولهایی کــه به مردم میدهند ،عمل کنند چون مردم
فعالیتهایشان رابر مبنای تعهدات دولت تنظیم میکنند .معاون
اول رئیس جمهوری تاکید کــرد :نباید برخی اختالف نظرهای
جزیــی درون دولت بــرای زندگی مردم و رونــد جاری اقتصاد
کشــور ایجاد مشکل کند .وی خاطرنشــان کرد :خوشبختانه با
توافق (بیژن نامدار زنگنه و فرهاد دژپسند) وزیران محترم نفت
و اقتصاد مشــکل پیش آمده برای عرضه سهام صنایع پاالیشی
و پتروشــیمی و راه اندازی صنــدوق ETF دارا دوم در بورس
برطرف شــد و این توافق مورد حمایت قاطع دولت اســت و در
روزهای آینده اجرایی خواهد شد .به گزارش ایرنا ،طی روزهای
اخیر برخی اخبار از منتفی شــدن عرضــه  ETFصندوق دارا
دوم حکایت داشــت که علــت آن ناهماهنگی میان وزارت نفت
و اقتصاد و امور دارایی بیان شــده بود« .فرهاد دژپســند» وزیر
اقتصــاد و امور دارایی ظهر امــروز از هماهنگی با وزارت نفت و
توافق برای عرضه صندوق دارا دوم ( )ETFدر اولین چهارشنبه
شهریورماه (پنجم شهریور ماه  )۹۹خبر داد« .بیژن زنگنه» وزیر
نفت هم با بیان این که «با ارائه ســهام پاالیشــگاهها در بورس
نه تنها مخالف نیســتیم ،بلکه موافق هم هســتیم» در حساب

توییتری خود نوشــت :با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم
امور اقتصادی و دارایی ،دســتور داده شد که شرکت پاالیش و
پخش به ســرعت نسبت به ایجاد صندوق  ETFپاالیشی اقدام
کند .در همین حال ابوالفضل عمویی در گفتوگو با ایســنا ،در
توضیح جلســه صبح دیروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت :کمیسیون امنیت ملی در جلسات گذشته
خود به بررسی فعالیتهای بازار سرمایه در کشور پرداخته بود.
پیش از این جلساتی با سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و رئیس ســازمان غذا و دارو برگزار شــد و امروز میزبان رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم.
وی افزود :آقای قالیباف رئیس ســازمان بورس گزارشــی از
روند تحــوالت و فعالیت در بازار بورس ارائــه کرد ،توضیح داد
که بازار ســرمایه با ســرعت خوبی رو به رشــد است و در این
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احتمال بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی
همدلی| ســعید مرتضوی امید دارد که دوباره
بتواند در دســتگاه قضایــی کار کند .فعال که با
درخواست اعاده دادرسی او در پرونده کهریزک
که منجر به انفصــال دائمش از خدمات قضایی
شده بود ،موافقت شده است.
دیــروز او دوباره به دادگاه رفت تا در این باره از
خود دفاع کند .دیروز ساعت ۱۰صبح در شعبه
 ۸دادگاه کیفری یک استان تهران ،اولین جلسه
رســیدگی مجدد به پرونده او با حضور متهم و
شــاکیان پرونده ازجملــه روحاالمینی نماینده
فعلی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
این در حالی است که پیش از این در روزهای
گذشــته اخباری مبنی بر موافقت دیوان عالی
کشــور با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده
دادرســی منتشر شــده بود که دیروز این خبر
رسما عملی شد.
درباره جزئیات دادگاه دیروز میرمجید طاهری
وكیل روح االمینی به باشــگاه خبرنگاران گفت:
امروز صبح(دوشنبه) جلسه دادگاه موکل من و
آقای مرتضوی در شعبه  ۸دادگاه کیفری یک به

دلیل اعاده دادرسی آقای مرتضوی برگزار شد.
وکیــل روحاالمینی ادامه داد :مــا در جریان
این جلســه نبودیم و مرتضوی به دلیل پرونده
بازداشــت غیرقانونی که حکــم انفصال برایش
صادر شــده بود ،اعاده دادرســی را انجام داد و
امروز جلســه دادگاه با حضور مرتضوی برگزار
شــد .طاهری با اشاره به جزئیات جلسه دادگاه
امروز تصریح کرد :در این جلسه همان مطالبی
که قبال گفته شــده بود ،بیان شد و موکل بنده
و آقای مرتضــوی به دفاع از خود پرداختند.وی
ادامه داد :اعاده دادرســی به استناد ماده ۴۷۴
در اسفندماه سال گذشته به دیوان عالی کشور
ارســال شــده بود که همان موقع رئیس دیوان
عالی کشــور با این اعاده دادرسی موافقت کرده
بود.
این وکیل دادگســتری بیان کرد :پرونده باید
به شــعبه بیاید تا قاضی با توجــه به آن بتواند
حکم را صادر و جلســات دادگاه را برگزار کند،
اما نمیدانم که جلسه بعدی تشکیل میشود یا
خیر ،از همین رو باید منتظر جواب دادگاه ماند.

چهارچوب سرمایههای مردم بیش از قبل وارد بازار سرمایه شده
و مشــارکت مردم افزایش پیدا کرده اســت .عمویی خاطرنشان
کرد :در این جلسه تاکید شد که باید درباره آموزش مردم برای
حضور در بازار ســرمایه اقداماتی صورت گیرد .این کار از طریق
ســازمان بورس و رسانهها دنبال شــود .در عین حال به مردم
توصیه شــد از طریق شرکتهای واسطه سرمایه گذاری کنند تا
امنیت سرمایه آنها حفظ شود .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد :اعضای کمیسیون امنیت
ملی نیز دیدگاههایشــان درباره توســعه فعالیت بازار سرمایه را
مطــرح کردند .اینکه بازار ســرمایه فرصت خوبی برای جذب
نقدینگی در کشــور است تاکید شــد که تعداد کارگزاریهای
بورس افزایش پیدا کرده و درباره مجوز تاسیس کارگزاریها هم
بازنگری صورت گیرد .در نهایت اعضای کمیســیون بیان کردند
که رصدهای خود در بازار بورس را ادامه می دهند.
وی بررســی گزارش کمیته مرز کمیســیون امنیت ملی را از
دیگر موارد کاری جلسه کمیسیون امروز برشمرد و گفت :کمیته
مرز جلساتی با دســتگاههای مربوطه در موضوع مرز داشته که
جمع بندی خود را ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اســامی
با  ۱۵کشور مرزهای آبی و خاکی دارد و باید از این ظرفیت بی
نظیر به عنوان یک فرصت استفاده شود.
عمویــی ادامه داد :تاکید شــد که باید از فرصــت مرز برای
توســعه همکاریها و ارتباطات با همســایگان کشور بهره برد و
فعالیتهای مرزی را تقویت کرد که این منوط به تعامل بهتر با
همســایگان است .همچنین تاکید شد که باید قوانین مربوط به
بازارچههای مرزی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
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جزئیات تازه از توافق سران قوا
برای فروش نفت به مردم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :دولت میتواند با استفاده از ظرفیت بازار
سرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.
به گزارش تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه روز دوشنبه سران
قوا گفت :قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم ،هدایت نقدینگی
در جامعه و همچنیــن تامین منابع مالی برای دولت در بخشهای مختلف از اهداف
طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :با توجه بــه اهمیت موضوع و ضرورتی
که در فضای اقتصادی کشــور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و
براساس آن دولت میتواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمی درباره فروش نفــت به مردم بصورت قطعی گفت :تالش خواهیم کرد
تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود
و مبنای تســویه ریالی در سررســید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی
اســت .وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت :نخست میتوانیم
از ظرفیت بازار ســرمایه برای کاهش فشــار ناشــی ازتحریمها در صادرات نفت خام
و میعانات گازی اســتفاده کنیم و همچنین مجموعه پاالیشــگاههای داخلی کشــور
بخصوص پاالیشگاههای کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم.
او ادامــه داد :با اجرایی شــدن این مصوبات صادرات کشــور رونق خواهد گرفت و
ظرفیتهای صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

