
 حجت ااسام رئیسی اعام کرد: 
آمادگی قوه قضاییه برای رسیدگی به 

جنایات رژیم صهیونیستی

حجت ااسام رئیسی، آمادگی قوه قضاییه جمهوری اسامی ایران 
برای پیگیری استیفای حقوق ملت فلسطین و رسیدگی به جنایت ها 
و تجاوز های رژیم صهیونیستی در مراجع حقوقی ملی و بین المللی 
با همفکری و همکاری کشور های اســامی را اعام کرد.به گزارش 
گروه اجتماعی خبرگزاری تســنیم؛ آیت اه رییسی همزمان با فرا 
رسیدن روز جهانی قدس در پیامی به وزرای دادگستری کشور های 
اســامی، آمادگی قوه قضاییه جمهوری اسامی ایران برای پیگیری 
استیفای حقوق ملت فلسطین و رسیدگی به جنایت ها و تجاوز های 
رژیم صهیونیستی در مراجع حقوقی ملی و بین المللی با همفکری و 
همکاری این کشور ها را اعام کرد.وی در بخشی از این پیام با اشاره 
به 7 دهــه تاش آمریکا و برخی دولت های اروپایی برای اســتمرار 
اشــغالگری رژیم صهیونیســتی با پول و زور و فریب، »حق تعیین 
سرنوشت« را به عنوان حق انکار ناپذیر هر ملت مورد تاکید قرار داده 
و روز قدس را روز تثبیت بیت المقدس به عنوان پایتخت همیشگی 
کشور فلسطین از بحر تا نهر دانسته است.رییس قوه قضاییه جمهوری 
اســامی ایران با بیان اینکه »مقاومت« ابتکار ملت فلســطین برای 
استمرار حیات خود است، اســتیفای کامل حقوق ملت فلسطین و 
برقرار عدالت را شرط اصلی استقرار صلح و آرامش پایدار دانسته و بر 
ضرورت به کارگیری همه ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی 
دستگاه قضایی کشــور های اسامی در حمایت از مظلوم و مقابله با 

ظلم تاکید می نماید.
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فرمانده کل ارتش گفت: ارتش هرگونه طمع ورزی دشمنان را در نطفه خفه کرده و حماسه ای ماندگار همچون فتح خرمشهر خواهد آفرید.، امیر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسامی ایران به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در پیامی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسامی ایران اجرای طرح های خود را با آمادگی و 
تحقق شعار »ما قوی هستیم« پی گیری نموده و هر گونه طمع ورزی دشمنان را در نطفه خفه کرده و حماسه ای ماندگار همچون فتح خرمشهر را، خواهند آفرید. متن این پیام 
به شرح زیر است: » بسم اه الرحمن الرحیم حماسه عظیم و ماندگار آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱، جلوه ای عظیم از نصرت الهی و محصول وحدت، همدلی و 

هم افزایی نیروهای مسلح، حضور حماسی ملت غیور ایران در حراست از میهن اسامی، پیروزی در تقابل اراده ها و به ثمر نشستن وعده الهی.....
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سرلشکر موسوی:
طمع ورزی دشمن را در نطفه خفه می کنیم
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فلسطین با توان نظامی آزاد میشود
دیــروز جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ روز قدس بود . روز آزادی خرمشــهر 
هم بود. پس براحتی میتوان به آزادی قدس در ۲ خرداد ســال آتی 
اندیشــید. امروز جهان در خــروش در دل با حال منقلبی و از عمق 
وجود ، آزادی فلســطین از چنگال صهیونیسم را فریاد میزند. کرونا 
نگذاشــت مردم جهان به خیابانها بریزند اما این بدان معنی نبود که 
مــردم از کنه وجود نفرت خود را نســبت به رژیم تا دندان خبیث و 
تروریست اشغالگر قدس شریف ابراز نکنند.  امام عظیم الشان ما امام 
خمینی رحمت اه علیه فرمودند : » روز قدس فقط روز فلســطین 
نیست، روز اسام اســت؛ روز حکومت اسامی است. روزی است که 
باید جمهوری اســامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. 
روزی اســت که باید به ابر قدرتها فهمانــد که دیگر آنها نمی توانند 
در ممالک اسامی پیشــروی کنند«. امروز این آرزو تحقق یافته در 
اوج ناباوری کشــتی های ایران با پرچم ایران ســوخت مردم ونزوئا 
را بــا اقتدرا و عظمت تامین میکنند و تحریمهای منتشــره از جانب 
دولت تروریست ترامپ هیچ غلطی نمیتواند بکند.إسماعیل هنیه رهبر 
انتفاضه غزه در فلسطین  در باره شرایط امسال روز قدس این چنین 
میفرماید: درحالی از ســرزمین مبارک فلسطین و از بیت المقدس و 
اطراف آن ،گرچه هرمکانی که باشــیم قلب ها و دل هایمان در بیت 
المقدس و سرزمین مبارک فلسطین است ، به ملتهای عربی و اسامی 
در *روز جهانی قدس* درودی سرشــار از فخر و بزرگی می فرستم 
.*روزی که دلها را به وعده و میعادگاه پیوند می دهد.*روزی که قلبها 
را به مسجد ااقصی مبارک و قدس این پایتخت قلبهای مومنان امت 
بزرگ اســامی یمان ، پایتخت دولت فلسطین را از دریا تا رودخانه 
پیوند می دهد«.  امروز ما *روز جهانی قدس* را در شــرایطی برپا 
می کنیم که قدس در خطرناکتریــن و تهدید آمیزترین دوران قرار 
دارد . معامله قرن که توطئه ای بســیار عمیق و شیطنت آمیز است 
را شــیاطین استکباری علم کرده اند و به امید خدا با استقامت ملت 
فلسطین و ایثار خون شهدای فلسطینی این طرح شوم در هم شکسته 
خواهد شد. تجاوز به مســجد ااقصی را تجاوز به جهان اسام تلقی 
میکنیم و به مدد الهی و رهبری قائد عظیم ااشان انقاب اسام این 
هتک حرمت ها را در زمان مناسب پاسخ خواهیم گفت. رهبری معظم 
انقاب اســامی حضرت آیت اه اامام خامنه ای در بیاناتی  7 ماده 
ای در همین خصوص روز قدس امسال ۲خرداد فرمودند: » فلسطین 
از تن اســام جدا نخواهد شــد. و دولتهای استکباری توان حمایت 
خود از رژیم صهیونیســتی را از دست داده اند«. ایشان نخستین کار 
واجب را برای همه آحاد ملت های آزاده  برافراشته نگهداشتن پرچم 
آزادی فلسطین دانســتند و فرمودند: » سیاست عمده  ی استکبار و 
صهیونیســم، کمرنگ کردن مسئله ی فلســطین در ذهنّیت جوامع 
مسلمان و به َسمت فراموشــی راندن آن است. و فوری ترین وظیفه، 
مبارزه با این خیانتی اســت که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی 
دشمن در خوِد کشورهای اسامی صورت می گیرد و حقیقت آن است 
که مســئله ای به عظمت مسئله ی فلسطین چیزی نیست که غیرت 
و اعتماد به نْفس و هوشــمندی روزافزون ملّتهای مسلمان، اجازه  ی 
فراموش شــدن آن را بدهند؛ هر چند آمریکا و دیگر ســلطه گران و 
پادوهــای منطقه ای آنان همه ی پول و تــوان خود را برای آن به کار 
گیرند.« . این بدان معناســت که ملت بزرگ اسام در مسیر تحقق 
عینی آزادی قدس گامهای بلند پیش نهاده و زمینه برای شــمارش 

منفی تحقق آرزوی ملتها آغاز گردیده است.
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: نیروهای مسلح هرگونه خطای 
محاسباتی دشمنان در هر نقطه از جهان علیه منافع ملی ایران را قاطعانه 
با پاسخ درخور مواجه خواهند ساخت. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن سوم خردادماه سالروز آزادسازی 

خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:

»بسم اه الرحمن الرحیم
انا فتحنا لک فتحا مبینا

دفاع مقدس هشــت ســاله از عظیم ترین رخدادهای تاریخ معاصر کشور 
و یکی از خطیرترین حوادث انقاب اســامی است که در نگاه ملت ایران 
و بلکه ملل آزاده و حق طلب جهان، ســمبل جبهه بندی سازمان یافته و 
تهاجمی ابر قدرت های شــرق و غرب در دوران جنگ سرد و نیز دشمنی 
های ارتجاع منطقه علیه انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی به شمار 
مــی رود.حافظه تاریخی ملل و جوامع بین الملل گواهی می دهد، جنگ 
تحمیلی اســتکبار جهانی و رژیم بعثی صدام علیه نظام نوپدید اســامی 
ایران بایــد در همان ماه های اول جنگ، به نفع جبهــه متجاوز به پایان 
می رســید و با توجه به اهداف تعیین شده به زعم آن طومار نظام اسامی 
در هم پیچیده می شد، اما تجلی قدرت الهی در جبهه حق و حضور بالنده 
و عاشــقانه مردم ایران در صحنه دفاع مقدس، نه تنها دشــمنان را ناکام 
گذاشــت، بلکه خود به الگویی برای مصاف با جنگ های محتمل آینده و 
از پیــش ران های اصلی قدرت بازدارندگی ایران اســامی برابر تهدیدات 

متصور تبدیل شد.
با گذشــت ۳۲ سال از خاتمه جنگ تحمیلی استکبارجهانی با صراحت و 
اطمینان می توان گفت: در کارزار تاریخی دفاع مقدس هشت ساله، مهم 
ترین نقطه عطف راهبردی جمهوری اســامی، حماسه معجزگون »فتح 
خرمشــهر« یا »عملیات بیت المقدس« اســت که در واقع آخرین حلقه 
از اســتراتژی آزادسازی سرزمین های اشغالی کشــور از لوث وجود پلید 
متجاوزین محسوب و به تأمین تمامیت ارضی کشور و دست یابی به موضع 
و موقعیتی کامًا برتردر ادامه دفاع مقدس انجامید.فتح الفتوح آزادسازی 
خرمشهر در ســوم خردادماه ۱۳۶۱، واقعیتی مسلم، قاطع و برخوردار از 
ظرفیت های قدرتمند میدانی، عینی، رسانه ای و خبری عظیمی بود که 
دســتگاه های تبلیغاتی غرب را مجبور به اعترافی بزرگ ســاخت تا این 
واقعه شــگفت آور را ضربه ای مهلک و اســتراتژیک بر پیکر ارتش بعث 
عراق تلقی نمایند.بی تردید فتح خرمشهر در آن مقطع خطیر و پرماجرای 
تاریخی، یک مسأله عادی نبود؛ بلکه معجزه الهی و امداد غیبی بود که به 
دســت توانای رزمندگان اسام رقم خورد. دشمنان نظام و انقاب با تکیه 
بر محاسبات غلط مادی و غفلت از قدرت الهی، خرمشهر را تسخیرناپذیر و 
فتح آن را ناممکن می دانستند. بدین جهت، وقتی خبر فتح خرمشهر در 
رســانه ها و مطبوعات منتشر شد؛ دشمنان اسام را در بهت و حیرت فرو 
برد، در واقع بر همین اساس و بر مبنای همین رویکرد و تفکر بود که امام 
خمینــی )ره( آن رهبر حکیم و عارف بزرگ پیرامون توجه خاص حضرت 
حق در فتح خونین شــهر و ارتبــاط آن با امدادهای غیبی فرمودند:»فتح 
خرمشهر، یک مسأله عادی نبود. اینکه پانزده الی بیست هزار نفر به صف 
برای اسارت بیایند و تسلیم شوند، مسأله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت 
اســت.«جریان آزادسازی خرمشهر، از جمله وقایع تاریخی است که فراتر 
از زمــان و مکان وقوع، بویژه برای امروز کشــور و ملت ایران، عبرت ها و 

آموزه های فراوانی را دارد که در پرتو آن می توان خرمشــهرهای جدید و 
سرنوشــت ساز دیگری در صحنه مقابله با دشمنان قسم خورده رقم زد و 
پیش روندگی انقاب و نظام اســامی به سمت آرمان های بلند، سترگ 
و تمدن ســاز و فتح ســنگرهای کلیدی جهان برای نیل به عصر ظهور را 
تضمین کرد که در این مســیر مبارک، نسل های جوان مومن، انقابی و 
حزب اللهی و یکایک آنانی که به عزت، عظمت و اقتدار ایران و ایرانی پای 
بند و متعهد هستند، رسالت سنگینی برعهده دارند.امروز اردوگاه پرشمار 
دشمنان ایران اســامی در پی تصرف خرمشهرهای ذهنی، فکری و نرم 
افزاری ملت ما هستند. دیروز خط دشمن کامًا مشخص و آشکار و ِعّده و 
ُعــّده آنها کامًا بارز و واضح بود و فرماندهان نظامی آرایش های جنگی را 
کامًا بر روی نقشه ترسیم می کردند، اما امروز حد و حدود و آرایش های 
جنگی جبهه خصم در مقیاس زمان و در محدوده مکان تعریف نمی شود 
و در چنین فضایی ضروت هوشمندی، هوشیاری و آمادگی های مقابله صد 
چندان است.اینک در آستانه فرارسیدن سوم خرداد ماه و سی و هشتمین 
سالگرد حماســه عظیم و الهی آزادسازی خرمشهر از تسلط تجاوزگران و 
تبهکاران بین المللی و در راس آن رژیم تروریســت و جنگ طلب آمریکا 
که در تاقی با عید سعید فطر و جشن پیروزی ملت مسلمان ایران پس از 
یک ماه بندگی خالصانه در ضیافت اه رمضان، بسیار معنادار و الهام بخش 
اســت؛ سالگرد این پیروزی خجسته و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی را 
تبریک و تهنیت عرض نموده و با گرامیداشــت یــاد، خاطره، آرمان و راه 
نورانی شهیدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای تاریخ ساز عملیات 
بیت المقدس تاکید می کنیم:به توفیق الهی و با تاســی بر میراث جاودان 
حضرت امام خمینی )ره( و آموزه های هشت سال دفاع مقدس و تبعیت از 
منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای وایت و رهبری و فرماندهی 
کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( نیروهای مســلح جمهوری 
اسامی با برافراشته نگه داشتن پرچم مقاومت، پایداری و ایستادگی برابر 
دشــمنان، اشــراف اطاعاتی همه جانبه بر وضعیت، موقعیت، ترفندها و 
تحرکات دشــمنان ریز و درشت از جمله ارتش ماجراجو، تروریست و ضد 
بشــری آمریکا در منطقه و ســرزمین های دوردست را دستور کار دائمی 
و غفلت ناپذیر خود دانســته و اجازه عرض اندام و فتنه سازی های نوین 
علیه اســتقال، امنیت و تمامیت ارضی و به خطر انداختن انقاب و نظام 
اســامی را به احدی نداده و هر گونه خطای محاسباتی آنان در هر نقطه 
از جهان علیــه منافع ملی ایران عزیز را قاطعانه با پاســخ درخور مواجه 

خواهند ساخت.«

سرلشکر باقری:
هرگونه خطای محاسباتی دشمن علیه منافع ایران را قاطعانه پاسخ میدهیم

جزئیات سازوکار مالیات از اماک لوکس و خانه های خالی
 رئیس کل بانک مرکزی:

  بازار ارز حالت طبیعی ندارد

 عوارض خروج از کشور در سال 99 اباغ شد

 عبدالناصر همتی با حضور در خبر ساعت ۲۱ به بیان چرایی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر پرداخت و 
اظهار داشت: افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر ۳ دلیل اصلی دارد که عبارت است از تشدید تحریم ها، 
شــیوع کرونا و سقوط شدید قیمت نفت در اسفند و فروردین که در نهایت منجر به اختال در صادرات و 
ورود ارز به کشور شد.وی با تأکید بر اینکه »دلیل افزایش قیمت ارز به این دلیل نیست که اسکناس نداریم«، 
گفت: ذخایر اســکناس در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است؛ ولی آنچه اآن در بازار اثر گذاشته، حواله 
است؛ حواله هایی که در سامانه نیما مورد استفاده قرار می گیرد.رئیس کل بانک مرکزی البته این را گفت که 
مشکل درحال رفع است چراکه صادرات شکل گرفته و مرزهای کشورهای همسایه درحال گشایش است 
و تصریح کرد: گزارش های خوبی در این خصوص داریم که نشان می دهد ارزهای صادراتی درحال برگشت 

است و صادرات غیرنفتی درحال رونق گرفتن است.

رقابت شدید عراق و عربستان بر سر 
مشتری نفتی قدیمی ایران

سخنگوی سهام عدالت اعام کرد:

واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت 
در کمتر از چند روز

ســخنگوی ستاد راهبری آزادســازی ســهام عدالت گفت: بانک ها از ۱۰ خرداد که آزادسازی 
ســهام عدالت انجام می شــود و امکان فروش ســهام عدالت برای آنها مهیا خواهد شد، سهام 
سفارش شده را براساس وضعیت بازار به فروش می رسانند و مبلغ تعیین شده ظرف چند روز 
به حساب مشــموان واریز خواهد شد.وزارت اقتصاد و دارایی در اطاعیه ای اعام کرد تمامی 
دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه 
)۶ خرداد( به شــعب بانک هایی که قبًا در آن دارای حســاب بانکی بوده و شــماره شبای آن 
حســاب را به سازمان خصوصی ســازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل  فرم های مربوط 
نســبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام 
کنند.در ادامه این اطاعیه آمده است: از تاریخ ۱۰ خرداد بانک ها از طریق کارگزاری های خود 
یا کارگزاری های طرف قرار داد، به تدریج نســبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و 
وجوه حاصله را در قالب توافق شــده به حساب مشــموان واریز خواهند کرد.در خصوص این 
اطاعیه منتشــر شده ابهاماتی وجود دارد که در این زمینه »حسین فهیمی« سخنگوی سهام 
عدالت به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: براساس اباغیه رهبر معظم انقاب، شورای عالی بورس 
اختیار پیدا کرد تا در مورد نحوه آزادســازی ســهام عدالت، میزان درصد فروش و زمان بندی 
آن تصمیمات ازم را اتخاذ کند.وی ادامه داد: براســاس آخرین تصمیم شــورای عالی بورس، 
مشــموان ســهام عدالت که روش مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده اند می توانند فقط ۳۰ 
درصد از ســهام در اختیار خود را در مرحله نخســت به فروش برســانند و به مرور در زمینه 
مراحل بعدی فروش تصمیم گیری و زمان دقیق آن اطاع رســانی خواهد شد.به گفته فهیمی، 
افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، برای فروش محدودیتی ندارند و بعد 
از آزادسازی می توانند نسبت به فروش سهام خود تصمیم گیری  کنند.سخنگوی سهام عدالت 
با تاکید بر اینکه آزادســازی سهام عدالت زودتر از موعد مقرر و از ۱۰ خرداد آغاز خواهد شد، 
افزود: زمانی که همه زیرســاخت ها و مقررات آزادسازی سهام عدالت نهایی شد، شورای عالی 
بورس تصمیم گرفت تا اجازه فروش ۳۰ درصدی این سهام را زودتر از مدت در نظر گرفته شده 
به دارندگان ســهام بدهد.وی با اشاره بر تاکید رییس جمهوری مبنی بر استفاده از شبکه های 
بانکی برای آزادســازی سهام عدالت و فروش ســهام در اختیار مشموان گفت: در این زمینه 
رویه، مقررات و الزامات ازم نهایی شــده اســت و براساس آن بانک ها از روز  )سه شنبه( اجازه 
دارند تا ســفارش برای فروش ۳۰ درصدی را از مشتریان دریافت کنند و بعد از آن سفارش ها 
را به تدریج به فروش می رســانند و مبلغ مورد نظر را به حســاب این افراد واریز خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: بانک ها از ۱۰ خرداد که آزادسازی سهام عدالت 
انجام می شــود و امکان فروش ســهام عدالت برای آنها مهیا خواهد شد، سهام سفارش شده را 
براساس وضعیت بازار و میزان تقاضایی که برای هر سهام وجود دارد در یک روز یا در روزهای 
متوالی به فروش می رســانند و مبلغ تعیین شده را ظرف چند روز به حساب مشموان نهایی 

واریز خواهند کرد.

 رهبر معظم انقاب در سخنان زنده تلویزیونی به مناسبت روز قدس:

ویروس صهیونیسم از منطقه ریشه کن خواهد شد
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بازگشت نگرانی ها، نفت را ارزان کرد
 قیمت نفت که روزهای گذشــته را با رشــد پشت سر گذاشــته بود، امروز و تحت تاثیر نگرانی 
کشورها از طوانی شدن ریسک کرونا بر اقتصاد با افت همراه شد.قیمت نفت در روزهای گذشته 
با کاهش تولید کشورهای اوپک پاس و همچنین امید به افزایش تقاضا با کاهش محدودیت های 
قرنطینه، افزایش قیمت را تجربه کرد.رشــد قیمت ها آنچنان با ســرعت اتفاق افتاد که رکورد دو 
ماهه شکست.با این حال نگرانی ها نسبت به با دوام بودن تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد های جهانی 
باعث شــد تا طای سیاه امروز را با سقوط قیمت پشت سر گذارد.قیمت نفت برنت دیروز با ۴.۶ 
درصد کاهش به قیمت ۳۴ دار و ۴۰ سنت معامله شد.نفت شاخص آمریکا نیز ۵.۵ درصد پایین 
آمد و ۳۲ دار و ۳ ســنت در هر بشــکه قیمت خورد.عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف تحت 
تاثیرمحدودیت های رفت و آمدی و تعطیلی کسب و کارها کماکان در سطحی ناامیدکننده باقی 
مانده اســت. وزیر خزانه داری آمریکا نیز  در جمع نمایندگان کنگره این کشــور در اظهاراتی کم 
سابقه و در یک عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی گفته است کرونا می تواند یک ریسک دائمی 
برای اقتصاد باشــد.به نظر می رســد تا زمانی که جامعه جهانی راه حل مشخصی برای مقابله با 
کرونا پیدا نکند، اقتصاد دنیا با تمام اقداماتی که در نظر می گیرد، توان مقابله با نگرانی ها را ندارد.
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 رهبر معظم انقاب در سخنان زنده تلویزیونی به مناسبت روز قدس:گزیده خبر

ویروس صهیونیسم از منطقه ریشه کن خواهد شد
بسم اه الّرحمن الّرحیم

 و الحمده رّب العالمین و صلّی اه علی محّمد و آله الّطاهرین و 
صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین. به همه ی 
برادران و خواهران مســلمان در سراســر جهان درود میفرستم و 
قبولــی طاعات آنان در ماه مبارک رمضان را از خداوند مســئلت 
میکنم و پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را به آنان تبریک 
میگویم و پروردگار کریــم را بر نعمت حضور در این ماه ضیافت 
الهی، ســپاس میگویم. امروز روز قدس اســت؛ روزی که با ابتکار 
هوشمندانه ی امام خمینی همچون حلقه ی وصلی برای هم صدایِی 
مسلمانان درباره ی قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد؛ و در 
این چند دهه، در این  باره نقش آفرینی کرد و از این پس نیز خواهد 
کرد ان شاءاه. ملّتها از روز قدس استقبال کردند و آن را همچون 
نخســتین کار واجب، یعنی برافراشته نگهداشــتن پرچم آزادی 
فلسطین گرامی داشتند. سیاست عمده ی استکبار و صهیونیسم، 
کمرنگ کردن مسئله ی فلسطین در ذهنّیت جوامع مسلمان و به 
َسمت فراموشی راندن آن است. و فوری ترین وظیفه، مبارزه با این 
خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن در 
خوِد کشورهای اســامی صورت میگیرد. و حقیقت آن است که 
مسئله ای به عظمت مسئله ی فلسطین چیزی نیست که غیرت و 
اعتماد به نْفس و هوشمندی روزافزون ملّتهای مسلمان، اجازه ی 
فراموش شــدن آن را بدهد؛ هر چند آمریکا و دیگر ســلطه گران 
و پادوهــای منطقه ای آنان همه ی پول و توان خــود را برای آن 
به کار گیرند. اّولین سخن، یادآوری بزرگِی فاجعه ی غصب کشور 
فلسطین و تشکیل غّده ی سرطانی صهیونیستی در آن است. در 
میان جنایات بشری دورانهای نزدیک به زمان حاضر، هیچ جنایتی 
در این حجم و با این شّدت وجود ندارد. غصب یک کشور و بیرون 
کردن مردم برای همیشــه از خانه و کاشــانه و سرزمین اجدادی 
خــود، آن هم با فجیع ترین انــواع قتل و جنایت و هاِک َحرث و 
نسل و ده ها سال تداوم این ستم تاریخی، حقیقتاً یک رکورد جدید 
از َسُبعّیت و شیطان صفتی بشر اســت. عامل و مجرم اصلی این 
فاجعه، دولتهای غربی و سیاستهای شیطانی آنها بود. آن روزی که 
دولتهای فاتح جنگ اّول جهانی، منطقه ی غرب آسیا، یعنی قلمرو 
آســیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهم ترین غنیمت جنگی، 
میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم میکردند، نیاز به یک پایگاه 
امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه ی دائمی خود بیش 
از پیش احساس کردند. انگلیس از سالها پیش از آن، با طرح بالفور 
زمینه را آماده کرده و با همفکری زرسااران یهودی بدعتی به نام 
صهیونیســم را مهّیای نقش آفرینی کرده بود؛ و اکنون زمینه های 
عملی آن فراهم میشد. از همان سالها مقّدمات را بتدریج در کنار 
هم چیدند و ســرانجام پس از دّومین جنگ جهانی با استفاده از 
غفلت و گرفتاری  دولتهای منطقه، ضربه ی خــود را وارد آوردند 
و رژیــم جعلی و دولِت بدون ملِّت صهیونیســت را اعام کردند. 
آماج این ضربه در درجه ی اّول ملّت فلســطین و در درجه ی بعد 
همه ی ملّتهای این منطقه بودنــد. نگاه به حوادث بعدی منطقه  
نشــان میدهد که هدف اصلی و نزدیــک غربی ها و کمپانی داران 
یهودی از ایجاد دولت صهیونیست، بنای یک پایگاه حضور و نفوذ 
دائمی برای خود در غرب آســیا و امکان دسترسی نزدیک برای 
دخالت و تحمیل و تسلّط بر کشورها و دولتهای این منطقه بود. از 
ایــن رو رژیم جعلی و غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین -چه 
نظامی و چه غیر نظامی- حّتی تســلیحات اتمی مجّهز کردند و 
رشد این غّده ی سرطانی را در پهنه ی نیل تا فرات در برنامه های 
خود گنجاندند. متأّسفانه اغلب دولتهای عرب پس از مقاومتهای 
نخستین که برخی از آنها تحسین برانگیز بود، بتدریج تسلیم شدند 
و بخصــوص پس از ورود ایاات متحّده ی آمریکا به عنوان متولّی 
مســئله، هم وظیفه ی انسانی و اسامی و سیاسی، و هم غیرت و 
نخوت عربی خود را به فراموشــی ســپرده و با امیدهای واهی به 
هدفهای دشمن کمک کردند. »کمپ دیوید« مثال روشنی از این 
حقیقت تلخ است. گروه های مبارز نیز پس از برخی مجاهدتهای 
فداکارانه در ســالهای نخســت، بتدریج به راه بی فرجام مذاکره با 
اشغالگر و حامیانش کشانده شدند و خّط سیری را که میتوانست 
به تحّقق آرمان فلسطین منتهی شود، رها کردند. مذاکره با آمریکا 
و دیگــر دولتهای غربی و نیز با مجامــع بی خاصّیت بین المللی، 
تجربه ی تلخ و ناموّفق فلسطین است. نشان دادن شاخه ی زیتون 
در مجمع عمومی ســازمان ملل، نتیجه ای جز قرارداد خسارت بار 
»اُسلو« نداشت و سرانجام هم به سرنوشت عبرت انگیز یاسر عرفات 

منتهی شد.
 طلوع انقاب اســامی در ایران، فصل جدیــدی در مبارزه برای 
فلســطین گشــود. از اّولین قدمهــا یعنی بیــرون راندن عناصر 
صهیونیست که ایراِن دوراِن طاغوت را یکی از پایگاه های امن خود 

میشمردند و سپردن محّل سفارت غیر رسمی رژیم صهیونیست 
به نمایندگی فلســطین و قطع جریان نفت تــا کارهای بزرگ و 
فّعالّیتهای گسترده ی سیاسی، همه موجب پدید آمدن »جبهه ی 
مقاومت« در کّل منطقه شد و امید به حّل مسئله در دلها شکفت. 
با ظهور جبهه ی مقاومت، کار بر رژیم صهیونیســتی ســخت و 
ـ و البّته در آینده بسی سخت تر هم خواهد شد  ســخت تر شــدـ 
ـ ولی تاش حامیان آن رژیم و در رأس آنان آمریکا در  ان شاءاهـ 
دفاع از آن هم بشّدت افزایش یافت. پیدایش نیروی مؤمن و جوان 
و فداکار حزب اه در لبنان و تشکیل گروه های پُرانگیزه ی حماس 
و جهاد اســامی در درون مرزهای فلسطین نه تنها سردمداران 
صهیونیست بلکه آمریکا و دیگر ستیزه گران غربی را هم مضطرب و 
سراسیمه کرد و یارگیری از درون منطقه و از درون جامعه ی عربی 
را در صدر برنامه های آنان پس از پشــتیبانی های سخت افزاری و 
نرم افزاری از رژیم غاصب قرار داد. نتیجه ی کار پُرحجم آنان، امروز 
در رفتار و گفتار برخی سردمداران دولتهای عربی و برخی فّعاان 

خائن سیاسی و فرهنگی عرب، آشکار و جلوِی چشم همه است.
 امروز از هر دو ســو فّعالّیتهای متنّوعی در صحنه ی مبارزه ظهور 
میکند، با این تفاوت که جبهه ی مقاومت رو به اقتدار و امیِد فزاینده 
و جذب روزافزون عناصر قدرت پیش میرود و بعکس جبهه ی ظلم 
و کفر و استکبار روز به روز تهی تر و مأیوس تر و کم توان تر میشود. 
نشــانه ی روشن این مّدعا آن است که ارتش صهیونیست که یک 
روز ارتشی شکست ناپذیر و برق آسا شمرده میشد و ارتشهای بزرگ 
دو کشــور مهاجم را در ظرف چنــد روز متوّقف میکرد، امروز در 
برابر نیروهای مبارز مردمی در لبنان و غّزه مجبور به عقب نشینی 
و اعتراف به شکست میشــود. با این حال عرصه ی مبارزه بشّدت 
خطیر و تغییرپذیر و نیازمند مراقبت دائمی اســت و موضوع این 
مبارزه بســی مهم و سرنوشت ساز و حیاتی است. هر گونه غفلت 
و سهل اندیشی و خطا در محاسبات اساسی، زیانهای سنگین وارد 
خواهد کرد. بر این اساس به همه ی کسانی که دل در گرو مسئله ی 

فلسطین دارند چند توصیه میکنم:
 ۱ـ مبارزه برای آزادی فلســطین، جهاد فی سبیل اه و فریضه و 
مطلوب اســامی است. پیروزی در چنین مبارزه ای تضمین شده 
اســت، زیرا فرد مبارز حّتی در صورت کشته شدن هم به اِحدی 
الُحسنیین دست یافته اســت. بجز این، مسئله ی فلسطین یک 
مســئله ی انسانی اســت، بیرون کردن میلیون ها انسان از خانه و 
مزرعه و محّل زندگی و کســب خود، آن هم با قتل و جنایت، هر 
وجدان انســانی را آزرده و متأثّر میکند و در صورت داشتن هّمت 
و شــجاعت به مقابله وادار میسازد. پس محدود کردن آن به یک 
مسئله ی صرفاً فلسطینی و حّداکثر عربی، خطایی فاحش است. 
آنها که ســازش چند عنصر فلسطینی یا حّکام چند کشور عربی 
را مجّوز عبور از این مسئله ی اسامی و انسانی میشمرند، بشّدت 

دچار خطا در فهم مسئله و احیاناً دچار خیانت در تحریف آنند.
 ۲ـ هدف این مبارزه، آزادی همه ی ســرزمین فلسطین -از بحر 
تا نهر- و بازگشــت همه ی فلســطینیان به کشور خویش است. 
فروکاســتن آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین، آن 
هم به شیوه ی تحقیرآمیزی که در ادبّیات صهیونیست های بی ادب 
از آن یاد میشود، نه نشانه ی حق جویی است و نه نشانه ِی واقع بینی 
اســت. واقع آن است که امروز میلیون ها فلسطینی به مرتبه ای از 

اندیشه و تجربه و اعتماد به نْفس رسیده اند که بتوانند این جهاد 
بــزرگ را وجهه ی هّمت ســازند و البّته به نصرت الهی و پیروزی 
نهایی مطمئن باشند، که فرمود: َو لََینُصَرنَ  اهُ َمن یَنُصُره، اَِن اهَ 
لََقِوٌی َعزیٌز؛)۱( بی شک بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان آنها 
را یــاری و با آنان همدردی خواهند کرد ان شــاءاه.  ۳ـ هر چند 
بهره  گرفتن از هر امکان حال و مشروع در این مبارزه ُمجاز است 
و از جمله حمایتهای جهانی، ولی مؤّکداً باید از اعتماد به دولتهای 
غربــی و نیز مجامع جهانِی ظاهراً یا باطناً وابســته به آنها پرهیز 
کرد. آنها با هر موجودیّت اثرگذار اسامی دشمنند؛ آنها به حقوق 
انســانها و ملّتها بی اعتنایند؛ آنها خود عامِل بیشترین خسارتها و 
جنایتها به اّمت اســامی اند؛ هم اکنون کدام نهاد جهانی یا کدام 
قدرت جنایت کار پاســخگوی ترورها، قتل عام ها، جنگ افروزی ها، 
بمبارانها، و قحطی های مصنوعی در چندین کشــور اســامی و 
عربی اســت؟  امروز دنیا یک به یک تعــداد قربانیان کرونا را در 
سراسر جهان میشمارد، اّما هیچ کس نپرسیده و نمیپرسد قاتل و 
مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا 
و اروپا در آن آتش جنگ را روشــن کرده اند کیست؟ مسئول این 
همه خون بناحق بر خاک ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، 
سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب 
و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها 
کودک و زن و مرِد مظلوم در جهان اســام را شمارش نکرد؟ چرا 
کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمیگوید؟ چرا میلیون ها 
فلسطینی باید هفتاد سال از خانه و کاشانه ِی خود دور بوده و در 
تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله ی اّول مسلمانان باید 
مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطاح ملل به وظیفه ی خود 
عمل نمیکند و نهادهای به اصطاح حقوق بشری ُمرده اند. شعار 
»دفاع از حقوق کودک و زن« شــامل کودکان و زنان مظلوم یمن 
و فلسطین نمیشود. این  چنین است وضع قدرتهای ظالم غربی و 
مجامع وابســته ی جهانی؛ وضع برخی دولتهای دنباله رو آنان در 
منطقه هم در بی آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. 
پس جامعه ی ُمسلِم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونی اش 
تکیه کند؛ دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آَوَرد و با توّکل 

و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.
 ۴ـ نکته ی مهّمــی که نباید از نظر نخبگان سیاســی و نظامی 
جهان اسام دور بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها در انتقال 
درگیری ها به پشــت جبهه ی مقاومت است. راه اندازی جنگهای 
داخلی در ســوریه، و محاصره ی نظامی و کشــتار شبانه روزی در 
یمن، و ترور و تخریب، و تولید داعش در عراق، و قضایای مشابه در 
برخی دیگر از کشورهای منطقه، همگی ترفندهایی برای سرگرم 
کردن جبهه ی مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست است. 
برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته 
در خدمت این ترفندهای دشــمن قرار گرفته اند. راه جلوگیری از 
اجرای این سیاست خباثت آمیز، عمدتاً خواست و مطالبه ِی جّدی 
جوانان غیرتمند در سراســر جهان اسام است. جوانان در همه ی 
کشــورهای اسامی بویژه کشــورهای عربی، نباید توصیه ی امام 
خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که فرمود: هر چه فریاد دارید بر 

سر آمریکا -و نیز البّته دشمِن صهیونیست- بکشید.
 ۵ـ سیاست عاّدی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یکی 

از عمده ترین سیاســت های ایاات مّتحده ی آمریکا است. برخی 
دولتهــای عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا میکنند، در 
ایــن  باره به تهّیه ی مقّدمات ازم آن، از قبیل ارتباطات اقتصادی 
و امثال آن پرداخته اند؛ این تاشها یکسره عقیم و بی نتیجه است. 
رژیم صهیونیستی زائده ای مهلک و زیاِن محض برای این منطقه 
است و بیقین ریشه کن و ازاله خواهد شد، و بی آبرویی و سیه رویی 
برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست 
استکباری نهاده اند. برخی برای توجیه این رفتار زشت، استدال 
میکنند که رژیم صهیونیستی واقعّیتی در منطقه است، بی آنکه به 
یــاد آورند که با واقعّیتهای مهلک و زیان بخش باید مبارزه کرد و 
آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعّیت اســت و همه ی انسانهای 
باشعور، مبارزه با آن را واجب میدانند. ویروس دیرپای صهیونیسم 
بی گمــان از این پس دیری نمیپایــد و به هّمت و ایمان و غیرت 

جوانان از این منطقه ریشه کن خواهد شد.
 ۶ـ اصلی ترین توصیه ی اینجانب توصیه به تداوم مبارزه و سامان 
بخشــیدن به ســازمانهای جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و 
گسترش عرصه ی جهاد در همه ی سرزمین های فلسطینی است. 
همه باید ملّت فلسطین را در این جهاد مقّدس یاری کنند. همه 
باید دســت مبارز فلسطینی را پُر، و پشت او را محکم کنند. ما با 
افتخار، هر چه در توان داشــته باشــیم در این راه انجام خواهیم 
داد. یک روز تشــخیص ما این شــد که مبارز فلسطینی، دین و 
غیرت و شــجاعت دارد و تنها مشکل او دســِت تهی از ساح او 
است. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است 
که موازنه ی قدرت در فلسطین دگرگون شد و امروز غّزه میتواند 
در برابر تهاجم نظامی دشــمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز 
شود. این تغییر معادله در بخش موسوم به سرزمین های اشغالی 
خواهد توانست قضّیه ی فلسطین را به گامهای نهایی نزدیک کند. 
تشــکیات خودگردان در این امر تکلیفی بزرگ برعهده دارد. با 
دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمیتوان سخن گفت، 
و زمینه ی این اقتدار بحمداه در ملّت شــجاع و مقاوم فلسطین 
آماده اســت. جوانان فلســطینی امروز تشــنه ِی دفاع از کرامت 
خویشند. حماس و جهاد اسامی در فلسطین و حزب اه در لبنان، 
حّجت را بر همه تمام کرده اند. دنیا فراموش نکرده و نخواهد کرد 
آن روزی را که ارتش صهیونیســت مرزهای لبنان را شکست و تا 
بیــروت پیش آمد و آن روزی را که قاتل جنایت کاری به نام آریل 
شارون در صبرا و شتیا حّمام خون به راه انداخت، و نیز فراموش 
نکــرده و نخواهد کرد آن روزی را که همین ارتش در زیر ضربات 
کوبنده ی حزب اه چاره ای جز این نیافت که با دادن تلفات فراوان 
و با اعتراف به شکست، از مرزهای لبنان عقب نشینی کند و برای 
آتش بس به التماس بیفتد؛ دست پُر و موضع قدرت یعنی این. حال 
بگذار فان دولت اروپایی که باید به خاطر فروش مواّد شــیمیایی 
به رژیم صّدام تا ابد شرمسار باشد، حزب اهِ مجاهِد سرافراز را غیر 
قانونی بداند. غیر قانونی، رژیمی مثل آمریکا اســت که داعش را 
تولید میکند و رژیمی مثل آن دولِت اروپایی است که هزاران نفر 
در بانه ی ایران و حلبچه ی عراق بر اثر مواّد شــیمیایی اش به کام 

مرگ میروند.
 ۷ـ ســخن آخر آن اســت که فلســطین متعلّق به فلسطینیان 
اســت، و باید با اراده ی آنان اداره شود. طرح همه پرسی از همه ی 
ادیان و اقوام فلســطینی -که از نزدیک به دو دهه ی پیش از این 
ارائه کرده ایم- تنها نتیجه ای اســت که باید بر چالشهای امروز و 
فردای فلسطین مترتّب شــود. این طرح نشان میدهد که اّدعای 
یهودی ســتیزی که غربیان با بوقهای خود آن را تکرار میکنند، 
بکلّی بی اساس است. در این طرح، فلسطینیاِن یهودی و مسیحی 
و مسلمان، در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی 
کشــور فلســطین را تعیین میکنند؛ آنچه قطعاً باید برود نظام 
صهیونیستی است و صهیونیسم، خود بدعتی در آئین یهود و کامًا 
بیگانه از آن اســت. در پایان، یاد شــهیدان قدس، از شیخ احمد 
یاســین و فتحی شقاقی و سّید عّباس موســوی، تا سردار بزرگ 
اسام و چهره ی فراموش نشدنی مقاومت، شهید قاسم سلیمانی 
و مجاهد بزرگ عراقی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای 
قدس را گرامی میدارم و به روح امام خمینی عظیم الّشــأن که راه 
عــّزت و جهاد را به روی ما گشــود، درود میفرســتم، و نیز برای 
برادر مجاهد، مرحوم حســین شیخ ااسام که سالیانی در این راه 
تاش کرد، رحمت الهی را مســئلت میکنــم. در پایان به همه ی 
بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض میکنم، روز قدس امسال 
اولین قدسی است که در آن قاسم سلیمانی عزیز ما حضور ندارد؛ 

برای شادی روح او، همه یک حمد و یک قل هواه بخوانید.

 والّسام علیکم و رحمةاه

 روحانی: 
روز قدس نمادی از وحدت و همدلی 

مسلمانان در دفاع از آرمان های اسامی است
رئیس جمهور در پیامی با تاکید بر اصل تغییرناپذیر »قدس پایتخت فلسطین«، 
اظهارداشت: برگزاری مراسم حمایت از ملت مظلوم فلسطین، در آخرین جمعه 
هر ماه رمضان، نمادی از اســتقامت، وحدت و همدلی مســلمانان در دفاع از 
آرمان های اســام است. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی 
به مناســبت فرا رسیدن روز جهانی قدس، با تاکید بر اصل تغییرناپذیر »قدس 
پایتخت فلســطین«، اظهارداشــت: برگزاری مراســم حمایت از ملت مظلوم 
فلسطین، در آخرین جمعه هر ماه رمضان، سنتی طیبه بنام مبارک روز قدس 
اســت و نمادی از استقامت، وحدت و همدلی مسلمانان در دفاع از آرمان های 

اسامی است.
متن پیام حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
ملت مومن و انقابی ایران

برگزاری مراســم حمایت از ملت مظلوم فلســطین، در آخرین جمعه هر ماه 
رمضان، سنتی طیبه بنام مبارک روز قدس است و نمادی از استقامت، وحدت و 
همدلی مسلمانان در دفاع از آرمان های اسامی است.در این روز حرکت آفرین، 
شما ملت رشــید و فهیم ایران با الهام از آرمان های انقاب و تاکید امام راحل 
)ره( در حمایت از ملت های مظلوم جهان به ویژه مردم بی دفاع فلسطین همواره 
پیشگام و منشاء حرکت های روشن گرایانه بوده اید و تا هنگامی که دل های شما 
مردم همیشه در صحنه ایران به دریای آموزه های اسامی و انقابی متصل است، 
مبارزه با ستمگران و دفاع از ستمدیدگان ادامه خواهد داشت، چرا که این شور 
و اراده ریشــه در مکتب تابناک و الهام بخش عاشورا دارد.در روز جهانی قدس 
امسال گرچه با توجه به شرایط فعلی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و 
حفظ سامت مردم، امکان برگزاری حضوری این مراسم در دفاع از حقوق مردم 
فلسطین مهیا نیســت، اما آنچه که اهمیت دارد و به آرمان فلسطین و آزادی 
قدس عمق و معنا می بخشد و رعب و وحشت در دل غاصبان قبله اول مسلمانان 
می اندازد، حضور معنوی و صابت اراده هایی است که دل در گرو آزادی قدس 
شریف داشــته و هیچ تردیدی بر نصرت الهی در آزادی سرزمین های اشغالی 
ندارند.اینجانب با گرامی داشــت این روز بزرگ و سرنوشت ساز، به این همگامی 
همدانه درود می فرستم و وحدت و یکدلی آحاد مردم را در این روز مهم به ویژه 
در دوران حساس کنونی که استکبار جهانی با زنجیره ای از تحریم ها و تهدیدات 
غیرانســانی خود و به راه انداختن جنگ اقتصادی، قصد دلسرد کردن ملت و 
ایجاد مانع در راه تحقق آرمان های ملی و اسامی ما را دارند، مسألت دارم و بار 
دیگر تاکید بر اصل تغییرناپذیر »قدس پایتخت فلسطین« می نمایم. بی تردید 

پیروزی نهایی از آن مجاهدان و صابران است.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران

توئیت ظریف به مناسبت روز جهانی قدس
محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در توئیتی به 
مناســبت روز قدس ، نوشــت : روز قدس، روز احیای حق فلسطینی است و 
)رژیم( اشــغالگر و شهرک سازی )صهیونیست ها( رو به زوال هستند.ظریف در 
این توئیت که به زبان عربی منتشر شد ، افزود : اسرائیل بزرگترین ناقض حقوق 
بشر است ، تنها طرفی است که در منطقه ساح اتمی دارد و بزرگترین تهدید 
مزمن برای صلح و امنیت بین المللی است.وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران 
افزود :توطئه نژادپرستانه »معامله قرن« ثابت کرد که واشنگتن شریک متجاوز 

است و امیدی به آن نیست.ظریف نوشت : راه حل، برگزاری همه پرسی است.

وزارت امور خارجه:
شکنجه گری در DNA صهیونیست هاست

وزارت امور خارجه تاکید کرد: شــکنجه گری سیستماتیک در DNA اسرائیل 
اســت، اسرائیل یک رژیم صهیونیستی خشونت طلب اســت که از دیرباز با 
سیاست شکنجه  بیگناهان فلسطینی به اعدام آن ها پرداخته است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه با انتشار رشته توئیتی در صفحه اختصاصی 
با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس و کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی 
علیه ملت فلسطین نوشت: رژیم صهیونیستی در ذات خود یک ماشین کشتار 
انســان اســت که بی تفاوت و بدون هیچ قانونی جان فلسطینیان را گرفته و 
آن ها را قربانی می کند. رزان النجار ۲۰ ساله تنها یک نیروی امدادی داوطلب 
از باریکــه ی غزه بود که در ســال ۲۰۱۸ مورد اصابت گلولــه قرار گرفت و 
جان خود را از دســت داد.در ادامه آمده است: رژیم آپارتاید اسرائیل به طور 
گسترده تجربه ی زیادی در هدف قرار دادن کودکان بی گناه فلسطینی دارد. 
تمام این کودکان شــهید، غیرمســلح و فقط به دنبال آزادی و عدالت بودند، 
اما توســط نیروهای رژیم غاصب صهیونیستی به طرز نادرست و بدون هیچ 
قانون و قاعده ای شهید شدند. این یک نمونه ی وحشتناک و ظالمانه از جنایت 
جنگی اســت.وزارت امور خارجه ضمن اشاره به قربانیان اصلی قساوت رژیم 
صهیونیستی خاطر نشان کرد: زنان و کودکان فلسطینی درد کشیده و در بند 
اسارت، قربانیان اصلی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در فلسطین هستند. 
در حالی که آن ها به طور غیرقانونی در بازداشــتگاه های رژیم صهیونیســتی 
زندانی می شــوند، به شدت مورد ضرب و شــتم قرار گرفته و هر چند وقت 
شکنجه می شــوند. آن ها باید هر چه سریع تر آزاد شوند.در این رشته توییت 
تاکید شده است: شکنجه گری سیستماتیک در DNA اسرائیل است. اسرائیل 
یک رژیم صهیونیستی خشونت طلب است که از دیرباز با سیاست شکنجه ی 
بی گناهان فلسطینی به اعدام آن ها پرداخته است. شکنجه های سیستماتیک 
رژیم صهیونیســتی با هر قانونی حتی بدوی و حقوق بنیادین بشری مغایرت 

دارد. این یک اقدام وحشی گرایانه و غیرانسانی است.

شمخانی:
روز جهانی فتح قدس را بزودی در مسجد 

ااقصی جشن خواهیم گرفت
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: همانطور که امروز سوم خرداد را به نام روز 
ملی ایثار، مقاومت و پیروزی جشن می گیریم، ان شاءاه به زودی روز جهانی فتح 
قدس رادر مسجد ااقصی جشن خواهیم گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر، علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»آزادسازی قدس شریف برای ما نه یک آرزو که تداعی کننده عملیات پیروز الی 
بیت المقدس و فتح خرمشهر است.«وی افزود: »همانطور که امروز سوم خرداد 
را به نام روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی جشــن می گیریم، ان شاءاه به زودی 

روز جهانی فتح قدس رادر مسجد ااقصی جشن خواهیم گرفت.«

از سوی غریب آبادی انجام گرفت؛
نامه ایران به مدیر دفتر مقابله با 

جرم و مواد مخدر سازمان ملل
نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، از 
سازمان ملل و دولت های عضو خواست تا به مسئولیت مشترک 
خود در شناسایی این اقدامات و حمایت از فعالیت های ایران، 
عمــل کنند.به گزارش خبرگزاری مهــر، کاظم غریب آبادی 
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران نزد سازمان های 
بین المللی مستقر در وین، با ارسال نامه ای به مدیر اجرایی دفتر 
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و سفرای مقیم در وین 
با اشاره به اقدامات موثر، جامع و بی وقفه جمهوری اسامی 
در امر مبارزه با مواد مخدر و رسیدن به رکورد کشف ۹۵۰ تن 
انواع مختلف مواد مخدر در سال ۱۳۹۸ علیرغم تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا و عدم برخورداری از همکاری های 
بین المللی، از ســازمان ملل و دولت های عضو خواست تا به 
مسئولیت مشترک خود در شناسایی این اقدامات و حمایت از 
فعالیت های ایران، عمل کنند.براساس این نامه، کشفیات مواد 
مخدر در سال ۱۳۹۸، بیســت درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ 

افزایش داشته است.

فرمانده کل ارتش گفت: ارتش هرگونه طمع ورزی دشمنان را در 
نطفه خفه کرده و حماسه ای ماندگار همچون فتح خرمشهر خواهد 
آفرید.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران به مناسبت سوم خرداد، 
سالروز آزادسازی خرمشهر در پیامی تاکید کرد: ارتش جمهوری 
اسامی ایران اجرای طرح های خود را با آمادگی و تحقق شعار »ما 
قوی هستیم« پی گیری نموده و هر گونه طمع ورزی دشمنان را 
در نطفه خفه کرده و حماسه ای ماندگار همچون فتح خرمشهر 
را، خواهند آفرید. متن این پیام به شــرح زیر اســت: » بسم اه 
الرحمن الرحیم حماسه عظیم و ماندگار آزادسازی خرمشهر در 
سوم خرداد سال ۱۳۶۱، جلوه ای عظیم از نصرت الهی و محصول 
وحدت، همدلی و هم افزایی نیروهای مسلح، حضور حماسی ملت 
غیور ایران در حراست از میهن اسامی، پیروزی در تقابل اراده ها 

و به ثمر نشســتن وعده الهی »اِن تَنُصُروا اهَ یَنُصرُکم َو یَُثِبّت 
اَقداَمُکم« بود. بدون شــک حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر و 
پاک کردن خونین شهر از لوث وجود متجاوزین بعثی، در برهه ای 
از جنگ تحمیلی که دشمن تا بُن دندان مسلح، کشور ما را آماج 
حمات خود قرارداده و وعده فتح ســه روزه خوزستان را می داد؛ 
اقتدار و افتخاری ابدی را برای رزمندگان اســام به ارمغان آورد 
و باعث بازآفرینی صحنه ای نورانی از عشق، دلدادگی و ایمان به 
خداوند تبارک و تعالی شد.غرورآفرینان ایران اسامی با توکل به 
خداوند متعال، اعتماد و اطمینانی که به نصرت های الهی داشتند 
و آن را از لِسان و چهره پر از امید و آرامش حضرت امام خمینی 
)ره( به ودیعه گرفته بودند، با همدلی و هم افزایی، برگی دیگر به 
اوراق زرین و پرافتخار کشــور افزودند و خرمشهر را با نثار خون 
عزیزترین مرداِن مرد این مرزوبوم از دشــمن بعثی پس گرفته و 
آن را به مام میهن بازگرداندند. امروز و درحالی که دشمن ناامید 
از تجــاوز به این آب وخاک و هماوردی نظامی با ایران اســامی 
است، با تحریم های ظالمانه اقتصادی، عملیات گسترده روانی و 
هجمه تبلیغاتی به مواجهه با انقاب اسامی برخاسته و ازآنجایی که 
خرمشهرها در پیش است بازخوانی و مرور حماسه های بزرگ و 
غرورآفرین همچون فتح خرمشــهر می توانــد به عنوان الگویی 
ماندگار در پیــش روی جوانان غیرتمند ما قرار گیرد و پایداری 

و استقامت ملتی بزرگ را در ذهن جهانیان زنده نماید.در مقطع 
کنونی و در آغاز دهه پنجم، با تأســی از بیانیه گام دوم انقاب و 
در آستانه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس که جنگ 
اراده ها بین ملت بزرگ ایران و سلطه گران جهانی در گرفته است؛ 
ملت ایران هنرمندانه تمام این تهدیدات را با سازوکار معنویت و 
ژرف اندیشی رهبر فرزانه انقاب به فرصت تبدیل خواهد کرد.ارتش 
جمهوری اسامی ایران، ضمن گرامیداشت حماسه ماندگار سوم 
خرداد ســالروز فتح خرمشهر و تبریک این روز بزرگ و حماسی 
به فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
و درود به روح پرفتوح شــهدا، امام شــهدا، ایثارگران و جانبازان 
انقاب اسامی و دفاع مقدس، اعام می دارد؛ فرزندان ملت بزرگ 
و غیور ایران اســامی در ارتش جمهوری اســامی ایران دست 
در دســت سایر نیروهای مسلح، با پیروی از تدابیر داهیانه رهبر 
حکیم انقاب در ســالی که مزین به سال »جهش تولید« است 
با به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و عناصر نخبه، بستر جهش 
تولید را با پیدایش یک اراده قوی برای قطع امید از بیرون و توجه 
و تمرکز حداکثری به ظرفیت های درون زا، اجرای طرح های خود 
را با آمادگی و تحقق شعار »ما قوی هستیم« پی گیری نموده و 
هر گونه طمع ورزی دشمنان را در نطفه خفه کرده و حماسه ای 

ماندگار همچون فتح خرمشهر را، خواهند آفرید.«

سرلشکر موسوی:

طمع ورزی دشمن را در 
نطفه خفه می کنیم
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گزیده خبر جزئیات سازوکار مالیات از اماک لوکس و خانه های خالی
معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی با اشاره به دستور کار وصول 
مالیات هوشمند در بازار مسکن، سازوکار مالیات ستانی از اماک 
لوکس و خانه های خالی را تشریح کرد. روز گذشته  از سوی وزیر 
راه اعام شد که با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی در هفته 
قبل، مصوب شــد تا  اختیارات ازم به سازمان امور مالیاتی داده 
شود تا بتواند مالیات خانه های خالی را آغاز کند. پیگیریها نشان 
می دهد، این موضوع مربوط به  اختیار لحاظ شــده در اصاحیه 
مــورخ  31/4/94 قانون مالیاتهای مســتقیم  میباشــد.محمود 
علیزاده، با اشاره به 2 برنامه  پیش روی سازمان مالیاتی که نتایج  
تنظیم کننده جدی در بازار مســکن  خواهد داشــت، گفت: بر 
اساس قانون بودجه سال 1399 دریافت مالیات از اماک لوکس 
بــاای 10 میلیارد تومان و همچنین خودروهای لوکس با ارزش 

بیش از 700 میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

پیشنهاد اولیه ســازمان مالیاتی، وصول مالیات از اماک 
باای 5 میلیارد تومان بود

وی افزود، در پیشــنهاد اولیه ســازمان مالیاتی کشور قرار بود تا 
از اماک بیش از 5 میلیارد تومان مالیات ســتانی انجام شود در 
آن صورت هم از تعداد ملک بیشتری مالیات گرفته میشد و هم 
میشــد انتظار داشت تا فرایند عرضه اماک برای قرار نگرفتن در 

زمره و فهرست پرداخت مالیات افزایش یابد.
به گفته معاون سازمان مالیاتی، اگر قیمت اماک افزایش یابد به 
همان نسبت مالیات بیشتری پرداخت شود. طبق اختیار سازمان 
مالیاتــی مقرر در قانون امکان مالیات ســتانی از اماک با ارزش 
بیش از 10 میلیارد تومان فراهم شده است و این موضوع به نفع 
سفطه بازان در بازار ملک نیست چراکه بایستی مالیات مربوطه را 

به طور کامل بپردازند.وی افزود،  مالیات  ستانی از اماک لوکس 
به معنای وصول مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ملک می باشد 

که میتواند  منجر به افزایش عرضه در این بازار شود.

دی ماه آخرین فرصت صاحبان خانه های خالی برای اظهار 

اطاعات
علیزاده با بیان اینکه، دســتور العمل نحوه رسیدگی و چگونگی 
مالیات ســتانی از خانه های خالی با همکاری شهرداری و وزارت 
راه و شهرسازی تدوین خواهد شد، گفت: مودیانی که دارای خانه 
خالی هستند تا دی ماه سال جاری فرصت دارند که اطاعات ازم 

از قبیل ارزش ملک و ... را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند در 
غیر این صورت برگ مطالبه مالیات برای آنها صادر خواهد شد.وی 
گفت: بر اســاس تبصره 7 ماده 169 قانون مالیاتهای مســتقیم 
بایستی سامانه شناسایی اماک خالی از سوی وزارت راه، طراحی 
میشد تا ادامه فرایند مالیات ستانی از سوی سازمان مالیاتی انجام 
شود. حاا با مصوبه جدید دولت اطاعات ازم برای تکمیل فوری 
این سامانه فراهم خواهد شد.علیزاده ادامه داد، لینکهای ارتباطی 
بین سامانه ســازمان مالیاتی و پایگاه اطاعاتی وزارت راه برقرار 
خواهد شد. به این ترتیب با فراهم شدن این شرایط در اسرع وقت 

برای وصول مالیات از خانه های خالی اقدام خواهد شد.

مبنای وصول مالیات از خانه های خالی از سال 95 خواهد 
بود

به گفته معاون ســازمان مالیاتی، از آنجا که از ســال 95 قانون 
مذکور بایســتی اجرایی میشــد تمام خانههای خالی از آن سال 
مشــمول مالیات خواهند بود. به این ترتیب صاحبان این اماک 
منتظر ورود ســازمان مالیاتی برای وصــول مالیات حقه دولت 
باشند.وی افزود، بر اساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ 

مالیات از این اماک تعیین خواهد شد.

تدوین دستورالعملهای مالیات ستانی از اماک لوکس و 
خالی در نیمه اول سال

علیزاده در پایان تاکید کرد، به طور حتم در نیمه نخســت سال 
جاری فرایند تدوین دستور العملهای مالیات ستانی از خانههای 
خالی به موجب قانون ســال 94 و اماک لوکس به موجب قانون 

بودجه سال جاری تکمیل خواهد شد.

فروش سهام عدالت بهتر است یا نگهداری 
آن؟

سخنگوی ســهام عدالت گفت: امکان فروش فقط 30 درصد سهام عدالت از 
دهم خرداد فراهم شده، اما نگهداری این سهام در بلند مدت به صرفه تر است.

به گزارش صدا و سیما، حسین فهیمی گفت: بر اساس آخرین جلسه شورای 
عالی بورس اجازه داده شــد ســهامدارانی که روش مستقیم را برای مدیریت 
سهام عدالت انتخاب کرده اند بتوانند 30 درصد از دارایی های خود را به فروش 
برســانند.وی افزود: آزادسازی سهام از 10 خرداد امکان پذیر خواهد بود و آن 
دســته از مشــموانی که قصد دارند از این امکان استفاده کنند می توانند از 
ششــم خرداد به شبکه بانکی مراجعه و سفارش های فروش خود را از طریق 
بانک ها ثبت کنند و بعد از آزاد ســازی 30 درصد از ســهام آن ها فروخته و 
به حســاب آنان واریز می شود.ســخنگوی ســهام عدالت گفت: افراد باید به 
بانک هایی مراجعه کنند که شماره حساب و شماره شبای خود را در سازمان 
خصوصی ســازی ثبت کرده اند.فهیمی افزود: کسانی که روش غیر مستقیم را 
انتخاب کرده اند از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی محدودیت فروش 
ندارند، اما ابتدا شرکت های سرمایه گذاری استانی باید در بورس پذیرفته شوند.

وی گفت: این سهام از دهم خرداد به بعد بر اساس شرایط بازار به صورت یک 
جا و یا به صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت مصالح مشــموان 
سهام عدالت به فروش خواهد رفت و وجوه آن به حساب افراد واریز می شود.

فهیمی تاکید کرد: سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای نگهداری بلند 
مدت اســت و این امکان فروش به منزله تشویق افراد به فروش نیست بلکه 
تســهیات و امکاناتی برای افراد است و این امکان فروش برای همیشه وجود 
خواهد داشت.وی گفت: حدود 10 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده 
اند و همچنان تا هشــتم خرداد این امکان در ســامانه سهام عدالت سازمان 
خصوصی سازی وجود دارد تا افراد روش مستقیم و یا غیر مستقیم را انتخاب 
کنند و اگر روش مســتقیم انتخاب نشود فرض سامانه بر روش غیر مستقیم 

است.

حساس ترین ۱۸ ماه پیش روی اقتصاد 
جهان و ایران

ریسکهای سه گانه ادامه رکود اقتصادی،  گسترش اضطراب اجتماعی ناشی از 
بیکاری و ادامه محدودیتهای مرزی، بویژه با کشــورهای همسایه در 1۸ ماه 
پیش رو برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز خواهند بود. مجمع جهانی اقتصاد از 
350 متخصص خبره در زمینه ریسک در سراسر جهان خواسته تا بیشترین 
نگرانیهای احتمالی در مورد ریسک های ناشی از COVID-19 را طی 1۸ ماه 
آینده ارزیابی نمایند.ارزیابیهای مجمع جهانی اقتصاد نشــان میدهد خطرات 
اقتصادی در صدر خطرات قرار گرفته است. رکود اقتصادی، بروز ورشکستگیها 
و عــدم موفقیت صنایع در بهبود اختال ایجاد شــده در زنجیره های تامین 
مهمترین خطرات محسوب میشوند.عاوه بر این، ادامه محدودیت های مرزی 
برای مردم و تجارت خارجی کشــورها تا سال 2021 یکی دیگر از نگرانیهای 
جدی در 5/1 ســال پیش رو در جهان مطرح شده اســت.افزایش اضطراب 
اجتماعی ناشــی از گســترش و ادامه بیکاری افرادی که در اثر بحران کرونا 
شغلهای خود را از دست داده یا خواهند داد از خطرات دیگر پیش رو تشخیص 
داده شده اســت. به ویژه آن که ممکن است این مشکات به آسیبهای بین 
نسلی تبدیل شوند.عباس علوی راد کارشناس اقتصادی معتقد است، در حوزه 
ریسکهای غیر اقتصادی ناشی از بحران کرونا در افق پیش رو، حمات سایبری 
با اهمیت تر تشــخیص داده شده است. به ویژه آن که با انجام فاصله گذاری 
اجتماعی، ظرفیتها و ابزارهای دیجیتال در همه ی کشورها به عرصه اقتصاد 
بدون تماس وارد شــده اند که این ممکن اســت خطرات جرائم سایبری را 
افزایش دهد.اما در مقابل ریســک های نوظهور و مخاطره آمیز ناشی از کرونا 
برای اقتصاد جهانی در افق پیش رو، فرصتهای عظیمی نیز قرار دارند. بحران 
کرونا در ورود فناوری به عرصه های آموزش، کار، تولید و مراقبت به طور بالقوه 
انقابی ایجاد کرده است. به اعتقاد علوی راد، در یک ارزیابی کلی، ریسک های 
سه گانه ادامه رکود اقتصادی،  گسترش اضطراب اجتماعی ناشی از بیکاری و 
ادامه محدودیت های مرزی، بویژه با کشــورهای همسایه در 1۸ ماه پیش رو 
برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز تر خواهند بود. البته اقتصاد ایران نیز با همه 
ی مشــکات ساختاری و خاص خود توانســته و در افق پیش رو هم  خواهد 
توانست همچون اقتصاد جهانی در مقابل ریسکهای مطرح شده از فرصتهای 
ناشی از بحران کرونا برای فردا بهتر استفاده نماید. چشم انداز خطرات پیش 
رو، ضرورت تغییر کردن قبل از اینکه خیلی دیر شــود را گوش زد میکند و 

این قلب ماجرا است.

تورم کشورهای اروپایی در حال صفر شدن
متوسط نرخ تورم در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا کاهش یافت.به گزارش 
ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در 19 کشور عضو 
منطقه یورو در 12ماه منتهی به آوریل با 0.4 درصد کاهش نســبت به رقم 
مشــابه منتهی به ماه قبل به 0.3 درصد رســید که 1.4 درصد کمتر از تورم 
ثبت شده در دوره مشابه سال قبل محسوب می شود. همچنین متوسط نرخ 
تورم در 12 ماه منتهی به آوریل در 27 کشــور عضو اتحادیه اروپا 0.7 درصد 
اندازه گیری شده که 0.5 درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. این 
تورم هم چنین 1.2 درصد کمتر از تورم ثبت شده در دوره زمانی مشابه سال 
قبل اســت.در ماه آوریل، بخش الکل و تنباکو با تورم 0.67 درصدی پیشتاز 
گروه های مختلف بوده است و خدمات با 0.52 درصد در رده بعدی قرار دارد. 
از سوی دیگر انرژی با تورم صفر درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم ماه 
آوریل داشته است. تورم کااهای صنعتی نیز طی این مدت 0.09 درصد بوده 
است.بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی 
را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین اگارد، 
رئیس جدید این بانک را دشــوار خواهد ساخت. قرار است بانک مرکزی اروپا 
در هر ماه 20 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای 
تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فراتر از حد 
انتظــار، احتماا بانک های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که 
سیاست های مشابهی را در پیش گیرند.در بین کشورهای عضو منطقه یورو، 
بااترین تورم مربوط به جمهوری چک با 3.2 درصد بوده اســت و پس از این 
کشور نیز لهستان با 2.9 درصد  و مجارستان با 2.5 درصد قرار دارند. از طرف 
دیگر کمترین تورم ثبت شــده مربوط به  اســلوونی با منفی 1.3 درصد بوده 
است و پس از این کشور، قبرس با منفی 1.2 درصد و یونان و استونی با منفی 
0.9 درصد قرار دارند.در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان 0.۸ 
درصد، فرانسه 0.4 درصد، اتریش 1.5 درصد، اسپانیا منفی 0.7  و هلند یک 
درصد اندازه گیری شده است.در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا 
نیستند نیز نرخ تورم انگلیس 0.۸ درصد، سوییس منفی یک درصد و نروژ 0.6 

درصد اندازه گیری شده است.  

پرونده دستمزد سال99کارگران تقریباً نصفه ونیمه 
رها شــده است و این باعث شــده است که بحث 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باتکلیف باشد.

به گزارش تســنیم، علی دهقان کیا، رئیس کانون 
کارگران و بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران، 
چند روز گذشته با اشاره به تعیین تکلیف افزایش 
حقوق بازنشســتگان گفت: متاســفانه وزارت کار 
هنوز در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه نداده 

تا مجوز این افزایش حقوق صادر شــود.وی افزود: 
با وجود تاکید قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور، 
دیوان عدالت اداری و مقام معظم رهبری مبنی بر 
عدم پایمالی حقوق افراد حقوق بگیر، هنوز جلسه ای 
که قرار بود چهارشــنبه هفته پیش تشکیل شود، 
برگزار نشده و مقامات همچنان از تشکیل آن فرار 
می کنند.دهقان کیا تصریح کرد: 20 میلیون کارگر و 
بازنشسته چشم انتظار تشکیل این جلسه هستند تا 

تکلیف  حقوق شان مشخص شود اما هر سری به یک 
دلیل عقب می افتد برای مثال هفته پیش به بهانه 
برکناری وزیر صمت جلسه تشکیل نشد در حالی 
که می توانست با حضور 2 نفر هم رسمیت پیدا کند 
همان طور که شورای عالی کار قبل از عید با 2 نفر 
تشکیل جلسه داد.وی گفت: پیشنهاد و درخواست 
ما از دولت این است که بین بازنشستگان لشکری و 
کشوری و تامین اجتماعی تفاوتی قائل نشود یعنی 

اینطور نباشــد که آنها 2 میلیون و هشتصد تومان 
حقوق بگیرند و بازنشستگان تامین اجتماعی یک 
میلیــون و پانصد هزار تومان دریافت کنند. اما روز 
گذشته محمدحسن زدا،مشاور بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی  با انتشــار متنی در اینستاگرام از 
ارائه پیشنهاد افزایش 21 درصدی حداقل مستمری 
سال 99 توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات 

وزیران خبر داد.

 عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ اباغ شد
امید علی پارســا با ارسال نامه ای به رئیس بانک ملی عوارض خروج از کشور در 
سال جاری موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه 
سال 1399 را اباغ کرد.،  امید علی پارسا در مکاتبه ای با رئیس بانک ملی عوارض 
خروج از کشــور در سال جاری موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده به 
موجب قانون بودجه ســال 1399 را اباغ کرد.عوارض خروج از کشور برای سفر 
اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی،  264 هزار تومان 
در نظر گرفته  شــده است و برای سفر دوم این هزینه 50 درصد اضافه می شود و 
در واقع به مبلغ 396 هزارتومان می رسد. همچنین هزینه عوارض خروج از کشور 
برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول 100 درصد افزایش می یابد 

و به مبلغ 52۸ هزارتومان می رسد.

حذف ۴صفر از پول ملی به تعویق می افتد؟
شــورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسامی برای بررسی ایحه 
حذف 4 صفر از پول ملی درخواست مهلت 10 روزه کرده است.، شورای نگهبان 
در نامه ای به علی اریجانی رئیس مجلس شورای اسامی، نظر این شورا را درباره 
برخی طرح ها و لوایح اعام کرد.بر این اساس، شورای نگهبان برای ایحه اصاح 
ماده یک قانون پولی و بانکی کشــور، ایحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداریها و 
دهیاری ها، ایحــه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ســرخس - دوغارون و 
مازندران، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه 
کشــاورزی، ایحه اهداف، وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانان، ایحه 
تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی 
دانشگاه پیام نور، ایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت ج.ا.ا 
و دولت کشــور کویت، ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به موافقتنامه 
حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فســادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای 
اینگونه جابجایی ها و ایحه موافقتنامه بین دولت ج.ا.ا و دولت ج. هند به منظور 
اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر 
درآمد به انضمام سند الحاقی درخواست استمهال )درخواست فرصت بیشتر برای 

رسیدگی( کرد.

 ETF مهلت پذیره نویسی صندوق های 
تمام شد

درحالی که مهلت ثبت نام در صندوق دارایی یکم ساعت 24پنج شنبه به اتمام 
رسید معاون وزیر اقتصاد گفت: دو صندوق دیگر را در تیر و مرداد عرضه می کنیم 
و مردم می توانند آن ها را پذیره نویســی کنند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از 
تسنیم، معاون وزیر اقتصاد در مورد پذیره نویسی صندوق ”دارا یکم“ که مهلت آن 
ساعت 24 پنج شنبه به اتمام رسید گفت: اگر کسی موفق به پذیره نویسی این 
صندوق نشد، دو صندوق دیگر را در تیر و مرداد عرضه می کنیم و مردم می توانند 
آن ها را پذیره نویسی کنند.عباس معمار نژاد گفت: پس از یک ماه از پایان پذیره 
نویسی صندوق دارا یکم یعنی از اول تیر امسال، امکان معامله واحد های سرمایه 
گذاری این صندوق در بازار سرمایه فراهم می شود و هیچ محدودیتی برای خرید 
یا فروش این واحد ها وجود نخواهد داشــت.وی افزود: صندوق های ETF با هدف 
مردمی کردن اقتصاد انجام می شــود.به گفته معاون امور بانکی و بیمه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی تا شب پنج شنبه بیش از سه میلیون نفر در صندوق دارا یکم، 
پذیره نویســی کردند که فقط یک میلیون نفر کد بورســی داشتند و فعال بازار 
ســرمایه بودند یعنی بیش از دو میلیون نفر از مردم غیر فعال در بورس وارد این 
بازار شــدند بنابراین ضریب نفوذ بازار ســرمایه افزایش یافته است.وی ادامه داد: 
میزان تخفیفی که دولت برای عرضه این صندوق ها در نظر گرفته است به جذابیت 
این صندوق ها افزوده است.معمار نژاد افزود: صندوق واسطه گری مالی ”دارا یکم“ 
همیــن اان 65 درصــد بازدهی دارد یعنی هر 10 هــزار تومان این صندوق به 

قیمت های دیروز بورس، 16 هزار و 500 تومان ارزش دارد.

رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت 
کشــور گفت: اان دارند در روســتاها 
برگه های سهام را جمع می کنند که این 
کار غیرقانونی است؛ به این دلیل که هیچ 
نقل و انتقالی تــا ارزش دارایی و تعداد 
ســهم هر فرد در هر شرکت مشخص 
شود، صورت نمی گیرد.به گزارش فارس، 
عســگر توکلی امروز درباره ســازوکار 
آزدسازی سهام عدالت و مشکاتی که 
در این زمینه شاهد هستیم، اظهار کرد: 
اان دارند در روســتاها برگه های سهام 
را جمع می کنند که این کار غیرقانونی 
است؛ به این دلیل که هیچ نقل و انتقالی 
تا ارزش دارایی و تعداد ســهم هر فرد 
در هر شرکت مشــخص شود، صورت 

نمی گیرد.

خرید و فروش سهام قانونی نیست
وی افزود: درصورت مشــخص شــدن 
ارزش دارایی و تعداد سهم سهام داران، 

فــرد می توانــد درخصــوص مدیریت 
ســهام خود به صورت های مســتقیم یا 

غیرمستقیم برای فروش اقدام کند.
رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت 
کشــور با بیــان اینکه در حــال حاضر 
خرید و فروش ســهام قانونی نیســت، 
اضافــه کرد: آنچه که اعام شــد حتی 
دولت به بانک ها اباغ کرد، این اســت 
که بانک ها باید سازوکاری فراهم کنند 
تا مردم برای تســهیل امور در بانک  ها و 
مراجع قانونی این کار را انجام دهند نه 
اینکه توسط عده ای دال و واسطه وارد 
روستاها شوند و برخی از مردم اطاعی 
از وضعیت سهام خود ندارند و سهام آنان 
را جمع آوری کرده بــه صورت وکالتی 

خرید و فروش کنند که این کار قانونی 
نیست.این مســؤول تصریح کرد: برگه 
سهامی برای هر فردی که صادر شد یا 
در سامانه سهام عدالت و در شرکت های 
تعاونی ثبت نام کرده دارای برگه ســهام 

بوده، دارای حق قانونی است.

اعام شرایط دریافت سهام عدالت 
متوفیان

توکلی درباره شــرایط دریافت ســهام 
عدالت فوت شدگان، بیان کرد: فردی که 
فوت کرده براساس قانون پس از مراجعه 
بــه مراجــع قضایی و گرفتــن گواهی 
انحصار وراثت می تواند مراجعه کند که 
این سهام محفوظ است و به شکل کاما 

قانونی بین وارثان تقسیم می شود.

هم  سامانه  وارد  اگر  ســهام داران 
نشوند سهام  آزاد می شود

وی با بیان اینکــه نکته مهم دیگر این 
بوده که برخی شــایعه کردند اگر سهام 
خود را آزاد نکنید ســهام دست دولت 
می ماند، تصریح کــرد: باید بگوییم این 
درست نیســت؛ به این دلیل که سهام 
دارد آزاد می شود و حتی اگر وارد سامانه 
هم نشوند سهام شــان آزاد خواهد شد؛ 
اتفاقا اگر به صورت روش غیرمســتقیم 
مراجعــه نکننــد مدیریت سهام شــان 
بهتر و ارزش دارایی شان بیشتر خواهد 
سهام  تعاونی های  اتحادیه  شــد.رئیس 
عدالت کشــور اضافه کرد: از آنهایی که 
آمدند روش مســتقیم را انتخاب کردند 
همین اان ضررش این اســت که یک 
شــرکت باارزشــی مثل شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی را از دست دادند.

جمع آوری برگه های سهام 
عدالت در روستاها!

 التهاب بازار طا در روزهای اخیر، رشد شدید قیمت ها، 
باارفتن تقاضا و کمبود عرضه ســکه و افزایش خرید 
طای آب شــده را به همراه داشــته اســت که رییس 
اتحادیــه طای تهران در این بــاره می گوید: موفقیت 
در مهار قیمت ارز می تواند ضمن برگرداندن آرامش به 
بازار طا، قیمت ها را نیز کاهش دهد.موج جدید رشــد 
قیمت ها در بازار طــا در روزهای اخیر موجب رکورد 
شکنی های جدید در این بازار شده است به طوری که 
نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از هفت میلیون 
و 500 هــزار تومان عبور کرده و قیمت هر گرم طای 
1۸ عیار نیز از 700 هزار تومان عبور کرده است.میزان 
رشــد تقاضا و التهاب در بازار طا در روزهای اخیر به 
گونه ای بوده که برخی شنیده ها از کمبود سکه در بازار 

حکایت دارد.

عوامل تاثیر گذار در التهاب بازار طا
»ابراهیم محمدولی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا درباره علل رشد نرخ طا و سکه گفت: در نوسانات 
اخیر بازار طا و ســکه عواملی مانند قیمت دار، اونس 
جهانــی و معامات گواهی ســکه در بورس کاا، نقش 
داشــته اند.رییس اتحادیه طا و جواهر تهــران افزود: 
معامات گواهی ســکه در روزهای اخیر باعث التهاباتی 
در بازار سکه و طای کشور شد به طوری که برخی افراد 
از این معامات، سواستفاده کرده و قیمت ها را باا بردند.

محمدولی با اســتقبال از محدودیت و نظارت بیشتر بر 
معامات گواهی سکه گفت: تصمیمات باید کارشناسی و 
سنجیده اتخاذ شود تا تاثیر منفی بر بازارها نداشته باشد.

وی اضافه کرد: در این میان، فضای روانی جامعه بیشتر 
ملتهب شد و در نتیجه نوسان های شدیدی در بازار طا 

رخ داد.رییــس اتحادیه طا و جواهر تهــران ادامه داد: 
افزایــش قیمت دار در داخل و همچنین اونس جهانی 
در بازارهای خارجی نیز باعث رشد قیمت طا و سکه در 
کشور شد.وی خاطر نشان کرد: موفقیت در مهار قیمت 
ارز و دار می تواند ضمن برگرداندن آرامش به بازار طا، 

قیمت ها را نیز کاهش دهد.

کمبود عرضه سکه
رییس اتحادیه طا و جواهر تهران با اشــاره به کمبود 
عرضه ســکه در بازار گفت: به دلیل شرایط رخ داده و 
جو روانی، در روزهای اخیر تقاضا برای خرید سکه باا 
رفته است.محمدولی افزود: تقاضا برای خرید سکه در 
حالی بوده که عرضه کافی نیست و بر این اساس، حجم 
تقاضا از عرضه پیشــی گرفته است.وی ادامه داد: البته 
باید توجه داشــت که حجم باای تقاضا برای سکه در 
روزهای اخیر به یکباره ایجاد شده که باید کنترل شود.

رییس اتحادیه طا و جواهر تهران اظهار داشت: برخی 
افراد تعداد زیادی ســکه را خریداری کرده اند که باید 
کنترل بیشــتری روی آنها صورت گرفته و شناســایی 
شوند.وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با ضرب سکه 
پاسخگوی نیاز بازار باشد، گفت: ظرفیت بانک مرکزی 
برای ضرب ســکه محدود و بر اساس نیاز است، البته 

تقاضاهای غیر معمولی باید کنترل و شناسایی شود.

رونق دوباره بازار طای آب شده
رییس اتحادیه طا و جواهر تهران گفت: خریداران در 
این روزها کمتر به دنبال مصنوعات طا بود و بیشــتر 
در پی آب شــده می روند.محمدولی با انتقاد از فروش 
طای آب شده، گفت: طای آب شــده باید در کارگاه 

های ســاخت طا، گردش داشته باشد و فروش آن به 
افراد عادی برای ســرمایه گذاری درست نیست.رییس 
اتحادیه طا و جواهر تهــران اضافه کرد: اکنون حدود 
پنج تا 10 درصد تقاضای بازار طا مربوط به مصنوعات 
و 35 درصد نیز به طای آب شــده تعلق دارد. بقیه نیز 
به خرید ســکه اختصاص دارد.وی یادآور شد: در یک 
دوره زمانی، تب خرید طای آب شده فروکش کرده بود، 
اما در روزهای اخیر تقاضا برای طای آب شــده رو به 

افزایش گذاشته است.

هشدار نسبت به تخلف در فروش طای آب شده
رییس اتحادیه طا و جواهر تهران با هشدار به خریداران 
طای آب شده گفت: افراد ناآشنا نباید وارد خرید طای 
آب شده شوند، زیرا امکان دارد فریب بخورند و سرمایه 
آنها با خطر مواجه شود.وی افزود: برخی افراد کاهبردار 
اقدام به تخلف در فروش طای آب شــده می کنند که 
باعث زیان خریداران می شود، زیرا افراد کم اطاع قادر 
به این سوءاســتفاده ها نیستند.محمدولی خاطر نشان 
کرد: اگر در بخش مصنوعات طا، تخلف رخ دهد، قابل 
رصد است، اما طای آب شده به سختی قابل پیگیری 
است.وی گفت: البته میزان تخلف در بازار طا و فروش 
طا و سکه تقلبی در این بازار، نسبت به گذشته کاهش 
زیادی یافته که نتیجــه افزایش نظارت بانک مرکزی، 
نهادهــای نظارتی و اتحادیه طاوجواهر اســت.رییس 
اتحادیه طا و جواهر تهران درباره چشم انداز بازار طا 
در روزهای آتی نیز گفت: اگر بر وضعیت فعلی، کنترل 
بیشــتری صورت گرفته و حادثه مهــم و جدیدی رخ 
ندهد، روند فعلی ادامه خواهد یافت که همراه با آرامش 

و نوسان های محدود خواهد بود.

طای تقلبی و کمبود سکه، چالش جدید بازار طا

پیشنهاد افزایش 
حقوق بازنشستگان 
به دولت می رود
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وزیر نفت:گزیده خبر

توسعهنفتیدرشرایطتحریممتوقفنمیشود
 وزیر نفت با اشاره به آغاز نصب پایه اولین سکوی فاز۱۱ پارس 
جنوبی،  گفت: اگرچه این طرح در مقایســه با طرح های نفتی 
دیگر پروژه بزرگی نیســت اما نشان می دهد که توسعه صنعت 

نفت ایران در شرایط تحریم متوقف نمی شود.
»بیژن زنگنه« روز )پنجشــنبه( در مراســم آغــاز نصب پایه 
نخســتین ســکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که با حضور رییس 
جمهــوری و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد،  ادامه داد:  
میدان عظیم پارس جنوبی موهبت الهی برای ملت و کشــور 
ما است.وی با بیان اینکه عملیات توسعه تمامی فازهای پارس 
جنوبی از ســال ۱۳۷۶ به بعد آغاز شــد،  افزود: در ســال ۹۲ 
حداکثر برداشت از این میدان ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز 
بود که در در دو دولت اصاحات و احمدی نژاد انجام شده بود.

زنگنه تولید فعلی ایران از میدان مشترک پارس جنوبی را ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت:  امســال هم ۵۰ میلیون 
متر مکعب دیگر معادل ۲ فاز اســتاندارد به تولید گاز از پارس 
جنوبی افزوده می شود.وی تاکید کرد:  در این دولت به برداشت 
متناسب از سهم واقعی خود در این میدان مشترک رسیدیم و 
تولید به اندازه ای شد که استحقاق طبیعی ایران از این میدان 
بود.وزیر نفت با اشــاره به اینکه بیشــترین زمان این دولت در 
شرایط تحریمی سپری شد،  افزود: سال های ابتدایی این دولت 
با تحریم روبه رو بودیم و بعد از آن فرصت برجام پیش آمد که 
توانستیم بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کشور 
کنیــم اما دوباره به تحریم خوردیــم.وی با تاکید بر اینکه ۱۰ 
فاز این میدان تا ســال ۹۲ تمام شده بود و ۱۷ فاز نیمه تمام 
داشــتیم،  ادامه داد:  به جز یک پاایشــگاه فاز ۱۴ همگی را به 
بهره برداری رساندیم و امسال تمام فعالیت های دریایی به اتمام 
می رســد و این در شرایطی اســت که با گرفتاری مالی روبه رو 
بودیم.به گفته زنگنه در این دولت نه نفت ۱۰۰ دار داشــتیم 
و حتی قیمت های پایین نفــت را تحمل کردیم.وی ادامه داد: 

قرارداد فاز ۱۱ در خرداد سال ۹۶ با یک کنسرسیم بین المللی 
متشکل از یک شرکت فرانســوی )توتال(،  یک شرکت چینی 
)ســی ان پی سی آی( و شــرکت پتروپارس ایران بسته شد.     
وزیــر نفت افزود:  بعد از امضای قــرارداد ۱۰۰ میلیون دار نیز 
در این میدان هزینه کردند اما با شروع دوباره تحریم ها از سوی 
آمریکا،  ابتدا شــرکت فرانســوی از قرارداد خارج شد و شرکت 
چینی نیز بعد از آنکه حاضر به شــروع کار نشــد،  ابتدای سال 
۹۸ قرارداد را ترک کرد و در نهایت کار به شرکت ایرانی سپرده 

شــد.زنگنه هدف از این قراداد ۴ میلیارد داری  را فشارافزایی 
برای برداشت بیشــتر و همچنین برداشت متعارف روزانه ۵۶ 
میلیون متر مکعب گاز از فاز ۱۱ عنوان کرد که توسط دو سکو 
انجام خواهد شــد و بعد از برداشــت به پاایشگاه های موجود 
ارسال، فرآورش و به خطوط لوله تزریق می شود.وی با تاکید بر 
اینکه در پارس جنوبی در آینده با توجه به برداشت فعلی،  با افت 
فشار چاه ها روبه رو خواهیم بود،  گفت:  از همین رو ۲.۴ میلیارد 
دار از مبلغ قرارداد برای فشارافزایی در نظر گرفته شده است.  

وزیر نفــت ادامه داد:  اکنون اولویت را بــه تولید از این میدان 
دادیم زیرا فاز B ۱۱  که امروز پایه سکو در این موقعیت نصب 
می شــود،  کاما مرزی اســت.  وی افزود:  امروز در آستانه عید 
فطر، چهارپایه اصلی که حفــاری را انجام خواهد داد، نصب و 
در این موقعیت ۱۲ حلقه چاه حفر می شــود.زنگنه با اشاره به 
اینکــه مرحله اول ۵ حلقه چاه حفر خواهد شــد،  گفت: برای 
این فاز،  ســکوی بهره برداری نمی سازیم بلکه از طریق دیگری 
تامین می کنیم.به گزارش ایرنا،  پیش از این صحبت هایی مبنی 
بر پایان برداشت گاز از یکی از سکوهای فاز ۱۲ به گوش رسیده 
بود و به نظر می رسد سکوی فاز ۱۲ ابتدای سال آینده موقعیت 
فعلی خود را ترک می کند و به سمت موقعیت فاز B ۱۱می رود 
تا بر روی این پایه نصب شــود.زنگنه ادامه داد: در سال آینده 
تولید از این فاز به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می رســد و 
در سال بعد از آن یک ملیارد فوت مکعب تولید خواهد داشت.

وزیر نفت سرمایه گذاری برای توسعه این فاز را در فاز اول ۵۰۰ 
میلیــون دار و فاز بعدی یک میلیارد دار عنوان کرد و گفت:  
در بحث فشارافزایی در ۲ سناریو وجود دارد. در سناریوی اول 
مســیر دریایی مطالعات انجام شده اما این کار در اجرا سخت 
اســت.وی افزود: یک مســیر دیگر این است که فشارافزایی به 
جای دریا در خشکی انجام شود. نتیجه نهایی این مطالعات در 
پاییز امسال مشخص خواهد شد.زنگنه با تاکید بر اینکه اگرچه 
این پروژه به نســبت پروژه های نفتی بزرگ نیست،  گفت: پیام 
ما این اســت که در شرایط تحریم متوقف نمی شویم.وی ادامه 
داد:  کار در میادین مشــترک در جریان است و در غرب کارون 
توسعه ادامه دارد. همچین طرح گوره- جاسک نیز در حال اجرا 
است.وی به جهش دوم پتروشیمی و رسیدن به ظرفیت تولید 
ساانه ۱۰۰ میلیون تن محصول پتروشیمی اشاره کرد و افزود:  
پتروشیمی ها فعال هستند و طرح های جدیدی نیز در دستور 

کار قرار دارد.

سهم ۱.۸ درصدی یارانه بنزین از تولید 
ناخالص داخلی

 آمارهای شــرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که ۱۳ 
درصــد از تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت یارانه انرژی به فرآورده های نفتی 

شده که در این میان سهم بنزین از این یارانه، ۱.۸ درصد است.
سال گذشته سخنگوی دولت زبان به شــکایت از پرداخت یارانه انرژی گشود و 
گفت ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دار یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی 
در جهــان را دارد.علی ربیعی تاکید کــرد که از این میزان، ۲۶.۶ میلیارد دار به 
یارانه فرآورده های نفتی اختصاص داشته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دار و سپس 

برق با ۱۶.۶ میلیارد دار یارانه، در رده های بعدی قرار دارند.
پیش از این نیز البته آمارهای مختلفی از پرداخت یارانه انرژی در ایران به گوش 
می رسید.ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین یارانه را پرداخت می کند که 
شامل یارانه های مختلف از یارانه نان گرفته تا یارانه انرژی می شود.آمارهای شرکت 
ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی نشــان می دهد که دولت های مختلف از 
سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ در مجموع بیش از ۸۶۰ میلیارد دار یارانه به فرآورده های 
نفتی داده است که با مقایسه تولید ناخالص داخلی که ساانه معادل ۴۵۰ میلیارد 
دار اســت هزینه بسیار باا و گزافی به شــمار می رود.یعنی در طی ۱۴ سال به 
اندازه ۲ سال تولید ناخالص داخلی کشور صرف یارانه انرژی شده است. به عبارتی 
یک هفتم تولید ناخالص داخلی کشور صرف پرداخت یارانه انرژی به فرآورده های 
نفتی می شود.در این میان سهم بنزین از یارانه داده شده ۱۲۰ میلیارد دار است 

که از سهم ۱۴ درصدی بنزین در دریافت یارانه انرژی حکایت دارد.

محدودیت در ترانزیت بنزین و نفت گاز
ترانزیت بنزین و نفت گاز از ایران به کشــورهای همســایه ممنوع شد.به گزارش 
اقتصاد آناین، هیات وزیران به پیشــنهاد وزارت نفت و به اســتناد ماده )۱۲۵( 
قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- تصویب کرد که بر این اساس ترانزیت بنزین، 
نفت گاز و هیدروکربورهای مشــابه) موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲( از قلمروی 
جمهوری اســامی ایران به کشورهای همســایه تا پایان سال ۹۹ ممنوع است.

طبق این قانون که از سوی جهانگیری اباغ شده، محموله های موجود در بنادر و 
گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه می شوند.

بازار نفت در چه شرایطی است؟
شــیوع ویروس کرونا معادلــه بازار نفت را تا حد زیادی تغییــر داده تاجایی که 
کارشناســان بر این باورند که تنها در صورت ریشــه کن شدن این ویروس بازار 
نفت به شــرایط عادی باز می گردد.به گزارش ایســنا، رشد تقاضای نفت در سال 
۲۰۲۰ معادل منفی  ۹.۰۷ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که در مقایسه 
با گزارش قبلی تجدید نظر نزولی ۲.۲۳ میلیون بشــکه در روز را نشان می دهد، 
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید  فعالیت های اقتصادی دلیل اصلی این تجدید 
نظر نزولی تاریخی است. در این میان رشد تقاضای نفت خام آمریکا معادل منفی 
۱.۸میلیون بشکه در روز برآورد شده است و بر اساس پیش بینی دبیرخانه مدیر 
کل اوپک و روابط با مجامع انرژی  تقاضای نفت این کشــور در سه ماه دوم سال 
جاری با ۵.۴صدم میلیون بشــکه در روز کاهش به ۱۵.۲۲ میلیون بشکه در روز 
خواهد رســید که کمترین میزان تقاضای نفت آمریکا در دهه اخیر خواهد بود.

عاوه بر این پیش بینی می شود تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو OECD نیز 
در ســال ۲۰۲۰ با ۱.۹۴ میلیون بشــکه در روز کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ به 
۱۲.۴ میلیون بشــکه در روز برسد. تقاضای نفت هند در سال جاری نیز با ۴۹۰ 
هزار بشــکه در روز کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۵ میلیون بشکه در 
روز برآورد شده اســت. همچنین تقاضای نفت چین در سال جاری نیز به علت 
شــیوع ویروس کرونا نسبت به سال گذشته با کاهش شدید ۹۵۰ هزار بشکه در 
روز به ۱۲.۱۲ میلیون بشکه در روز تنزل خواهد یافت.رشد تقاضای جهانی نفت 
در ســال ۲۰۱۹ برابر ۸۳۰ هزار بشکه در روز تخمین زده شده که در مقایسه با 
براورد قبلی تجدید نظری را نشــان نمی دهد. همچنین تقاضای جهانی نفت در 
سال ۲۰۱۹ معادل ۹۹.۶۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده،   عاوه بر این رشد 
تقاضای نفت کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۱۹ و در مقایسه با سال ۲۰۱۸ با 
روند کاهشی مواجه شده با صد هزار بشکه در روز کاهش به ۴۷.۹۱ میلیون بشکه 
در روز رسیده اما در مقابل رشد تقاضای نفت کشورهای غیر OECD معادل ۹۳۰ 
هزار بشــکه در روز برآورد شده که کماکان هند و چین با رشدی به ترتیب ۱۱۰ 
و ۳۶۰ هزار بشــکه در روز مهمترین پیشران های رشد تقاضای نفت این منطقه 
هســتند.با این وجود طی دو سال اخیر رشد تقاضای نفت کشورهای آسیایی با 
کاهش مواجه شــده که دلیل اصلی آن کاهش رشد اقتصادی کشورهای چین و 
هند و اجرای سیسات جایگزینی مصرف گاز به جای نفت در برخی از کشورهای 
اسیایی است. در این میان رشد تقاضای نفت خام چین و هند در سال ۲۰۱۹ به 

ترتیب ۱۱۰ و ۴۶۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است.

 تراز عرضه و تقاضای جهانی نفت
تقاضا برای نفت خام اوپک در ســال ۲۰۱۹ با ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش 
نسبت به سال ۲۰۱۸ معادل ۲۹.۸۵ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. تقاضا 
برای نفت خام  در ســه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳۱.۰۸ و ۲۹.۵۹ 
میلیون بشکه در روز برآورد شده است که ۲۷۰ و ۳۷۰ هزار بشکه در روز کمتر 
از تولید نفت خام اوپک اعام شده از سوی منابع ثانویه برای این سه ماهه است.

تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته ۲۹.۳۱ و ۳۰.۹۷ 
میلیون بشکه در روز بود که به ترتیب ۲.۱۱ و ۰.۴۱ میلیون بشکه در روز بااتر 
از تولید نفت خام اوپک در سه ماهه مذکور است. همچنین تقاضا برای نفت خام 
اوپک در سال ۲۰۲۰ برابر ۲۴.۲۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که 
۵.۵۹ میلیون بشــکه در روز کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ خواهد داشت.مطابق 
پیش بینی دبیرخانه اوپک تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماه اول و دوم سال 
۲۰۲۰ به ترتیب با ۸.۵ و ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به مدت مشابه 
ســال ۲۰۱۹ معادل ۲۱.۰۶ و ۱۶.۷۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ارقام 
برای سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۲۷.۸۹ و ۳۱.۱۸ میلیون بشکه 
در روز پیش بینی شده که به ترتیب ۳.۱ میلیون بشکه در روز کمتر و ۱.۷میلیون 

بشکه در روز بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ است.

بازار نفت بهبود نسبی یافته است
در این راســتا محمد خطیبی - کارشناس حوزه انرژی - به ایسنا گفت: با توجه 
به اینکه توافق کاهش تولید آغاز شده، شاهد افزایش مایم قیمت ها هستیم به 
گونه ای که روند نزولی قیمت ها متوقف شده و یک روند مایم صعودی آغاز شده 
اســت.به گفته وی، پیش بینی می شود که با ادامه این روند می توان به قیمت 
حدود ۴۰ دار امیدوار بود و اگر چنانچه تعهدات به خوبی اجرا شود، حتی قیمت 
های بااتر هم می توانیم شاهد باشیم البته این موضوع بستگی زیادی به عملکرد 
کشورها دارد.این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در پایان این ماه می توان 

عملکرد شرکت ها و نتیجه حاصل را بازبینی کرد.

 وزیر نیرو:
جبران حدود یک میلیارد متر مکعب کسری 

آب های زیرزمینی در کشور
وزیر نیرو گفت: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب کسری آب های زیرزمینی 
در کشور داریم که در دو سال اخیر حدود یک میلیارد متر مکعب از این میزان 
کســری جبران شــده اســت.به گزارش وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« در آیین 
بهره برداری از سه پروژه صنعت آب در استان سیستان و بلوچستان که با حضور 
رئیس جمهوری و در چارچوب چهارمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
برگزار شــد، اظهار داشــت: از مجموع یک هزار و ۷۰۰ میلیــون هکتار اراضی 
کشاورزی در جهان حدود ۳۰۰ میلیون هکتار مربوط به اراضی آبی بوده که این 
میزان غذای بیــش از ۴۰ درصد جمعیت را تامین می کند و مواد غذایی از این 

طریق قطعا« به شکل مناسب تری فراهم می شود.

ایران در رده پنجم جهان در برخورداری از اراضی آبی
وی با بیان این که کشور ما جزو کشورهایی است که اراضی آبی قابل ماحظه ای 
دارد خاطرنشــان کرد: ایران بعد از چین، هند، ایاات متحده و پاکســتان با ۸ 
میلیون و ۴۶۰ هزار هکتــار اراضی آبی در رده پنجم جهان قرار دارد؛ این بدان 
معناست که در دنیا برای هر یک هزار نفر به طور متوسط ۴۰ هکتار اراضی آبی 

وجود دارد که این رقم در کشور ما حدود یکصد هکتار است.

ظرفیت های بالقوه آب و خاک در کشور
اردکانیان همچنین گفت: ظرفیت های بالقوه آب و خاک در کشور ما و موقعیت 
کنترل و مهار آب ها در وضعیت خوبی است و آنچه می ماند این که نه تنها برای 
جمعیت فعلی که بیش از آن هم با اتخاذ روش های صحیح در آبیاری و همچنین 

الگوهای مناسب در کشت، محصول خشک بیشتری را بتوانیم فراهم کنیم.

آبگیری 40 تا 100 درصدی تااب های اصلی کشور
وزیــر نیرو در عین حال یادآوری کرد: از مجموع ۱۵۰ تااب کشــور، ۵۰ تااب 

اصلی و مهم از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری شده اند.
اردکانیان افزود: مجموع ظرفیت شــبکه های آبیاری و زهکشــی کشور هم دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که در زمان حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار 

هکتار اراضی دارای شبکه آبیاری و زهکشی است.

 3 میلیون متر مکعب رسوب برداری از رودخانه های اصلی سیستان و 
بلوچستان

وزیر نیرو همچنین با اشاره به وضعیت رودخانه های استان سیستان و بلوچستان 
پس از سیاب  بهار سال ۹۸ اظهار داشت: بعد از سیاب بهار ۹۸ در این استان 
بیش از ۳ میلیون متر مکعب رســوب برداری از رودخانه های اصلی داشتیم که 
باعث شده ظرفیت آب گذری رودخانه سیستان را از ۳۱۰۰ متر مکعب در ثانیه 

به ۳۶۰۰ متر مکعب افزایش دهیم.

افزایش 45 درصــدی ظرفیت آب گذری رودخانه های سیســتان و 
بلوچستان

وی ادامه داد: تمام سردهنه ها ایروبی و موجب شد ظرفیت آب گذری رودخانه ها 
تا ۴۵ درصد افزایش یابد.اردکانیان یادآوری کرد: در طول ســال گذشته تا آغاز 
بهار امســال، ســیاب های متعددی در منطقه جنوب شرق کشور داشتیم که 
خوشــبختانه با افزایش ۴ برابری هزینه هــا و فعالیت ها در مدیریت رودخانه ها، 

همان گونه که مورد تاکید بود بیشتر نفع و نعمت بود.

تامین 400 میلیون متر مکعب آب برای اراضی کشاورزی
وزیر نیرو با اشــاره به ظرفیت تامین ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال برای 
۴۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، در پاسخ به 
ســوال رئیس جمهوری در خصوص نحوه تامین آب این اراضی در سال های 
خشکســالی گفت: مخازن سدها و مخازن نیمه طبیعی با عنوان چاه نیمه ها 
با حجمی حــدود ۱.۵ میلیارد متر مکعب به گونه ای مدیریت خواهد شــد 
که بتوانیم دروه های خشــک را هم با ظرفیت های حداقلی تامین کنیم.وی 
گفت: بخش تامین آب که به عهده وزارت نیرو بوده امروز در قالب سه پروژه 

افتتاح می شود.

عربستان سعودی و عراق که بزرگترین 
تولیدکننــدگان اوپــک هســتند، با 
یکدیگر برای برتری در بازار نفت هند 
که سومین واردکننده بزرگ نفت در 

جهان است، رقابت می کنند.
 آمــار شــرکت کپلر نشــان داد که 
عربستان ســعودی در آوریل ۱.۰۸۴ 
میلیون بشــکه در روز به هند صادر 
کرد و عراق را که ۷۶۰ هزار بشکه در 
روز صادرات داشت، مغلوب کرد و به 
جایگاه صادرکننده شماره یک نفت به 
هند دست یافت. عراق از سال ۲۰۱۷ 
پــس از تحریم نفت ایران و ونزوئا از 
ســوی آمریکا، به صادرکننده بزرگ 
نفت به هند تبدیل شــد. این کشور 
در مارس ۹۶۹ هزار بشــکه در روز و  
عربستان سعودی ۷۱۶ هزار بشکه در 

روز نفت به هند صادر کرده بود.
ثامر غضبان، وزیر نفت سابق عراق در 
آوریل گفته بود که این کشــور برای 
عرضه نفت به هند به دلیل قرنطینه و 
تقاضای کمتر از سوی این کشور دچار 

مشکل شده است.
به گفته تام کنیسون، تحلیلگر نفتی 
 ،FGE Energy خاورمیانه در شــرکت
نفت دولتی عراق  بازاریابی  شــرکت 

)ســومو( ناچــار خواهد بــود قیمت 
فروش نفت ســبک و سنگین بصره 
در ژوئن به مقصد آســیا را به میزان 
کمتری از قیمتهای فروش عربستان 
ســعودی عرضــه کنــد. همچنین 
است  ممکن  هندی  پاایشــگاههای 
بین ۵۰ تــا ۷۰ درصد از نفتی که بر 
اساس قراردادشــان قرار بود در ژوئن 
دریافت کنند را تحویل بگیرند که به 
معنای دشوارتر شدن رقابت میان دو 

صادرکننده خاورمیانه ای خواهد بود.
شرکت ســومو قیمت فروش رسمی 
نفت برای تحویل در آوریل به مقصد 
آســیا را در رقابت بــا کاهش قیمت 
نفت عربستان ســعودی، کاهش داد.

عربستان ســعودی تاش کرده است 
برتری خود در بازار هند را با مجموعه 
قراردادهایی نظیــر توافق اولیه برای 
خرید ۲۰ درصد سهام در کسب و کار 
نفت و مواد شیمیایی شرکت ریاینس 

اینداستریز و ساخت یک پاایشگاه به 
ظرفیت ۱.۲ میلیون بشــکه در روز با 
شــراکت شــرکت ملی نفت ابوظبی 
)ادنــوک( دوباره کســب کند.اچ پی 
اس آهوجا، مدیرعامل شرکت ذخایر 
نفت استراتژیک هند در مصاحبه ای 
در ۲۱ آوریل بــه پایگاه »اس اند پی 
گلوبــال پاتس« گفته بــود: هند به 
منظور بهره بــردن از قیمتهای ارزان 
نفت و کاهش هزینه واردات به دنبال 
واردات محموله های نفت از خاورمیانه 
بــه منظور پر کردن ســریعتر ذخایر 
نفت اســتراتژیک تا حداکثر ظرفیت 
ممکن است.شــرکت ادنــوک هم در 
حال ذخیره کردن نفت در تاسیسات 
ذخیره سازی زیرزمینی مانگالور است 
و در ســال ۲۰۱۸ توافقــی را بــرای 
ذخیره سازی نفت در پادور امضا کرد.

بر اساس گزارش پاتس، اگرچه عراق 
از طریق صادرات نفت سنگین بصره 
کــه در میان پاایشــگاههای هندی 
پرطرفدار اســت، توانسته است سهم 
خود در بــازار هند را افزایش دهد اما 
همچنــان باید اقدامات بیشــتری را 
توجه خریــداران هندی  برای جلب 

انجام دهد.

رقابت شدید عراق و عربستان بر 
سر مشتری نفتی قدیمی ایران

در صورت جهش قیمت نفت رخ خواهد داد
احتمال فروپاشی پیمان اوپک پاس

به نظر می رســد گروه اوپک پاس مصمم اســت از اشباع عرضه در بازارهای 
جهانی نفت کــه در نتیجه جنگ قیمت تولیدکنندگان بــزرگ این گروه و 
سقوط تقاضا بر اثر شیوع پاندمی ویروس کرونا روی داد و باعث ریزش قیمتها 
شد، بکاهد.به گزارش ایســنا، قیمتهای نفت از زمان آغاز توافق جدید گروه 
اوپک پاس روند افزایشــی پیدا کرده  است. کاهش تولید این گروه و کاهش 
غیراقتصادی تولید در آمریکای شمالی به همراه بهبود تدریجی تقاضای جهانی 
برای نفت در پی تسهیل تدریجی محدودیتهای قرنطینه، به بازار در خصوص 
سپری شدن وخامت اوضاع، اطمینان بخشیده است.با این حال این احساسات 
خوش بینانه این ســوال را برانگیخته که آیا ممکن است تولیدکنندگان گروه 
اوپک پاس با مشــاهده رشد قیمتها وسوسه شده و سهمیه های تولید خود 
را رعایت نکنند. آیا صنعت نفت شیل آمریکا فعالیت حفاری خود را زودتر از 
زمانی که بازار به آن نیاز دارد، ازسرخواهد گرفت؟ اوپک و شرکایش در گروه 
اوپک پاس ماه گذشته دریافتند که تبعات ویرانگر شیوع بیماری کووید ۱۹ بر 
تقاضای جهانی برای نفت را دست کم گرفته بودند. با سقوط درآمدهای نفتی 
کشــورهای تولیدکننده در پی افت شدید تقاضا و قیمتها، عربستان سعودی 
و ســایر تولیدکنندگان در گروه اوپک پاس پی بردند که برای متوازن کردن 
بازار و نجات اقتصادهای وابسته به نفتشان در برابر رکود ناشی از شیوع کرونا 
باید فورا دســت به کار شوند و دور جدید کاهش تاریخی تولید این گروه در 
اوایل آوریل تصویب شــد.با گذشت سه هفته از آغاز دور جدید پیمان کاهش 
تولید گروه اوپک پاس، احساســات بازار به نحو شــگرفی مثبت شده است. 
زمانی که این توافق در ۱۲ آوریل اعام شد، تحلیلگران می گفتند این کاهش 
تولید که معادل حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت است، برای نجات بازار 
کافی نخواهد بود و بسیار دیگر هنگام است.اما اکنون فضای بازار مثبت تر شده 
و قیمتهای نفت هم باا رفته اند. قیمت نفت اکنون ۸۰ درصد بااتر از سطح 
قیمت اواســط آوریل است و تحلیلگران به کاهش تولید گروه اوپک پاس به 
همراه محدودیت عرضه حدود چهار میلیون بشکه در روز در آمریکای شمالی 
که بازار را در ماههای آینده با کمبود عرضه مواجه خواهد ســاخت، به عنوان 

دلیل این بهبود اشاره می کنند.

رسانه آمریکایی از تحریم های جدید آمریکا 
علیه نفت ایران خبر داد

روزنامه وال استریت ژورنال از بررسی تحریم های جدید برای جلوگیری از صادرات 
سوخت توسط ایران به ونزوئا از سوی دولت ترامپ خبر داد.این روزنامه آمریکایی 
شــامگاه چهارشنبه به نقل از چندین مقام آمریکایی نوشت: دولت ترامپ در حال 
بررســی تحریم های جدید و گام های دیگر حقوقی برای عدم صادرات نفت ایران 
به ونزوئا است.براســاس این گزارش، ایران به رغم تحریم های آمریکا، تاش های 
جدیــدی برای ورود به بازار نفت آمریکای اتین اتخاذ کرده و ایاات متحده نیز با 
تحریم های جدید به دنبال توقف روند فروش نفت ایران به ونزوئا است.وزارت خزانه 
داری آمریکا در جدیدترین تصمیمات خصمانه علیه ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشــور، شماری از مقام های ارشد نظامی ایران و چند نهاد قضایی را به بهانه 
ارتباط با نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد.براساس وب سایت رسمی خزانه داری 
 ،)OFAC( آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایاات متحده
رحمانی فضلی را به دلیل نقش وی در نقض حقوق بشر و همچنین هفت مقام ارشد 
نیروهای نظامی را در فهرست تحریم های خود قرار داد.این تحریم ها شامل بنیاد 
تعاون ناجا، به همراه مدیر و اعضای هیات امنا آن نیز می شود.استیون منوچین وزیر 
خزانه داری آمریکا نیز مدعی شد ایران اعتراضات صلح آمیز مردم خود را سرکوب 
می کند و ایاات متحده همچنان به مســئولیت پذیری مقام ها و نهادهای ایرانی 
ادامه می دهد که بر مردم خود ظلم می کنند.به گزارش ایرنا، تعمیق روابط تهران 
- کاراکاس به عنوان دو بازیگر تحت تحریم در روزهای اخیر به نگرانی و هراس کاخ 
سفید دامن زده و پس از حرکت کشتی های حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئا، 
واشنگتن نیروی نظامی به دریای کارائیب اعزام کرده  است.در همین ارتباط، نیروی 
دریایی آمریکا از اعزام چهار ناو جنگی به نام های »یواس اس دیترویت«، »یواس اس 
اسن«، »یواس اس پربل« و »یواس اس فاراگات« برای توقیف پنج نفتکش ایرانی 
خبــر داد که این ناوگروه به همراه هواپیمای »پی ۸ پوســایدون« راهی کارائیب 
شده اند.این اقدام آمریکا با هدف ایجاد مزاحمت برای تانکرهای حامل سوخت ایران 
با واکنش مسئوان جمهوری اسامی ایران مواجه شد به طوری که »محمدجواد 
ظریف« وزیر امور خارجه ایران در نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان 
ملل، تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک آمیز آمریکا را نوعی دزدی دریایی و 

خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی دانست.
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نگـــاه از سوی مدرس خیابانی تشریح شد؛

ضوابط فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو در ایام عید فطر
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشــریح ضوابط 
فروش 25 هزار دســتگاه خودرو در ایام عید سعید فطر گفت: 
شرایط خاصی در ضوابط فروش و اولویت های تحویل در نظر 
گرفته شــده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف کنندگان واقعی 
فروخت و تقاضای کاذب را حذف کرد.به گزارش وزارت صمت، 
حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو که به منظور 
بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با 
اشاره به سیاست های اباغی ریاست محترم جمهوری به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست های 
دولت، برنامه ریزی های منســجمی را برای ســاماندهی بازار 
خودرو طراحی کــرده که محور اصلــی آن افزایش تولید به 
منظور پاســخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما 
در کنار آن، با مجموعه سیاست های تعریف شده، نظارت کافی 
صورت خواهد گرفت تا عاوه بر ســاماندهی موضوع ثبت نام 
فــروش و تحویل، زمینه برای عرضه مســتقیم محصوات به 
مصرف کننــدگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو 
نیز فراهم شــود.وی افزود: بر اساس سیاستگذاری های وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت و هماهنگی های بــه عمل آمده با 
خودروســازان، فروش ویژه 25 هزار دســتگاه خودرو شامل 
15 هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و 10 
هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در 
ایام عید ســعید فطر صورت خواهد پذیرفت.سرپرست وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت افزود: در ایــن دوره از فروش های 
خودروســازان، شروط محکمی برای ثبت نام کنندگان در نظر 
گرفته شده که بر اساس آن، ثبت نام کنندگان عاوه بر شرایط 
اختصاصی، نباید ظرف 36 ماه گذشــته هیچگونه خودرویی 
خریداری نکرده و پاک فعال به نام خود داشــته باشــند.وی 
با تاکید بر سیاســت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
حــذف داان از بازار خودرو و توجه ویژه نســبت به فروش 
خودرو به مصرف کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش  ثبت نام و 

به روز آوری اطاعات از روز یکشــنبه 4 خردادماه به مدت ده 
روز ادامه خواهد داشــت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق 
ســایت فروش خودروســازان به مدت یک هفته ادامه خواهد 
داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه ای در ضوابط فروش و 
اولویت های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها 
به مصرف کنندگان واقعی فروخت.مدرس خیابانی با بیان اینکه 
مراحل قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان 
صورت خواهد پذیرفت و اســامی منتخبان در این فرآیند نیز 
به صورت رســمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به 
گونه ای تعیین شــده که به هیچ عنــوان خریدار خودرو، حق 

فروش وکالتی را نداشــته و خودروی فروخته شــده نیز قابل 
صلح نیســت؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل 
فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس 
از تحویل خودرو مشخص شــود که خریدار از ضوابط تعریف 
شــده عدول کرده و سیســتم های نظارتی تخلفات را کشف 
نمایند، عاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی ســلب خواهد شد، 
خــودروی وی توقیف شــده و مطابق با قانــون با آن برخورد 
خواهد شد.وی اظهار داشت: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام 
بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در 
یک هفته مهلت تعیین شده و می توانند در مهلت مقرر، برای 

ثبت نامه مراجعه نماینــد، اما تقدم یا تاخر ثبت نام هیچگونه 
تاثیری در فرآیند قرعه کشــی نخواهد داشت؛ به این معنا که 
تحویل خودرو بر اســاس قرعه کشی تصادفی و سایر ضوابطی 
خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.مدرس خیابانی 
گفت: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این 
فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصوات خود 
را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه 
باقــی خواهد ماند و در عین حــال، فروش وکالتی خودرو نیز 
متوقف خواهد شــد که به این منظور، هماهنگی های ازم با 
قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت 
خواهد پذیرفت.وی اظهار داشــت: در عین حال، هر خودروی 
صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می شود، 
حداکثر باید ظرف مدت ســه ماه برای استفاده از گارانتی به 
خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق 
احتکار محســوب شــده و برخوردهای قانونــی با آن صورت 
می گیرد.مدرس خیابانی گفت: ممکن اســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت بندی هایی را نیز برای 
تحویل خودرو در نظر گیرد.سرپرســت وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت تاکید کرد: عاوه بر ضوابط فــروش که به صورت 
شــفاف در زمان ثبت نام بر روی سایت خودروسازان درج شده 
و متقاضــی باید در هر یک از مراحــل، ضوابط در نظر گرفته 
شده برای فروش را در ســامانه خوداظهاری نماید.وی اظهار 
داشــت: به موازات فروش، حلقه هــای نظارتی و کنترلی بازار 
همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشــتری عمل خواهند کرد و 
اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ های محل 
نگهداری خودروها تحــت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر 
ذره بین دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با 
هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به 
خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پاک را ندارند 
و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پاک در معابر شــهری 

و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 چگونه لوازم خانگی قاچاق 
 را تشخیص دهیم؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اعام خبر از سرگیری نظارت بر 
اجرای طرح شناسه کاا در بخش لوازم خانگی گفت که خریداران می توانند 
با اســتفاده از سامانه سامانه *4*۷۷۷۷# مشخصات لوازم خانگی را دریافت 
کنند.مرتضی میری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظارت بر اجرای این طرح 
در پی شــیوع ویروس کرونا برای حدود دو ماه متوقف شده بود، اما حاا قرار 
شــده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز بعد از تعطیات عید فطر از 
سر گرفته شود.وی با بیان اینکه شناسه کاا به تنهایی نمی تواند جلوی قاچاق 
کاا را بگیرد، تصریح کرد:  آئین نامه اجرایی شناسه های کاا و رهگیری کاا 
دو بند دیگر شامل کد رهگیری و سامانه گارانتی را هم داراست که در صورت 
تکمیل طرح و اجرای همزمان این ســه بند، جنس قاچاق مشخص می شود. 
این طرح قرار بود تا پایان خرداد ماه امســال تکمیل شــود که بخاطر شیوع 
ویروس کرونا حداقل دو ماه به تاخیر افتاد.به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی، در حال حاضر هر شناســه کاا می تواند برای کااهایی با برند 
و مدل مشــابه استفاده شود، اما در صورت تکمیل طرح و اجرای سه بند یاد 
شــده، هر کاا یک شماره مخصوص دارد که مانند اثر انگشت برای شناسایی 
آن عمل می کند.وی با بیان اینکه تاکنون برای 10 قلم لوازم خانگی شناســه 
کاا تعریف شــده که امیدواریم به زودی برای ســایر کااها نیز تعریف شود 
افزود: برخی از فروشــگاه ها هنوز شناسه کاا را درج نکرده اند، اما از اتحادیه 
رســید دریافت کرده اند که طبق توافق با ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز، 
قرار شده مشکلی برای این واحدها ایجاد نشود و امیدواریم ستاد هم تا پایان 
شــهریور به این واحدها فرصت دهد، اما درباره فروشــگاه هایی که نه شناسه 
کاا و نه رسید دارند کاای آن ها به عنوان قاچاق جمع آوری خواهد شد. به 
گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی، خریداران می توانند با ارسال 
شناسه کاای مورد نظر خود به سامانه *4*۷۷۷۷# مشخصات کاا از جمله 
شــرکت تولیدی آن را دریافت کنند و مطئن شــوند که کاا از راه قاچاق به 
کشــور وارد نشده است.به گزارش ایســنا، سال 13۹۸ بعد از سه سال انتظار 
بااخره آیین نامه شناســه و رهگیری کاا موضوع مــاده 13 قانون مبارزه با 
قاچاق کاا و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شد؛ به طوری که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( به تمامی تولیدکنندگان و تشکل های صنعتی لوازم 
خانگی تولید داخل تا 15 دی ماه فرصت داد که برای هشت گروه کاایی خود 
فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کااهای خود شناسه دریافت 
کنند و بعد از 15 دی ماه کااهایی که دارای شناســه کاا نباشــد در سطح 
بازار کاای قاچاق تلقی می شــوند. اما این مهلت تا 15 بهمن ماه تمدید شد 
و طبــق اعام انجمن صنایع لوازم خانگی، طرح برخورد با لوازم خانگی بدون 
شناسه از چهارشــنبه )16 بهمن 13۹۸( از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز آغاز شــد.این هشت گروه کاایی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، 
ماشــین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج است که البته طبق اعام 
وزارت صمــت در قدم های بعدی اجرای آیین نامه شناســه و رهگیری کاا 
تمامی اقام لوازم خانگی را شامل می شود.آئین نامه اجرایی شناسه های کاا و 
رهگیری کاا موضوع ماده )13( قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز اواخر شهریور 
ماه 13۹5 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا 
اباغ شــد. ماده 20 این آئین نامه مســئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( محول کرده و طبق ماده 12 آن وزارت صمت موظف 
است »امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه 
جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های رهگیری را در سطح تمامی 

کااهای مشمول، تضمین کند«.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان : 
 خودروهای دپو شده با قیمت مصوب

 فروخته می شود
رئیس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در نامه ای به 
اســتانداران اعام کرد: دستگاه های متولی و مرتبط در سطح استان، شرایط 
را برای رســیدن خودرو به مصرف کنندگان واقعی فراهم نمایند تا دســت 
داان و ســودجویان از این بازار کوتاه شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
عباس تابش در نامه ای خطاب به اســتانداران سراســر کشور نوشت: از آنجا 
که طبق بررســی های انجام شــده تعداد زیادی خودرو صفر کیلومتر که در 
ماه های اخیر تحویل شده توسط برخی افراد سودجو در پارکینگ های عمومی 
و خصوصی شــهرها به ویژه شــهرهای بزرگ و کان شهرها با هدف افزایش 
قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار دپو و نگهداری می شــود، مقرر شــده 
حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن اطاع رسانی به بهره برداران پارکینگ ها، 
این پارکینگ ها تخلیه و خودروهایی که برای استفاده شخصی افراد خریداری 
شــده به آنها تحویل داده شود تا مورد استفاده قرار گیرد.وی همچنین تاکید 
کرد: خودروهایی که با هدف سودجویی و کسب منافع بیشتر توسط واسطه ها 
و داان نگهداری می شــود به بازار عرضه و با قیمت های مصوب تعیین شده 
به فروش برســد.معاون وزیر صمت در این نامه اعام کرده اســت: نگهداری 
خودرو در حکم احتــکار بوده و در چارچوب ضوابط تعزیری و قضایی اعمال 
قانون خواهد شد.همچنین در پایان این نامه خطاب به استانداران آمده است: 
دستگاه های متولی و مرتبط در سطح استان ضمن اهتمام ویژه به این موضوع، 
شــرایط را برای رســیدن خودرو به مصرف کنندگان واقعی فراهم تا دست 

داان و سودجویان از این بازار کوتاه شود.

برنامه ریزی برای احیای ۲۰۰ معدن 
کوچک مقیاس

 رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: برنامه امسال احیا و فعال سازی 200 معدن 
جدید کوچک مقیاس مورد نظر اســت. در کنار حمایت از این طرح، ایمیدرو 
موضوع توسعه اکتشاف و زیربناهای معادن را به طور جدی پیگیری می کند.

به گزارش روز جمعه روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
»خداداد غریب پور« در جلســه پایش طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس افزود: سال گذشته طبق برنامه، احیا و فعال سازی 150 معدن 
پیش بینی شــده بود که به دلیل شــرایط کرونا، 146 معدن احیا شد.وی در 
ادامه اظهار داشت: سال گذشته، با توجه به اهمیت فعال سازی معادن کوچک 
امســال بودجه زیرساخت این گونه معادن را از محل منابع داخلی بیش از دو 
برابر افزایش دادیم.غریب پور با اشــاره به راهکارهای جهش تولید در معادن 
گفت: حذف عوارض صادراتی روی ســنگ های تزئینی می تواند زمینه فعال 
سازی بخش قابل توجهی از ۹00 معدن موجود در این حوزه را فراهم کند.وی 
ادامه داد: ایجاد کنسرسیوم معادن کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه 

و بورس نیز مطرح شده که می تواند در جهش تولید موثر باشد.

 ۶ واگن هندوانه صادراتی ایران از ترکیه 
برگشت خورد

سخنگوی گمرک گفت: روز پنجشنبه اولین محموله از هندوانه صادراتی ایران که 
پیش از این به ترکیه صادر شــده بود به دلیل حل نشدن مشکل افزایش ناگهانی 

تعرفه واردات در ترکیه مجبور به برگشت به کشور شد.
 سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت:با افزایش ناگهانی تعرفه 
واردات  هندوانــه در ترکیه، بیش از هفت هزار تن هندوانه صادراتی ایران در این 
کشــور باتکلیف ماند و قیمت تمام شده این محصول برای فروش در بازار ترکیه 
بیش از قیمت خرید شد.وی افزود: تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که تا پنجشنبه 
گذشته برای هر تن 100 دار محاسبه می شد به ناگاه و بدون اطاع قبلی به تجار  
به 300 دار رسید.لطیفی تصریح کرد: با این اقدام ترکیه ، تعرفه واردات این کاا از 
قیمت یک کیلو هندوانه  فراتر رفت و صاحبان کاا را سردرگم کرد، تا جایی که نه 
امکان فروش داشتند و نه امکان مرجوع کردن کاا، بر همین اساس، صادرکنندگان 
هندوانه به ترکیه، مجبور به  مکاتبه با اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شدند و 
این اتاق نیز به مسئولین تجارت نامه هایی ارسال کرد تا شاید مقامات ترکیه را قانع 
کنند تا این میزان هندوانه با تعرفه هفته گذشته محاسبه شود، ظاهرا با برگشت 
این 6 واگن، گشایشی برای حل این مشکل از سوی ترکیه اتفاق نیفتاده است.وی 
در ادامه تاکید کرد: برای جهش تولید نیاز به جهش صادرات بیش از پیش احساس 
می شود، امیدواریم در این شرایط سخت که فقط مرز ریلی ما با ترکیه آن هم به 
صورت محدود فعال است، فرصت ها را از دست ندهیم و با دیپلماسی فعال منافع 

ملی را دنبال کنیم و مانع از آسیب رسیدن به صادرات شویم.

 قیمت های شورای رقابت به خودروسازان
اباغ شد

قیمت های تعیین شــده توسط شورای رقابت به ایران خودرو و سایپا اباغ شد. بر 
این اساس قیمت هر دستگاه ســایپا 131 معادل 3۷ میلیون و 400 هزار تومان 
و هر دســتگاه پژو 405 بنزینی 54 میلیون و ۷00 هزار تومان تعیین شده است.

در پی مصوبه 25 اردیبهشــت امســال کارگروه تنظیم بازار خودرو در مورد اباغ 
نرخ های محاســباتی شورای رقابت به خودروسازان، نامه سرپرست وزارت صنعت 
شامل قیمت بخشی از خودروهای تولیدی دو خودروساز به تفکیک نوع خودرو و 
بر اساس محاسبات شورای رقابت به انضمام دستورالعمل مربوطه جهت اجرا، اباغ 
شد.بر این اساس از تاریخ اباغ، تمام فروش ها بر اساس مفاد مکاتبه شورای رقابت 
و قیمت های اباغی خواهد بود.در این باره، یک مقام مسئول در وزارت صنعت در 
گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: قیمت های تعیین شده توسط شورای رقابت برای 
محصوات ایران خودرو و سایپا عیناً از سوی وزارت صنعت در روز 2۹ اردیبهشت 
ماه به این دو شــرکت خودروساز اباغ شد.وی افزود: قیمت های شورای رقابت بر 
مبنای دستورالعمل این شورا تعیین شده و خودروسازان موظف به اعمال این نرخ 
ها در فروش خود هســتند.وی تصریح کرد: در جلســه امروز کمیته خودرو مقرر 
شد عرضه عید فطر خودروسازان بر مبنای نرخ های اباغی شورای رقابت صورت 
گیرد و تأکید شد که قیمت های محاسبه شده توسط شورای رقابت، ماک فروش 
خودروسازان خواهد بود.خبرگزاری فارس هفته پیش فهرست قیمت های تعیین 
شده توسط شورای رقابت برای محصوات ایران خودرو و سایپا را منتشر کرده بود 
و حاا قیمت نهایی خودروها مطابق با قیمت های اعام شده از سوی شورای رقابت 
به خودروسازان اباغ شده است.بر این اساس قیمت هر دستگاه سایپا 131 معادل  
3۷ میلیون و 400 هزار تومان و هر دستگاه پژو 405 بنزینی 54 میلیون و ۷00 

هزار تومان تعیین شده است.

 قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت
هفته گذشته خبرگزاری فارس، جزئیات قیمت های تعیین شده از سوی شورای 
رقابت برای محصوات ایران خودرو و ســایپا را منتشــر کرد که این قیمت ها بر 
اساس قیمت تمام شده خودرو و با توجه به نرخ تورم مشخص شده بود. بر اساس 
این جداول و همانطور که در ســتون آخر هر کدام از جدولها آمده اســت، قیمت 
محصوات ایران به طور متوســط 10 درصد و قیمت محصوات ســایپا به طور 
متوســط 23 درصد افزایش یافته و قیمت محصوات ایــران خودرو هم به طور 

متوسط 10 درصد رشد داشته است

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
از تشــکیل کمیته تخصیص ارز در 
وزارت صنعت خبــر داد و گفت: ارز 
صادراتــی در خدمــت واردات مواد 
اولیه تولید و ماشــین آات مورد نیاز 
گزارش  می گیرد.به  قرار  کارخانجات 
مهر، حمید زادبوم از تشکیل کمیته 
تخصیــص ارز به همت سرپرســت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
نماینــدگان معاونت های  با عضویت 
صنعتی و معدنی، ســازمان توســعه 
تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف 
تصمیم گیری در خصوص موضوعات 
مرتبــط با تخصیص ارز بــه واردات، 
تهاتــر و واردات در مقابــل صادرات 
خبر داد.رئیس کل ســازمان توسعه 
تجارت ایران ادامــه داد: همکاری و 
هماهنگی اتاق های مشترک بازرگانی 

ایران و سایر کشورها در جهت توسعه 
موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین 
واردات در مقابل صادرات را ارزشمند 
توصیف کــرد و خواســتار همکاری 
بیشــتر بخش های مذکــور در این 
پیش نویس  تدوین  شد.وی  خصوص 
بســته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتــی را از دیگر اقدامات 
سازمان توســعه تجارت ایران عنوان 
کرد و گفت: بسته حمایتی سال ۹۹ با 
تاکید بر توسعه صادرات به 15 کشور 
همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای 

چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین 
حمایت از زیرساخت های صادراتی و 
توسعه فعالیت های ترویجی و بازاریابی 
خارجی در حوزه صادرات تدوین شده 
است.زادبوم افزود: پس از اباغ بسته 
حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و 
مشوق ها  پرداخت  شاخص های  اباغ 
توسط کارگروه مشوق ها اقدام خواهد 
شد.وی گفت: منابع مندرج در بسته 
حمایتی ســال ۹۹، ســپرده گذاری 
20هزار میلیارد ریالی از محل منابع 
ریالی صندوق توسعه ملی است که در 
یک دوره دو ساله در بانک های عامل 

جهت اعطــای تســهیات صادراتی 
وزیر صنعت  میگیرد.معــاون  صورت 
افزود: این تسهیات به صورت ترکیبی 
به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل 
و 50 درصــد منابع ســپرده گذاری 
صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری به 
مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند 
بانک عامل توســط صندوق توسعه 
ملــی بابت اعطای تســهیات ارزی 
در قالب اعتبار خریدار و فروشــنده، 
منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 
ســال ۹۹ کل کشور برای حمایت از 
صــادرات غیرنفتی بــه میزان6000 
میلیارد ریال، بخشــی از درآمدهای 
حاصل از وضع عــوارض صادراتی و 
افزایش ســرمایه دولــت در صندوق 
ضمانت صادرات ایران تا سقف 100 

میلیون یورو است.

 تشکیل کمیته تخصیص ارز 
در وزارت صمت

 رئیس انجمن ملی خرما؛
صادرات خرما ۳۰ درصد کاهش یافت

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت:  متاسفانه وضعیت صادرات ما در سال 
جاری به نسبت سال گذشته و در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ کاهشی بود که 
از دایل آن می توان کرونا و بســته شدن مرزها، ممنوعیت صادرات در سال 
قبــل که موجب عدم اعتماد در بازارهای هدف شــد را نام ببریم که مجموع 
این موارد کاهش 30 درصدی حجم صادرات خرما در ســال جاری را در پی 
داشته است.محسن رشید فرخی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در 
سال جاری نسبت به سال گذشته در تهیه و تولید خرما کمتر با مشکل مواجه 
بودیم، گفت: در ســال جاری به میزان کافی خرما برای عرضه در ماه مبارک 
رمضان در کشــور موجود بود و به همین دلیل کمتر با نوسان قیمت روبه رو 
بوده ایم.وی با بیان اینکه موجودی های ما به اندازه کافی پاسخگوی نیاز سال 
جاری خواهد بود، از رســیدن محصوات نوبر خرما تا دو ماه آینده در جنوب 
کشور خبر داد.رشیدفرخی با اشاره به قیمت های متعادل خرما در سال جاری 
گفت: براساس توافق با ستاد تنظیم بازار قیمت ها مصوب بوده و افزایش قیمت 
بیش از آن به علت افزایش تقاضا توســط برخی از فروشندگان در ماه مبارک 
رمضان است. بر این اساس قیمت خرما در مبدأ کیلویی 16 هزار 500 تا 1۷ 
هزار تومان بوده است و به دلیل نظارت های کافی نوسانات زیادی را نداشتیم.

رئیــس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم 
که کشور تورم بسیار باایی را تجربه می کند، افزود: بر همین اساس نمی توان 
قول ثبات قیمت داد و شاید خرما در دسته مواد غذایی و جدا از سایر اجناس 
که تورم باایی را تجربه می کنند به نظر برســد، اما توجه شــود که همه این 
اقام به طور زنجیره وار به همدیگر متصل بوده و از هم تاثیر خواهند پذیرفت. 
زیرا کشاورز باید این تورم را در زندگی خود اعمال کند در نتیجه برای تامین 
آن مجبور به افزایش قیمت محصول خود خواهد بود.وی ادامه داد: ما به یک 
اقتصاد ثابت، پایدار و بر مبنای اقتصاد جهان شــمول نیاز داریم و تا زمانی که 
این اقتصاد ایجاد نشــود حتما نوسانات را در قیمت اجناس مشاهده خواهیم 
کرد.وی با بیان اینکه همواره ســعی می کنیــم با نظارت های کافی، کمترین 
آســیب و افزایش قیمت را برای خریدار و فروشــنده در حوزه خرما داشــته 
باشــیم، گفت: به هر حال باید اقتصاد بهبود یابد و خوشبختانه به دلیل آنکه 
امســال در میزان محصول مشکلی نداشته ایم، این پارامتر می تواند در قیمت 
آن موثر باشــد.وی در خصوص وضعیت صادرات نیز گفت: متاسفانه وضعیت 
صادرات ما در سال جاری به نسبت سال گذشته و در سال ۹۸ به نسبت سال 
۹۷ کاهشی بود که از دایل آن می توان کرونا و بسته شدن مرزها، ممنوعیت 
صادرات در سال قبل که موجب عدم اعتماد در بازارهای هدف شد را نام ببریم 
که مجموع این موارد کاهش 30 درصدی حجم صادرات خرما در سال جاری 

را در پی داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان اعام کرد:
پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کاا

 دبیر انجمن خودروسازان گفت: در صحبت های مطرح شده با رئیس جمهوری 
اعام کردیم که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری 
اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کاا ورود و خودروهای تولید داخل را 
در این بورس عرضه کنند.»احمد نعمت بخش« دیروز )جمعه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشــاره به اینکه برای از بین بردن رانت و فساد در 
خرید و فروش خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: با تدابیری که به تازگی 
در مورد شرایط خرید و فروش خودرو و ثبت نام اعام شده، شرایط تا حدودی 
متعادل شده و بحث دالی نیز به نسبت از بین خواهد رفت.وی ادامه داد: به 
نظر می رســد دو راه بیشتر را نمی توان برای ساماندهی کامل بازار خودرو در 
پیش گرفت، یا فروش خودرو در حاشــیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس 
کاا برای عرضه خودرو اســتفاده شود که این روش در گذشته مورد امتحان 
قرار گرفته شــده و با نتیجه مثبت همراه بوده است.نعمت بخش با تاکید بر 
اینکه مواد اولیه خودرو از جمله آلومینیوم، فواد، مس، مواد پلیمری و... توسط 
خودروسازان خریداری می شود، افزود: هم اکنون خودروسازان از آمادگی کامل 
بــرای عرضه محصوات خود در بــورس کاا برخوردارند و از این حیث هیچ 
مشکلی وجود ندارد.دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که عرضه خودرو در 
بــورس کاا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می برد و باعث ایجاد 
شــفافیت در بازار خودرو خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در 
بورس کاا باعث تک نرخی شدن این محصول و از بین رفتن بحث دالی در 
بازار آزاد خواهد شد، اظهار داشت: تجربه موفق حضور صنایعی که در بورس 
کاا هستند و شاهد اجرای طرح های توسعه ای آنها در سال های اخیر هستیم، 
خود گویای مزایای حضور کااها در بورس کاا اســت.نعمت بخش ادامه داد: 
آلومینیوم قبل از اینکه در بورس کاا معامله شــود، قیمت آن به کیلویی 42 
هزار تومان نیز رسید، اما امروز با وجود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، قیمت 
آن در بورس کاا کیلویی 25 هزار تومان است.دبیر انجمن خودروسازان اظهار 
داشت: با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کاا، بهتر است خودرو 
نیز در بورس کاا عرضه شود تا بحث رانت و دالی در بازار خودرو که ناشی از 
دو نرخی بودن است از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد 
عرضه مستقیم خودرو در بورس کاا را ارائه داد که به نظر می رسد با پرورش 
این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه 
دو نرخی بودن در بازار هر کاایی موجب ایجاد رانت و فســاد می شود، اضافه 
کرد: با ورود خودرو در بورس کاا، شــفافیت و امکان نظارت دقیق از ســوی 
نهادهای مسوول، جای خود را به بحث قیمت گذاری می دهد و این بروکراسی 
اداری برای قیمت گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود 

نخواهد داشت.

گزیده خبر
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 رئیس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

  بازار ارز حالت طبیعی ندارد
 عبدالناصر همتی با حضور در خبر ساعت 21 به بیان چرایی 
افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر پرداخت و اظهار داشــت: 
افزایش قیمــت ارز در هفته های اخیر 3 دلیل اصلی دارد که 
عبارت است از تشدید تحریم ها، شیوع کرونا و سقوط شدید 
قیمت نفت در اسفند و فروردین که در نهایت منجر به اختال 
در صادرات و ورود ارز به کشــور شــد.وی با تأکید بر اینکه 
»دلیل افزایش قیمت ارز به این دلیل نیســت که اســکناس 
نداریم«، گفت: ذخایر اسکناس در یک دهه گذشته بی سابقه 
بوده اســت؛ ولی آنچه اآن در بازار اثر گذاشته، حواله است؛ 

حواله هایی که در سامانه نیما مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی البته این را گفت که مشــکل درحال 
رفع اســت چراکه صادرات شکل گرفته و مرزهای کشورهای 
همســایه درحال گشایش اســت و تصریح کرد: گزارش های 
خوبــی در این خصوص داریم که نشــان می دهــد ارزهای 
صادراتی درحال برگشت اســت و صادرات غیرنفتی درحال 

رونق گرفتن است.

 ارزهای صادراتی درحال برگشت به کشور است/ هنوز 
20میلیارد دار ارز صادراتی برنگشته است

همتی با بیان اینکه هنوز 20 میلیارد دار ارز صادرکنندگان 
از 98 برنگشــته است،  افزود:  البته صادرکنندگان تا پایان تیر 
مــاه فرصت دارند و طبق گزارش هایی که داریم تا چند هفته 
دیگر عاوه بر ارزهای ســال 98، ارزهای ماه های نخست 99 
نیز برمی گردد.وی با تأکید بر اینکه بازار ارز اآن حالت طبیعی 
نــدارد، گفت: بانک مرکزی دنبال جریــان پیدا کردن تولید،  
صادرات و واردات است و می خواهد بازار جریان خود را داشته 

باشد؛ البته ما نمی خواهیم در بازار دخالت کنیم؛ هرچند این 
نوسان طبیعی نیست و به خاطر شرایط خاص کشورمان است.

همتی در ادامه گفت: با افتخار می گویم مسئول بانک مرکزی 
کشوری هستیم که در دو ســال گذشته با بدترین شرایط و 
شدیدترین فشــارها مقاومت کرده ایم؛ استقال هزینه دارد و 

به زودی نتیجه این مقاومت را خواهیم دید.

 تورم 99 نباید بیشــتر از 24درصد باشــد/ نرخ ارز 
به زودی اصاح می شود

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ های فعلی در بازار 

ارز طبیعی نیست و حاصل شایعاتی درباره تورم چنددرصدی 
است که باعث تشدید نوسانات شده است، تصریح کرد : به نظر 
مــا با همین نفــت 30داری و وضعیت موجــود صادرات و 
نقدینگی، در سال جاری تورم نباید بیشتر از 24 درصد باشد 
و هدف گذاری بانک مرکزی برای سال جاری تورم 22درصدی 
اســت.وی گفــت: نقدینگی را کنتــرل کرده و تــورم را نیز 
هدفگذاری خواهیم کرد؛ پیش بینی ما این است که انتظارات 

تورمی کاسته می شود و تعادل در بازارها ایجاد خواهد شد.
همتی از تاش هایی برای افزایش نرخ ارز سخن گفت و ادامه 
داد: تاش کرده بودند نرخ را بااتر ببرند ولی اآن کمی ثبات 
شــده و به زودی تعدیل خواهد شد. روند فعلی بازار ارز اصاح 
خواهد شــد و در روزهای آینده شــاهد بهبود وضعیت بازار 

خواهیم بود.

دار بخریم یا نه؟/ همتی: معمواً به این ســؤال جواب 
نمی دهم که شرمنده کسی نشوم

وی گفــت: در همین ایــام البته 2.8 میلیــارد عرضه برای 
واردکننــدگان داشــتیم که 1.8 میلیــارد در نیما بود و یک 

میلیارد هم مستقیم از صادرکنندگان دریافت کرده بودند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ســؤالی مبنی بر »پاسخ 
شما به سؤال نزدیکان و بستگان مبنی بر اینکه »دار بخریم 
یا خیر؟« چیســت؟« گفت: من همیشــه گفتم نرخ ارز باید 
نرخ طبیعی بازار باشــد؛ به همه گفتــم »هر جا می خواهید 
ســرمایه گذاری کنید، مختارید ولی روی ارز ســرمایه گذاری 
نکنید و اگر هم کردید باید ریســک آن را بپذیرید.«، به این 

سؤال معمواً جواب نمی دهم که فردا شرمنده شان نشوم.

خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال با 
طرح »آینده داران« بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد. همه مشتریان بانک آینده 
که دارای یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه )جاری 
و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شتاب و آینده ساز 
باشند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در 
سامانه پیشــخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر اساس 
موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بیــن 10 )ده( میلیون ریال تا 50 )پنجاه( 
میلیون ریال، دریافــت کرده و با مراجعه حضوری به فروشــگاه های ایران مال 
که دارای نشان»آینده داران« هســتند از مزایای این طرح بهره مند شوند.زمان 
پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت قرض الحسنه 
بــوده، هیچ گونه هزینه ای بابت دیرکرِد پرداخت، به حســاب مشــتری منظور 
نمی شــود. این در حالی اســت که مشــتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان 
پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافت شــده و انصراف از مشارکت در 
طرح را دارد.گفتنی اســت خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های 

دیگر او، به طور نقدی کسر می شود.

سقف مبلغ کارت به کارت بانک تجارت به 
روال قبل برگشت

ســقف تراکنش های کارت به کارت شــتابی و درون 
بانکی در بانک تجارت از ابتدای خرداد ماه و درتمامی 
درگاه ها به روال قبل )ســی میلیون ریال( بازگردانده 
می شود .، به موجب بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای 
خرداد ماه سال جاری ســقف مجاز انتقال وجه کارت 
بــه کارت ، تمدید اعتبار کارت های بانکی منقضی شــده و برداشــت نقدی از 
دســتگاه های خودپرداز این بانک به روال قبل و پیش از شیوع ویروس کرونا بر 
می گردد. بر این اساس سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از 
همه درگا ه ها )اینترنت بانک، درگاه پرداخت اینترنتی و خودپردازها که پیش تر 
به واسطه پیشگیری از شیوع کرونا به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافته بود 
مجددا به مبلغ 30 میلیون ریال بازگردانده خواهد شد.ســقف برداشت تجارت 
کارت نقدی از طریق دســتگاه های خودپرداز بانک تجارت نیز که به مناســبت 
نوروز و شــیوع ویروس کرونا در هر شبانه روز به پنج میلیون ریال افزایش یافته 
بود نیز به مبلغ 2 میلیون ریال قبل بازگردانده می شــود.همچنین تمدید تاریخ 
تجارت  کارت های منقضی شده پس از احراز هویت حضوری دارنده کارت انجام 
شده و کارت های جدید با مهلت انقضای پنج ساله صادر و به دارنده کارت تحویل 
می شود.پیش ازاین سقف مجاز انتقال وجه در درگاه های مختلف بانک تجارت در 
راســتای  کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات 

حضوری مشتریان به شعب تا مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافته بود.

قدردانی رییس مجلس شورای اسامی از 
مدیرعامل بانک ملت

رییس مجلس شورای اسامی با ارسال لوح سپاسی، از 
مدیرعامل بانک ملت به دلیل همکاری صمیمانه با این 
نهاد قانونگذار قدردانی کرد. علی اریجانی در این لوح با 
اشاره به پایان خدمت خود در مجلس شورای اسامی، 
همکاری مدیــران و کارکنان این بانک را با قوه مقننه 
مورد ستایش قرار داده است.وی افزوده است: بی شک در شرایط حساس کشور، 
همکاری صمیمانه دست اندرکاران بانک ملت با مجلس شورای اسامی، در تدبیر 

امور موثر بوده و شایسته قدردانی است.

بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی؛
صدور بیمه نامه ها الکترونیکی شد

بیمه مرکزی اعام کرد فراهم آوردن شرایط ازم برای 
حــذف فیزیکی بیمه نامه های شــخص ثالث ارتباطی 
با صدور برخــط و الکترونیکی بیمه نامه ها ندارد و این 
برنامه هیچ گونه مشــکلی برای شــبکه فروش ندارد. 
متعاقب اباغ بخشــنامه بیمه مرکزی به شرکت های 
بیمه ای مبنی بر فراهم آوری شــرایط ازم برای ارایه خدمات بیمه ای بدون ارایه 
نســخه فیزیکی و بروز برخی از ابهامات از سوی شبکه فروش شرکت های بیمه 
و بیمه گذاران محترم، موارد زیر را به استحضار می رساند:- فراهم آوردن شرایط 
ازم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های شــخص ثالــث ارتباطی با صدور برخط 
و الکترونیکی بیمه نامه ها ندارد و این برنامه هیچ گونه مشــکلی را برای شــبکه 
فروش به وجود نمی آورد.- هرگونه تصمیم به اجرایی نمودن تکلیف قانونی مبنی 
بر فروش الکترونیکی در آینده با حفظ مصالح و منافع شبکه فروش زحمتکش 
شرکت های بیمه صورت خواهد گرفت.- صدور بیمه نامه ها مطابق با روال موجود 
ازطریق نمایندگی ها انجام می شــود و این برنامــه برای صرفه جویی در مصرف 
بی رویه کاغذ، کمک به حفظ محیط زیست و کاهش مراجعه حضور بیمه گذاران 
اجرا خواهد شد.- استارت آپ های بیمه ای هم چون گذشته حق صدور هیچ نوع 
بیمه نامه ای را ندارند و صدور بیمه نامه  ها صرفا از طریق نمایندگی ها و یا شــعب 

شرکت های بیمه ای انجام می شود.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد؛
افزایش شعب مامور بانکداری شرکتی در 

بانک مسکن
مدیر امور اعتباری بانک مســکن از تحقق برنامه ریزی 
افزایش شــعبی که نسبت به جذب مشتریان بانکداری 
شرکتی اقدام می کنند، خبر داد.محمدحسن علمداری 
در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، با 
بیان اینکه در سال 9۷ فقط 13 شعبه در تهران و دیگر 
استان ها ماموریت جذب مشتریان بانکداری شرکتی را داشته اند، گفت: با توجه به 
تدوین سیاست های اعتباری سال 98، تعداد شعب مامور در امر بازاریابی بانکداری 
شرکتی در سال گذشــته افزایش یافته است؛ طوری که شعبه مستقل مرکزی 
تهران، تمام شعب ممتاز سراسر کشور و نیز شعب مراکز استان ها به جمع شعبی 
که در حوزه بانکداری شرکتی ماموریت دارند، اضافه شده اند.وی خاطرنشان کرد: 
در عین حال سایر شعبی که مشتری واجد شرایط استفاده از خدمات بانکداری 
شرکتی بانک مسکن را داشته باشند، به تشخیص مدیر استان و مدیریت اعتباری 

بانک می توانند به حوزه ارائه خدمات بانکداری شرکتی ورود کنند.

یک پنجم چک های فروردین برگشت خورد
در فروردین ماه امسال، همزمان با اوج شیوع ویروس کرونا در کشور، یک پنجم 
چک های مبادله شده برگشت خورده است. بر اساس آمارهای منتشره از سوی 
بانک مرکزی در فروردین ماه امســال در کل کشور بیش از شش میلیون فقره 
چک به ارزشی بالغ بر ۶5 هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد 3۶ درصد و از نظر مبلغ حدود 5۶ درصد کاهش داشــته اســت.

از شــش میلیون فقره چک مبادله شــده در فروردین ماه امســال 4.9 میلیون 
فقــره چک به ارزش 52 هزار میلیــارد تومان وصول و یک میلیون و 122 هزار 
فقره چک به ارزشــی بیش از 13 هزار میلیارد تومان برگشــت داده شده است.

تعداد چک های برگشــتی در فروردین ماه نسبت به ماه قبل ۷.4 درصد افزایش 
داشــته، پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشــته همزمان با شیوع ویروس 
کرونا چک های برگشتی طی یک ماه بیش از 44 درصد افزایش داشته که اتفاق 

بی سابقه ای بوده است.

اطاعیه بانک سرمایه در خصوص تغییر 
های بانکداری الکترونیک سرویس ٰ

بانک سرمایه در خصوص بازگشت سرویس های بانکداری الکترونیک این بانک 
به شــرایط عادی اطاعیه ای صادر نمود.بانک ســرمایه اعام کرد: با عنایت به 
بخشنامه معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص بازگشت سرویس 
هــای بانکداری الکترونیک به شــرایط عادی، به اطاع مشــتریان ارجمند می 
رساند از تاریخ اول خرداد سال جاری، تغییرات ذیل در سرویس های بانکداری 

الکترونیک بانک سرمایه اعمال خواهد شد:
کاهش ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق 

درگاه های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ 30 میلیون ریال
کاهش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق »پرداخت سازهای مجاز« 

به مبلغ 10 میلیون ریال
کاهش سقف برداشت نقدی از خودپردازها )شتابی و داخلی( به مبلغ دو میلیون 

ریال
همچنیــن تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری مشــتریان در 

شعب انجام می گیرد.

نظرسنجی رویترز؛
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه 

دیگر کاهش  می دهد
براســاس نظرســنجی انجام شــده توســط رویترز، بانک مرکزی ترکیه امروز 
)پنجشــنبه( نرخ بهره بین بانکی خود را 50 نقطه پایه دیگر کاهش داده و آن 
را به 8.25 درصد خواهد رساند.به گزارش ایِبنا از رویترز، بانک مرکزی ترکیه با 
هدف خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود و اخیرا نیز در راستای تعدیل رکود 
ناشــی از پاندمی ویروس کرونا، از جوای سال گذشته تاکنون نرخ بهره را یک 
هزار و 525 نقطه پایه کاهش داده است.با توجه به اینکه ویروس کرونا به تقاضا 
داخلی، بخش گردشگری و صادرات ترکیه لطمه وارد کرده است، بانک مرکزی 
این کشــور ماه گذشته پیش بینی خود را از نرخ تورم برای پایان سال 2020 از 
8.2 به ۷.4 کاهش داد و در نتیجه راه را برای کاهش هر چه بیشــتر نرخ بهره 
باز کرد.با وجود افت 13درصدی ارزش لیر در ســال جاری به دلیل نگرانی ها در 
خصوص ذخایر ارزی تقلیــل یافته بانک مرکزی ترکیه و همچنین بدهی های 
خارجی نســبتا زیاد این کشــور و البته ضربه اقتصادی ناشی از تدابیر قرنطینه 
مرتبط با کرونا، انتظار می رود بانک مرکزی سیاست های تسهیلی را اتخاذ کند.

در نظرسنجی رویترز از 15 اقتصاددان، برآوردها به طور میانگین از کاهش نرخ 
بهره به 8.25 درصد حکایت داشت؛ در این نظرسنجی، پیش بینی ها در محدوده 
کاهش 25 نقطه پایه ای تا 8.5 درصد و 100 نقطه پایه ای تا ۷.۷5 درصد نوسان 
داشته است.کاهش بهای جهانی نفت به ریزش نرخ تورم در این کشور وابسته به 
واردات منجر شــده است و این در حالی است که در سوی مقابل، ریزش ارزش 
لیــر بهای واردات را افزایش داده اســت.ارزش ارز ترکیه برابر همتای آمریکایی 
آن، اوایل ماه جاری به پایین ترین ســطح رسید و هر دار با ۷.2۶90 لیر معامله 
شد.»فرهان سلمان« تحلیلگر بنک آو آمریکا گفته است که بانک مرکزی ترکیه 
با توجه به کاهش پیش بینی خود از نرخ تورم به این نتیجه رسیده سات که فضا 

برای تدابیر تسهیلی بیشتر وجود دارد.

کانــون صرافان در راســتای ثبات بــازار ارز با بانک 
مرکــزی در 8 موضوع توافق کرد.به گــزارش ایِبنا،  
کانون صرافــان طی اطاعیه ای اعــام کرد که این 
کانون برای ثبات بازار ارز با سیاست های بانک مرکزی 
همراه است و به منظور استفاده از پتانسیل صرافی های 
رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه ها از 
نوســانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی 
در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات 

سازنده ای منتج شد.
مهم ترین تصمیمات اخذشده در این جلسات به شرح 

زیر است:
1-همکاری مســتقیم بانک مرکزی بــا صرافی های 

رسمی برای تقویت چرخه خدمات رسانی در سامانه 
نیما و حضــور بیش ازپیــش برای پاســخگویی به 

خریداران ارز در سامانه نیما
2-استفاده از پتانسیل شبکه رسمی صرافان سراسر 
کشور جهت تنوع بخشــی در ارسال حوالجات و ارائه 

خدمات ارزی
3-اعام کانون صرافان به عنوان تنها تشــکل رسمی 

حوزه ارز در بخش خصوصی به هم وطنان
4-فرهنگ سازی و اطاع رسانی به عموم مردم جهت 

عدم حضور در بازار ملتهب
5-استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی های مجاز 
برای افزایش تنوع، ســرعت ارائــه خدمات و کاهش 

زمان مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا
۶-افزایــش ارتبــاط تنگاتنــگ صادرکننــدگان و 
صرافی هــای مجاز برای روان ســازی چرخه تبادات 
ارزی در نقل و انتقاات ارز توســط شبکه کارگزاری 
صرافی ها در سراســر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای 

صادراتی
۷-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش 
تــوان تباداتی در چرخه بازگشــت ارز و تســهیل 

تبادات ارز
8-تاش برای شناساندن و معرفی کانال ها و وبسایت 
های غیررســمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی 

در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.

کانون صرافان اعام کرد؛
توافق هشت بندی صرافان با بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز

شاخص دار در معامات جهانی صعودی شد.به گزارش 
رویترز، در شــرایطی که اقتصاد آمریکا با بدترین شرایط 
اقتصادی خود در طول 9 دهه اخیر مواجه شــده، جروم 
پاول، رییس بانک مرکزی این کشــور در سخنانی گفته 
اســت نظام بانکی این کشور به حد کافی برای پشت سر 
گذاشتن این بحران نیرومند است.  در حال حاضر بیش 
از 3۶ میلیون نفر در آمریکا برای دریافت مزایای بیکاری 
درخواســت داده اند و انتظار می رود رشــد اقتصادی به 

پایین ترین سطح خود از زمان بحران سال 1929 برسد.
پاول با بیان اینکه قبول دارد آمارهای اقتصادی سه ماهه 
دوم ســال خیلی خیلی بد خواهند بود، نسبت به بهبود 
شــرایط و احتمال بازگشت رشــد اقتصادی به محدوده 

مثبت در سه ماهه سوم سال ابراز امیدواری کرد.  
وقایع معامات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به 
تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین قرار دارد. در آمریکا 
دونالــد ترامپ، بار دیگر با متهم کردن چین به ســهل 
انگاری در جلوگیری از شــیوع کرونا، از احتمال بازگشت 
تعرفه ها خبر داده است. طرف چینی اما آمریکایی ها را 
به فرافکنی برای سرپوش نهادن بر سهل انگاری های خود 
متهم کرده است.اختاف بین آمریکا و چین باعث شده 
است تا معامله گران دست به عصاتر از گذشته نسبت به 
خریــد و فروش ارز اقدام کنند چــرا که آن ها نگران اند 
روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چین 
هم چنین پس از آن که استرالیا خواهان تحقیقات بین 
المللی در خصوص نقش پکن در شــیوع کرونا در جهان 
شــد، واردات گوشت خود از استرالیا را قطع و سفیر این 
کشور در کانبرا نیز از احتمال اعمال تحریم هایی بر ضد 
استرالیا خبر داد.از سوی دیگر پس از مدت ها کش و قوس 
فراوان یک گام بزرگ بر ســر نهایی شدن بسته محرک 
اقتصادی در ســطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته 
شد و رهبران فرانســه و آلمان به عنوان دو قطب اصلی 
اقتصادی منطقه یورو بر سر تخصیص یک بسته محرک 
500 میلیارد یورویی به توافق رسیدند. انتظار می رود در 
شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی 
از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا منفی شده است، این بسته 
بتواند تا حدی به بازگشــت سریع تر اقتصادهای اروپایی 
به مدار مثبت رشــد کمک کند.  پیش از این اختافات 
درونی گسترده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث بی 
عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، آن هم زمانی که دیگر 

همتایان این بانک به سرعت برای احیای رشد اقتصادی 
دست به کار شده اند. در ژاپن بانک مرکزی این کشور یک 
تریلیون دار و در آمریکا فدرال رزرو حدود 2.5 تریلیون 
دار اعتبار و نقدینگی مختلف برای حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی در نظر گرفته اند.  در آسیا نیز عملکرد 
ناامیدکننده اقتصاد ژاپن ادامه دارد؛  صادرات این کشور تا 
پایان ماه آوریل با کاهش 22 درصدی نسبت به ماه قبل 
مواجه شده است که این رقم در طول یک دهه اخیر بی 
سابقه بوده است. در طرف واردات نیز ژاپنی ها ۷.9 درصد 
کمتر از ماه قبل واردات داشته اند. این در حالی است که 
نرخ بیکاری در ژاپن نیز تا پ ایان ماه مارس با 0.1 درصد 
افزایش نســبت به ماه قبل به 2.5 درصد رســیده است. 
عملکرد ضعیف ســومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در 
شرایطی که با توجه به تعویق افتادن مسابقات المپیک، 
احتماا شاهد تداوم این روند خواهیم بود باعث شده است 
تا یمن در روزهای اخیر نتواند به خوبی از فضای پرریسک 
اقتصــاد جهانی بهره برداری کرده و بیش از پیش صعود 
کند.شان اولیور، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه 
ای ام پی کپیتال گفت: در حال حاضر ســه ریسک مهم 
بر ســر اقتصاد جهانی است؛  احتمال بروز موج دوم همه 
گیری ویروس کرونا، زمان ازم برای بازگشــت فعالیت 
های اقتصادی به سطوح قبل از بحران و تشدید تنش ها 
بین آمریکا و چین.  تاکنون بیش از پنج میلیون و 199 
هزار و 1۶ مورد ابتا به کرونا گزارش شده است که در این 
بین 334 هزار و ۶98 نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بین کشورهای مختلف، بااترین تلفات مربوط به آمریکا با 
9۶ هزار و 359 نفر، انگلیس با 3۶ هزار و 42 نفر، ایتالیا 
بــا 32 هزار و 48۶ نفر،   فرانســه با 28 هزار و 215 نفر 
و اســپانیا با 2۷ هزار و 940 نفر بوده است.  اریک برگر،  
کارشــناس بازار ارز در بانک مرکزی کانادا گفت: اکنون 
نگاه معامله گران به دور تازه تنش های لفظی بین پکن و 
واشنگتن دوخته شده است و اگر وضعیت آرام تر نشود، 
شاهد آغاز دور دوم جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست 
جهان خواهیم بود. در این صورت نرخ برابری دار و یوان 
به ویژه در برابر ارزهای امن شــاهد تغییرات گسترده ای 
خواهد بود و شــاهد ثبت رکوردهای جدیدی از ارزهایی 

نظیر ین و فرانک خواهیم بود.  

شاخص دار

شاخص دار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گیرد، در معامات روز گدشته با 0.38 
درصد افزایش نســبت به روز قبل و در ســطح 99.۷۷8 
واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 

1.029 دار اعام شد.  

ارزهای اروپایی
داده های جدید منتشر شده از منطقه یورو نشان می دهد 
که کشــورهای اروپایی با حادترین بحران اقتصادی یک 
دهه اخیر خود مواجه شده اند. طبق اعام مرکز آمار اروپا، 
متوسط رشد اقتصادی 19 کشور عضو منطقه یورو در سه 
ماهه نخست امســال در مقایسه با سه ماهه پایانی سال 
قبل 3.8 درصد و در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
3.2 درصد کمتر شده است.  از سوی دیگر میزان تجارت 
خارجی کشورهای عضو منطقه یورو در ماه مارس  نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل با افت 12.1 درصدی مواجه 
شــده و به 153.3 میلیارد یورو رسیده است.در انگلیس 
نیز وضعیت چندان بهتر نیست و بانک مرکزی انگلیس 
در گزارشی هشــدار داده است رشد اقتصادی این کشور 
به کمترین ســطح خود از زمان جنگ جانشینی اسپانیا 
در قرن هجدهم خواهد رســید.  با این حال باقی ماندن 
نرخ بیکاری در یکی از کمترین ســطوح نیم قرن اخیر، 
امیدها به بازگشــت سریع تر اقتصاد انگلیس به محدوده 
رشــد مثبت را تقویت کرده اســت.  در تازه ترین دور از 
معامــات، پوند با افت 0.2 درصدی نســبت به روز قبل 
خود و به ازای 1.21۶ دار مبادله شد. یورو 0.52 درصد 
پایین رفت و با باقی ماندن در کانال 1.09  به 1.090 دار 
رسید.کیث تمپرتون - تحلیلگر بازار سرمایه در موسسه 
تاویرا سکیوریتیز - گفت: بازارها بین اخبار سیاست های 
محرک پولی، آمار جدید مبتایان به کرونا و داده های بد 
اقتصادی گیر کرده انــد و فکر می کنم این وضعیت حاا 

حااها ادامه خواهد داشت.  

ارزهای آسیایی
در معامــات بازارهــای ارزی جهانی، همچنین هر دار 
با 0.04 درصد کاهش به 10۷.458 ین رســید. در برابر 
همتای اســترالیایی، هر دار آمریکا به ازای 1.535 دار 
مبادله شد. همچنین نرخ برابری دار معادل ۷.132 یوان 

چین اعام شد.

صعود دار معامات خارجی

20میلیارد دار ارز صادراتی برنگشته است
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گزیده خبر

تایمز: 
جانسون دستور داده برنامه ای برای پایان 
وابستگی به واردات از چین تنظیم شود

روزنامه »تایمز« دیروز، جمعه گزارش کرده است، نخست وزیر انگلیس به کارمندان 
دولت خود دســتور داده که برنامه هایی برای پایان وابستگی به چین برای تامین 
ملزومات پزشکی اساسی و دیگر اقام وارداتی استراتژیک در نظر بگیرند.به گزارش 
ایســنا، روزنامه تایمز در گزارش خود در این باره آورده است، این طرح با اسم رمز 
»پروژه دفاع« شامل شناسایی آسیب پذیری های اصلی اقتصادی انگلیس در برابر 
دولت های خارجی متخاصم احتمالی است که بخشی از رویکردی تازه و گسترده در 
راستای امنیت ملی این کشور محسوب می شود.به نوشته این روزنامه، دومینیک راب، 
وزیر امور خارجه انگلیس سرپرستی این اقدام را بر عهده دارد.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، تایمز گزارش کرده، دو کارگروه برای این پروژه تعیین شده اند و یک منبع 
آگاه اظهار کرده اســت که هدف این اقدام ایجاد گوناگونی در خطوط تامین برای 
توقف وابستگی به برخی کشورها برای تامین ملزومات اساسی غیرغذایی است.در این 
گزارش آمده است، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به قانونگذاران کشورش 
گفته، اقداماتی برای حمایت از فناوری داخلی اتخاذ خواهد کرد و پیش بینی می شود 

که این طرح شامل دارو و تجهیزات محافظتی شخصی نیز باشد.

چین برای اجرای توافق تجاری با آمریکا 
همکاری می کند

نخســت وزیر چین اظهار کرد، قرار است که این کشور با آمریکا در زمینه اعمال 
مرحله نخســت توافق تجاری ای که در ماه ژانویه از ســوی دو کشور امضا شد، 
همکاری کند.به گزارش ایســنا، لی کچیانگ، نخست وزیر چین در بیانیه ای که 
امروز، جمعه منتشر شد، از همکاری چین و آمریکا در زمینه اجرای مرحله نخست 
توافق تجاری ای خبر داد که در ماه ژانویه میان دو کشور به امضا رسید.به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، این نخست وزیر در این بیانیه اظهار کرد: ما در راستای 
اجــرای مرحله اول توافق اقتصادی و تجاری چیــن و آمریکا با آمریکا همکاری 
خواهیم کرد.وی افزود: چین به تقویت همکاری اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها 

به منظور برآورده کردن منافع مشترک ادامه خواهد داد.

 بودجه دفاعی ۲۰۲۰ چین ۱۷۱ میلیارد
 دار اعام شد

 چین دیروز جمعه در نخســتین روز از برگزاری اجاس بزرگ کنگره ملی این 
کشــور، بودجه دفاعی خود را که بر اساس براوردها ۱۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دار اســت، اعام می کند.گزارش روز جمعه روزنامه گلوبال تایمز چین حاکی 
است که احتماا امسال ۳ درصد افزایش برای بودجه ارتش چین در نظر گرفته 
شــده است که با این حســاب معادل ۱۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دار خواهد 
بود.این روزنامه نوشته است بر اســاس برخی از تخمین ها، ارزش بودجه ارتش 
آزادیبخش خلق چین برای ســال ۲۰۲۰ میادی بین ۳ تا ۵ درصد رشد خواهد 
کرد.گزارش حاکی اســت که چین برای »توسعه نظامی« خود ازم است بودجه 
بیشــتری اختصاص دهد اما با توجه به همه گیری کرونا و شرایط امروز کشور و 
جهان، این روند افزایش بودجه کندتر خواهد شــد.بودجه دفاعی چین در سال 
۲۰۱۹ میادی به نسبت یک سال قبل از آن ۷.۵ درصد رشد کرد از سال ۲۰۱۶ 
میادی رشد ساانه بودجه ارتش چین »تک رقمی« بوده است.بیانیه ارتش چین 
نشان می دهد که بودجه نظامی این کشور نزدیک به ۲ درصد از کل رشد تولید 
ناخالص داخلی تنظیم شده است اما این رقم در طول یک دهه گذشته معادل ۳/۱ 
درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.گلوبال تایمز همچنین به »تهدید 
برخی کشــورهای غربی بخصوص آمریکا« اشاره کرده و افزوده است تهدیدها در 
دریای جنوبی،  دریای شرقی و تنگه تایوان روبه افزایش است."لی جیه" کارشناس 
مسایل نظامی در پکن می گوید که چین با نظرداشت تهدیدهای فزاینده از سوی 
آمریکا، ازم است که قدرت نظامی خود را افزایش داده و در راستای مدرن سازی 

ارتش حرکت کند.

کیم دوباره ناپدید شد

بر اساس تحلیل های موجود، حضور رهبری کره شمالی در انظار عمومی در 
دو ماه گذشــته به طرز غیرمعمولی کاهش داشته و یکبار دیگر رسانه های 
دولتی این کشــور در ســه هفته گذشــته گزارشــی درباره حضورش در 
رویدادهای عمومی منتشــر نکرده اند.به گزارش خبرگزاری رویترز، حضور 
کمرنگ کیــم جونگ اون، رهبری کره شــمالی در انظار عمومی در حالی 
بوده که این کشور اقدامات مقابله با کرونا را وضع کرده اگرچه اعام می کند 
که هیچ مورد ابتا به این ویروس در کشــور ثبت نشــده و گمانه زنی هایی 
درباره وضعیت سامت کیم جونگ اون در ماه گذشته پس از عدم حضورش 
در یک مراســم کلیدی به وجود آمد.کیــم جونگ اون در آوریل و مه چهار 
بار در انظار عمومی حاضر شــد، در حالیکه در مدت مشــابه سال گذشته 
میادی این میزان ۲۷ بار بود.وضعیت ســامت کیم جونگ اون به عنوان 
رهبری کره شــمالی و اینکه کجاست، اغلب از سوی جامعه بین المللی زیر 
ذره بین قرار داشــته چون آن را نشانه ای از بی ثباتی می دانند.مقام های کره 
جنوبی می گویند، بر این باورند که حضور محدود کیم جونگ اون در انظار 
عمومی شاید اقدامی احتیاطی در پی شیوع ویروس کرونا باشد. کره شمالی 
بســیاری از تجمعات اصلی را به دلیل شــیوع این ویروس ممنوع، متوقف 
یا حتی کم کرده اســت.وزارت اتحاد مجدد کــره جنوبی امروز )جمعه( در 
پاســخ به ســوالی درباره غیبت های کیم جونگ اون اعام کرد که در حال 
بررسی اوضاع است اما به این نکته هم اشاره کرد که وی اغلب دور از انظار 
عمومی اســت.روزنامه جونگ آنگ از قول یکی از مقام های دولتی ســئول 
که خواســت نامش فاش نشود، نوشت: شاید کیم جونگ اون وظایفش را از 
ویای مورد عاقه اش در منطقه ساحلی »وونسان« انجام می دهد.امروز  سه 
هفته از آخرین حضور رسانه های کیم جونگ اون در انظار عمومی و انتشار 
تصاویرش در یک رویداد اجتماعی می گذرد.اول مه سال جاری میادی بود 
که تصاویری از حضور رهبری کره شمالی در یک کارخانه تولید کود منتشر 
شد. پس از آن رسانه های این کشور مطالبی درباره دریافت یا ارسال نامه ها 
و مکاتبات دیپلماتیک توسط رهبری کره شمالی منتشر کردند اما اخباری 
از حضور وی در رویدادهای عمومی منتشر نشد.بیشترین میزان غیبت کیم 
جونــگ اون در انظار عمومی به ۲۰۱۴ و مــدت زمان ۴۰ روز بر می گردد. 
آژانس جاسوســی کره جنوبی بعدا اعام کرده بود که علت این غیبت روند 

درمانی روی زانو بوده است.

 جانشین سرکرده داعش در عراق
 دستگیر شد

 دستگاه اطاعات ملی عراق چهارشنبه شب اعام کرد که »علی عبدالناصر 
قرداش« جانشــین »ابوبکر البغدادی« سرکرده گروهک تروریستی داعش 
در عراق دســتگیر شده اســت.در بیانیه ای که دستگاه اطاعات ملی عراق 
منتشــر کرد و نســخه ای از آن در اختیار پایگاه خبری »بغداد  الیوم« قرار 
گرفت، آمده است که قرداش نامزد نخست جانشین احتمالی البغدادی بوده 
است.دســتگاه اطاعاتی عراق با انتشــار تصویری از قرداش، البته به زمان 
و مکان دقیق دســتگیری وی هیچ اشــاره ای نکرده است.البغدادی ۴ آبان 
ماه ۹۸ در عملیات بالگردهای آمریکایی در شــمال غربی شهر ادلب سوریه 
کشته شد.خبر دستگیری جانشین احتمالی البغدادی همزمان با آن صورت 
می گیرد، نیروهای الحشد الشعبی از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون بیش از 
۵۰ عملیات بزرگ و کوچک علیه داعش در استان های درگیر انجام داده اند 
و براســاس اعام مسؤوان این ســازمان، عملیات تا نابودی و عقب راندن 

تروریست ها ادامه دارد. 

درخواست ۳۵ سال حبس برای 
رئیس جمهوری سابق کره جنوبی

پارک گئون های که پس از رســوایی فساد و سوءاستفاده از قدرت از مقام 
ریاست جمهوری کره جنوبی عزل شده بود، ممکن است در دادگاه تجدیدنظر 
این کشور به ۳۵ حبس محکوم شود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، دادستانی کره جنوبی در جلسه دادگاه تجدیدنظر رئیس جمهوری 
عزل شده این کشور درخواست ۳۵ سال حبس برای پارک گئون های کرد.

پارک گئون های که اولین زن در مقام ریاست جمهوری کره جنوبی بود، در 
سال ۲۰۱۷ به دلیل افشای مدارکی مبنی بر اینکه وی و دوست صمیمی اش 
از بزرگترین شرکت های کشــور رشوه گرفته بودند، از مقام خود عزل و در 
دادگاه ســال ۲۰۱۸ به ۳۲ سال زندان محکوم شد.اتهامات وی فساد مالی، 
سوءستفاده از قدرت، نقض قانون انتخابات و اختاس از سرمایه های سازمان 
اطاعات ملی این کشور است.در دادگاه تجدید نظر، دادستانی از دادگاه عالی 
سئول خواســت تا حکم پارک گئون های از ۳۲ سال به ۳۵ سال حبس و 

از ۲۰ میلیارد وون به ۳۳.۳ میلیارد وون )۲۴.۵ میلیون یورو( تغییر کند.

تشکیات خودگردان رسماً قطع همکاری 
امنیتی با رژیم صهیونیستی را اباغ کرد

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اباغ رسمی قطع همکاری امنیتی 
با اســرائیل توسط تشــکیات خودگردان فلســطین خبر داد. شبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی به نقل از چند مقام فلسطینی اعام کرد که 
تشکیات خودگردان فلسطین رســماً قطع همکاری امنیتی را به اسرائیل 
اباغ کرده است.طبق گزارش این شبکه، یک مقام اسرائیلی نیز تأکید کرده 
است، تشکیات خودگردان فلسطین در پیامی به دولت اسرائیل اطاع داده 
که کلیه توافق نامه های میان دو طرف از این پس دیگر ازم ااجرا نیستند.این 
رسانه عبری زبان در ادامه گزارش داد، پیام مذکور از طرف »حسین الشیخ«، 
وزیر امور مدنی تشکیات خودگردان فلسطین و چند مقام فلسطینی دیگر 
بــرای کمیل ابورکن، هماهنگ کننده دولت رژیم صهیونیســتی در مناطق 
اشغالی ارسال شده و شامل اظهارات اخیر محمود عباس، رئیس تشکیات 
خودگردان است.به دنبال تصمیم یکجانبه دولت اسرائیل برای الحاق مناطقی 
از کرانه باختری به اراضی اشــغالی، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین 
اخیراً دستور توقف فوری همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

 به مناسبت روز جهانی قدس

بازتاب سخنرانی رهبر انقاب در رسانه های خارجی
 ســخنرانی حضرت آیت اه خامنه ای رهبــر معظم انقاب 
اسامی در روز جهانی قدس، در رسانه های خارجی از جمله 
رویترز، خبرگزاری فرانســه، جورزالم پســت، اسپوتنیک و ... 
بازتاب داشت.خبرگزاری فرانسه در خبری فوری ضمن اشاره 
به سخنرانی رهبر معظم انقاب در روز جهانی قدس، نقل از 
معظم له نوشت:  مبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل 
اّه و فریضه و مطلوب اســامی است.  خبرگزاری رویترز هم 
گزارش داد: آیت اه ســید علی خامنــه ای رهبر عالی ایران 
روز جمعه با توصیف اســرائیل به عنوان غده سرطانی منطقه 
خاورمیانه که باید تا زمان آزادی فلســطینیان، با آن مقابله و 
مبارزه شــود، از شهروندان فلسطین درخواست کرد به قیام و 
نهضت خود علیه اســرائیل ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز از دوبی؛ آیت اه خامنه ای گفت: قیام فلسطینیان باید 
ادامه یاید و نبرد برای آزادســازی فلســطین، وظیفه و جهاد 
اسامی است...حکومت صهیونیستی )اسرائیل( غده سرطانی 
منطقه اســت. ویروس صهیونیست ها که مدت زمان طوانی 
وجود داشــته است، نابود خواهد شــد. رویترز افزود: آیت اه 
خامنــه ای و دیگر مقام های بلندپایه ایران، بارها در ســال 
های گذشته خواستار نابودی اسرائیل شده اند که یکی از راه 
های آن از طریق برگزاری همه پرسی در منطقه ای بوده که 
فلسطینیان در آن از کثریت برخوردار هستند. آیت اه خامنه 
ای نیز در این سخنرانی به مناسبت روز قدس، بر درخواست 
نابودی اسرائیل تاکید کرد.روزنامه صهیونیستی جروزالم پست 
نیز با اشــاره گزینشــی و ناقص به توئیتی در صفحه توئیتر 

پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری درباره محو 
رژیم صهیونیستی، بدون اشاره به اینکه در این پیام توئیتری 
تاکید شده بود محو رژیم صهیونیستی به معنای محو یهودیان 

نیســت، نوشــت: رهبر عالی ایران روز جمعه در توییتر اعام 
کرد که اسرائیل جان سالم به در نخواهد برد و نابود می شود.

این رسانه صهیونیستی همچنین با اشاره به فرازهایی از بیانان 

حضرت آیت اه خامنه ای درباره اهمیت مقاومت ، نوشت: رهبر 
عالی ایران همچنین تصریح کرد که طلوع انقاب اسامی در 
ایران، فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود. با ظهور 
جبهه ی مقاومت، کار بر رژیم صهیونیستی سخت و سخت تر 
شــد ــ و البّته در آینده بسی سخت تر هم خواهد شد. رژیم 
صهیونیستی در آینده حتی با مشکات بیشتری روبرو خواهد 
شد.جروزالم پست نوشــت: رهبر عالی ایران همچنین تاکید 
کــرد که امروز جبهه ی مقاومت رو به اقتدار و امیِد فزاینده و 
جــذب روزافزون عناصر قدرت پیش میرود و بعکس جبهه ی 
ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی تر و مأیوس تر و کم توان تر 
می شود.تارنمای روزنامه اسرائیل »تایمز آو اسرائیل« هم با در 
گزارشی با عنوان »رهبر ایران در روز قدس، اسرائیل را ویروسی 
دانست که باید از بین برود«، فرازهایی از سخنرانی رهبر معظم 
انقاب را منتشر کرد.این رسانه اسرائیلی در بخشی از گزارش 
خــود، به انتقاد رهبر معظم انقاب از برخی دولت های عربی 
پیرامون مسئله فلسطین پرداخت و نوشت: دولت های عربی 
ابتدا مقاومت هایی دربرابر اســرائیل نشان دادند اما به تدریج 
وظایف انســانی، اسامی و سیاسی خود را در قبال فلسطین 
فراموش کردند.تارنمای بخش انگلیسی خبرگزاری اسپوتنیک 
روسیه نیز در خبری فوری به پخش مستقیم اینترنتی سخنان 
رهبر معظم انقاب اسامی پرداخت.اسپوتنیک نوشت: مردم 
ایران و سراسر جهان در سالهای گذشته همزمان با روز قدس، 
راهپیمایی می کردند اما امســال به دلیل شــیوع کرونا، این 

راهپیمایی ها لغو شد. 

نخســت وزیــر پیشــین ترکیه در 
چارچوب تاش ها برای دســتیابی به 
راه حلی دیپلماتیک، جزئیات سفرهای 
خود به سوریه در سال ۲۰۱۱ و دیدار 
با بشــار اســد، رئیس جمهوری این 
کشــور را فاش کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از ســایت ســیریا نیوز، احمد 
داووداوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه 
در مصاحبه ای با تلویزیون این کشور 
اظهار کــرد: قصد داشــتیم همراه با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه به بشــار اســد کمک کنیم به 
این ترتیــب در ماه های ژانویه تا اوت 
۲۰۱۱ ســفرهایی به سوریه داشتیم.

داووداغلو گفت: در دیدار با اسد تاش 
کردم او را به انجام اصاحات متقاعد 
کنم، آخرین نشست نهم اوت ۲۰۱۱ 

برگزار شــد که شش ســاعت ادامه 
داشت.نخســت وزیر پیشــین ترکیه 
افزود: به اسد گفتم که ترکیه در کنار 

شماست و مردم سوریه شما را دوست 
دارند اما برای پشــت ســر گذاشتن 
این مرحله بــه اجرای اصاحاتی نیاز 

خواهد شد.داووداوغلو در ادامه اتهام ها 
علیه خودش درباره مدیریت فرقه ای 
مساله سوریه و نیز کمک به گروه های 
مسلح در این کشور را تکذیب کرد.او 
در سال ۲۰۱۸ ادعا کرده بود، ترکیه 
تاش هایی برای حل بحران ســوریه 
انجام داد اما بشار اسد به نصیحت های 
آنــکارا توجه نکرده و »بــا خمپاره و 
ساح شیمیایی« با خواسته های مردم 
خود برخورد می کند.سربازان ترکیه ای 
بــرای حمایت از گروه هــای مخالف 
سوری در شــمال این کشور حضور 
دارند و آنها را آمــوزش داده و از آنها 
حمایت نظامی می کنند، این در حالی 
است که دمشق حضور این نیروها در 
خاک خــود را غیرقانونی و تعرض به 

حاکمیت خود می داند.

افشاگری عجیب نخست  وزیر 
پیشین ترکیه 

آمریکا به تایوان موشک می فروشد
 درحالی که تنش ها زوایای مختلفی از مناسبات پکن و واشنگتن را دربرگرفته 
اســت آمریکا به دنبال فروش محموله بزرگی از موشــک های »تورپدو« به 
تایوان است.سرویس خبری تایوان روز پنجشنبه گزارش کرد که چین همواره 
از ارتباطــات تایوان و آمریکا نگران بوده اســت و بر توقف چنین فروش های 
تســلیحاتی تاکید می کند.خبر فروش محموله ای از موشک های مذکور به 
تایوان پس از آن منتشــر می شــود که خانم »تسای اینگ ون« رهبر تایوان 
در مراســم تحلیف دومین دوره ریاســت جمهوری خود بر این جزیره تاکید 
کــرد که توانایی های دفاعی تایوان را افزایش خواهد داد.گزارش های منطقه 
ای حاکی اســت که آمریکا تصمیم گرفته اســت محموله ای از موشک های 
تورپدو به ارزش ۱۸۰ میلیون دار به تایوان بفروشــد اقدامی که خشم جدی 
پکن را به دنبال خواهد داشــت.این موشک ها از روی زیردریایی پرتاب می 
شــود و با فناوری بسیار پیشرفته ســاخته شده است و در کنار آن تجهیزات 
حمایتی و لجستیک نیز در اختیار تایوان قرار می گیرد.آژانس امنیت دفاعی 
آمریکا که این معامات را انجام می دهد فروش این تسلیحات را برای افزایش 
تــوان دفاعی و بازدارندگی تایوان برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای مهم و 
موثر دانسته است.خانم تسای روز چهارشنبه گفت که حاضر به پذیرش اصل 
یک چین و دو نظام نیست و همزمان افزایش توان دفاعی این جزیره را مهم 

برشمرد و وزارت خارجه تایوان نیز از حمایت های آمریکا تقدیر کرد.
بر اســاس اصل »یک چین« یا »چین واحد« هر کشــوری که دارای روابط 
رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان یا هنگ کنگ که جزئی از چین هستند 
روابط رســمی داشته باشد.چین، جزیره  تایوان را که در سال ۱۹۴۹ میادی 
در پایان جنگ داخلی از این کشور جدا شد، همچنان بر اساس قانون »اصل 

یک چین« بخشی از خاک خود می داند.

محافظت تانکرهای ایران توسط 
ارتش ونزوئا

 وزیر دفاع ونزوئا در پاسخ به انتقادهای اخیر در مورد حرکت تانکرهای نفتی 
ایران به ســوی سواحل ونزوئا گفت که ارتش این کشــور تانکرهای ایرانی 
را محافظــت خواهند کرد.به گزارش رویتــرز، »وادیمیر پادرینو« وزیر دفاع 
ونزوئا افزود: ارتش ونزوئا به محض ورود نفتکش های ایرانی حامل سوخت 
به منطقه انحصاری اقتصادی، آنان را اســکورت خواهد کرد. به گفته پادرینو، 
وقتی آنها )محموله های نفتی( وارد منطقه انحصاری اقتصادی ما شوند، قایق 
ها و هواپیماهای نیروهای مسلح ملی بولیوی به استقبال آنان رفته و از مردم 
ایران بخاطر همبستگی و همکاریشان تشکر کنند.از سوی دیگر، خوان گوایدو 
رهبر مخالفان دولت ونزوئا بامداد پنجشــنبه در مورد حرکت محموله های 
نفتی ایران به ســوی ونزوئا اظهار نگرانی کرد. رهبر مخالفان ونزوئا افزود: 
واقعیت دولت نیکاس مادورو در واردات ســوخت نشان از سوء مدیریت وی 
در صنعت نفت این کشــور دارد.به دنبال انتشــار برخی اخبار مبنی بر راهی 
شدن پنج تانکر حامل نفت ایران به مقصد ونزوئا، روزنامه وال استریت ژورنال 
شــامگاه چهارشنبه از بررســی تحریم های جدید برای جلوگیری از صادرات 
ســوخت توسط ایران به ونزوئا از سوی دولت ترامپ خبر داد. این روزنامه به 
نقل از چندین مقام آمریکایی نوشت: دولت ترامپ در حال بررسی تحریم های 
جدید و گام های دیگر حقوقی برای عدم صادرات نفت ایران به ونزوئا است. 

به گــزارش ایرنا، تعمیق روابط تهــران - کاراکاس به عنوان دو بازیگر تحت 
تحریــم در روزهای اخیر به نگرانی و هراس کاخ ســفید دامن زده و پس از 
حرکت کشتی های حامل ســوخت ایران به مقصد ونزوئا، واشنگتن نیروی 

نظامی به دریای کارائیب اعزام کرده  است. 

»دونالد ترامــپ« رییس جمهوری آمریکا گفت که اگر 
چین قانون امنیت ملی را در مورد هنگ کنگ اجرا کند، 
واشنگتن واکنش شدیدی نسبت به این اقدام پکن نشان 
خواهد داد.به گزارش پنجشنبه شب رویترز، این اظهارات 
ترامپ ســاعاتی پس از آن بیان شد که یک مقام چینی 
اعام کرد کنگره ملی خلق چین قصد دارد با استفاده از 
اختیاراتی که در قانون اساسی آمده، یک چارچوب و ساز 
وکار حقوقی جدیدی به منظور تضمین امنیت ملی هنگ 
کنگ ایجاد کند.روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به 
نقل از منابعی که نامشان منتشر نشده است، نوشت که 
طبق این پیشنهاد جدایی هنگ کنگ، مداخله خارجی، 
تروریســم و هر گونه فتنه انگیزی برای سرنگونی دولت 
مرکــزی و هر گونه دخالت خارجی در امور هنگ کنگ 
ممنوع خواهد شد. درحالی که تنش ها زوایای مختلفی از 
مناسبات پکن و واشنگتن را در برگرفته است، آمریکا به 

دنبال فروش محموله بزرگی از موشک های »تورپدو« به 
تایوان است.خبر فروش محموله ای از این موشک ها پس 
از آن منتشر می شود که خانم »تسای اینگ ون« رهبر 
تایوان در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری 
خود بر این جزیره، تأکید کــرد که توانایی های دفاعی 
تایوان را افزایش خواهد داد.گزارش ها حاکی اســت که 
آمریکا تصمیم گرفته محموله ای از موشک های تورپدو 
به ارزش ۱۸۰ میلیون دار به تایوان بفروشد؛ اقدامی که 
خشم جدی پکن را به دنبال خواهد داشت.ترامپ همزمان 
با تهدید چین، روســیه را نیز که یکی دیگر از قدرتهای 
جهانی است، به عدم پایبندی به معاهده آسمان های باز 
متهم کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دولت 
»دونالــد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا قصد دارد روز 
جمعه )فردا( به روســیه اطاع دهد که ایاات متحده از 
معاهده »آســمان های باز« خارج خواهد شد.نیویورک 

تایمز پنجشنبه نوشت که آژانس های اطاعاتی و پنتاگون 
مدعی شــده اند که روســیه از پروازهای نظارتی بر فراز 
آمریکا به منظور شناســایی زیرساخت های آمریکا بهره 
برده و این اقدام می تواند این زیرســاخت ها را به اهدافی 
برای حمات سایبری تبدیل کند.ترامپ در کاخ سفید 
به خبرنگاران گفت که روســیه کارهای بد زیادی انجام 
داده اســت و تصمیم وی برای خروج از معاهده مذکور، 
نتیجه بخش خواهد بود.به نوشته نیویورک تایمز، خروج از 
این پیمان می تواند مقدمه ای بر خروج آمریکا از معاهده 
»استارت جدید« باشد. استارت جدید تعداد موشک های 
هســته ای میان ایاات متحده و روسیه را محدود کرده 
است.معاهده آسمان های باز، توافقنامه ای بین ۳۴ کشور 
جهان اســت که در خصوص اجازه پــرواز هواپیماهای 
جاسوسی و تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو این 

معاهده است. 

ترامپ، چین را به واکنش شدید تهدید کرد
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پژوهشــگران "موسسه ســرطان ســیدنی کیمل" در "دانشگاه جانز 
هاپکینز" در بررسی جدید خود دریافتند که شاید نوعی دارو در صورت 
مصرف به اندازه کافی، بتواند خطر مرگ ناشی از کووید- 19 را به صورت 
قابل توجهی کاهش دهد."پرازوسین" نوعی داروی کاهش دهنده فشار 
خون اســت که یک روند التهابی شدید موســوم به "سندرم آزادسازی 
ســیتوکین" )CSS( را هدف قرار می دهد. این روند التهابی، افراد مسن 
را که به بیماری های اساسی دچار هستند، تحت تاثیر قرار می دهد و با 
شــدت بیماری و افزایش خطر مرگ ناشی از کووید- 19 نیز در ارتباط 
است.پژوهشگران در این بررسی دریافتند که اگرچه پرازوسین می تواند 
در مراحــل ابتدایی ابتا به ویروس، از مرگ و میر پیشــگیری کند اما 

ممکن است برای افرادی که در مراحل پیشرفته بیماری هستند.

تصور کنید که استیک خودروی شما صاف شده است، اما به جای تعویض 
آن با یک استیک جدید، تنها آن را به یک ماده شیمیایی آغشته کنید تا 
باعث شود استیک دوباره سالم شود. این پیشرفتی است که توسط محققان 
دانشگاه "فلیندرز" استرالیا محقق شده است و بهتر این که این ماده شیمیایی 
از ضایعات ساخته شده و به راحتی قابل بازیافت است.این ماده جدید بیش از 
50 درصد از گوگرد تشکیل شده است که با مقداری روغن پخت و پز کانوا و 
یک ترکیب شیمیایی به نام "دیسیکلوپنتادین")DCPD( مخلوط شده است. 
این ترکیب غیرمعمول منجر به شــکل جدیدی از استیک تطبیق پذیر و 
پایدار شده است.اما نکته عجیب این است که این ماده یک "چسب پنهان" 
است. حلقه گمشده در این ترکیب، یک کاتالیزور آمین بود که پس از اعمال 

آن روی استیک، استیک دوباره چسبناک می شود.

عضو کارگروه کلیه ســتاد توســعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به پیچیدگی های استفاده 
از ســلول های بنیادی در درمان بیماری های کلیوی، گفت: در حال حاضر 
مطالعاتی برای استفاده از این سلول ها برای بهبود عملکرد پرده صفاق بیماران 
دیالیزی در دســتور کار قرار دارد.فرحناز پاشا گفت: کلیه، بافتی مختلط و 
تشــکیل شده از انواع سلول ها است و همین موضوع ساختار متفاوتی را در 
این عضو به وجود آورده اســت از این رو کار با ســلول های بنیادی در این 
حوزه را سخت تر و زمان بر می کند.پاشا با تاکید بر اینکه تحقیقات برای روی 
بیماری های کلیه و درمان با سلول های بنیادی در مرحله کارآزمایی بالینی 
قرار دارد، خاطر نشان کرد: در بیماری های کلیه "پلی کلیستیک" و بیماران 

دیالیزی این تحقیقات روند خوبی را طی کرده است.

آزمایش داروی فشار خون برای 
کاهش مرگ ناشی از کووید- 19

 استیکی که خودش 
را تعمیر می کند

 تقویب پرده صفاق بیماران 
دیالیزی با سلول های بنیادی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تدفین فوتی های ناشی از کرونا در گورستان شهر "ریودوژانیرو"برزیل

آشنایی با تویوتا لندکروزر لیموزین و ضدگلوله!
با وجود سابقه ای تقریباً 70 ساله، تویوتا لندکروزر می تواند هر کاری بکند. جدای از دست وپنجه نرم کردن با زمین های سرسخت 
و حمل افراد مهم و مشهور، دومین شاسی بلند با سابقه جهان پس از شورولت سابربن نیازی به معرفی بیشتر ندارد. نسل فعلی 
لندکروزر مدت 13 سال است که در بازار حضور داشته و البته نسخه های قدیمی تر آن هنوز هم در برخی کشورها تولید و فروخته 
می شوند.ما به این خاطر از لندکروزر به عنوان خودروی حمل کننده افراد مشهور نام بردیم چون این شاسی بلند به خاطر وضعیت 
لوکس و سطح باای خود در چند کشور شناخته شده است. یکی از شرکت های بلژیکی با نام Carat Duchatelet لندکروزر 
VX 200 را به سطح دیگری رسانده است.این لندکروزر لیموزین 50 سانتی متر طویل تر از نسخه استاندارد بوده و بنابراین بخش 
عقب کابین هم اکنون میزهای تاشونده و فضای لوکسی را در اختیار سرنشینان گذاشته است. در این بخش از متریال باکیفیتی 
همچون تریم چوب، جیر و چرم استفاده شده است. درست همانند هر خودروی لوکس دیگر، این خودرو به صفحه نمایش بزرگی 
که بخش های جلو و عقب کابین را از یکدیگر جدا می کند مجهز شــده اســت.Carat Duchatelet که به خاطر طویل تر و 

ضدگلوله کردن خودروها شناخته شده لندکروزر را به سطح حفاظتی بالستیک تجهیز کرده است.

کمک مالی ANOC به کمیته ملی المپیک 206 کشور
انجمن ANOC اعام کرد به کمیته ملی المپیک 20۶ کشــور کمک مالی می کند تا بتوانند ورزشــکاران خود را برای المپیک 
توکیو آماده کنند. انجمن کمیته های ملی المپیک )ANOC( اعام کرد بودجه بیش تری را برای کمک به کشورها جهت آماده 
شدن برای المپیک توکیو در نظر خواهد گرفت. این انجمن رقم دقیق بودجه کمکی به کمیته ملی المپیک کشورها را اعام نکرد.

ANOC اعام کرد: کمیته ملی المپیک کشورها همانند مردم و سازمان های مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا با سختی های 
زیادی روبه رو هستند. ما در کنار آن ها ایستاده ایم و متعهد هستیم به هر شکلی که می توان از آن ها حمایت کنیم.ما می دانیم این 
بیماری وحشتناک حتی در صورت برطرف شدن، باز هم پیامد های مالی را برای کمیته ملی المپیک کشورها  خواهد داشت از 
این رو ANOC تصمیم گرفته برای 20۶ کشور عضو، بودجه اضافی را در نظر بگیرد تا آن ها بتوانند تجهیزات ازم  برای مقابله با 

این چالش را فراهم کنند و به آماده کردن ورزشکاران خود برای المپیک توکیو بپردازند.

ر دام بای تو فتادیم دگربارسر ر خط عشق تو نهادیم دگربار خون جگر از دیده گشادیم دگربارا ر شکن   تو بستیم دل خویش رکف قدحِ باده نهادیم دگرباراز بهر تو ما توه و سوگند شکستیم دیم دگربارسرماه و پیراهٔ ما صبر و خرد بود صبر و خرد از دست بدا پیمودن با دست سخنهای من و تو
بستوهی و ما ر سر بادیم دگربار

ر تو شادیم دگرباررچند ه بودیم زهجران تو غمگین امروز ه دیدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پــدرام ابراهیمی زیاد بودن اتفاق هــای ناگوار را 
دلیــل اصلی رفتن مردم به ســمت طنز می داند 
و می گویــد: مردم به طنز عمیــق عاقه  ندارند و 
این اثباتش چندان ســخت نیست.این  طنزپرداز 
درباره ضرورت نوشتن طنز برای کرونا و مشکات 
نوشــتن در این زمینه، اظهــار کرد: مرز باریک و 
متحرکی میان این که ما به آسیب دیده ها بخندیم 
یا این که از آسیب دیده ها حمایت کنیم و به آن ها 
روحیه بدهیم، وجود دارد.  این که گفته می شود 
ما برای هر مشــکلی جوک می ســازیم و اهمیت 
آن را کم می کنیم حرف درســتی  نیســت. طنز 
ســاختن  یک واکنش است، آن  هم در جامعه ای 
که رســانه ها علی رغم میل شان نمی توانند کارکرد واقعی شان را داشته باشند. ما با ساختن 
طنز به یکدیگر اطاع رسانی می کنیم؛ چیزهایی را که شاید نتوانیم در اخبار رسمی بخوانیم 
با طنز به یکدیگر اطاع می دهیم.او ســپس درباره ساختن طنز برای هر اتفاقی گفت: این 
موضــوع به خصلت هر جامعه برمی گردد، شــاید جامعه ای دیگر با این موارد  طور دیگری 
برخورد کند. اگر هر 100 ســال یک بار اتفاق ناگــواری در جامعه ای رخ بدهد حتما افراد 
جامعه گل می خرند و شــمع روشن می کنند، اما ما هر  روز دو سه اتفاق ناگوار داریم. اگر 
یک تیرآهن یک بار به سر من بخورد تراژدی است اما تا شب پنج بار بخورد می شود کمدی. 
یکــی از دایلی که جامعه ما و نه فقط طنزپردازان به ســمت طنز رفته اند مثا زمانی که 
زلزله می آید، طا گران می شود، هواپیما آن طور می شود و کشتی این طور، به خاطر  کثرت 

اتفاقات ناگوار است.

آزادی حیوانات
 Animal کتــاب آزادی حیوانــات ترجمه ای از کتــاب
Liberaion نوشــته پیتر سینگر است که در حمایت 
از حقوق حیوانات نوشته شده است. قبل از وارد شدن به 
موضوع اصلی، مقدمه ها و پیش گفتارهای زیادی در کتاب 
آمده اســت که برای معرفی و کسب اطاعات بیشتر در 
مورد کتاب مفید است. مترجم کتاب – بهنام خداپناه – 
که ترجمه ی بسیار خوب و روانی از این کتاب ارائه کرده 
است، در مقدمه مفصلی که بر این کتاب نوشته است به 
نکات زیادی از جمله قوانینی که در زمینه حقوق حیوانات 
وجود دارند اشــاره کرده و در طول کتاب هم در قسمت 
پاورقی، هرجا که ازم دانســته در مورد وضعیت حقوق 
حیوانات در ایران، متنی نوشــته و یا از جایی نقل کرده 
است. خداپناه در مورد ترجمه کتاب آزادی حیوانات نیز چنین می گوید:تصمیم به ترجمه کتابی در زمینه 
آنچه این روزها در غرب با عنوان »اخاِق حیوانی« شناخته می شود، که به معنای نحوه مناسبات و برخورد 
و رفتار ما انسان ها با حیوانات است، از آن روی به سرم زد که هرچه در این زمینه در زبان فارسی بیشتر 
کندوکاو می کردم کمتر می یافتم. تنها کتاب هایی که توانستم به زبان فارسی در خصوص جایگاه حیوانات 
در اخاق و این که چطور باید با آن ها رفتار کنیم بیابم کتاب هایی بودند مربوط به تقریبا بیش از نود سال 
پیش: انسان و حیوان )1303 ه.ش(، فوایِد گیاهخواری )130۶ ه.ش( هر دو از صادق هدایت.امیدوارم این 
ویراست باعث برانگیختِن نسِل جدیدی از فعاان ایرانی و پیوستن آن ها به جنبش حمایت از حیوانات 
شود.در جایی خواندم هنگامی که پیامبر اسام ]ص[ با سپاهایاِن خود برای فتح مکه می رفت سگی را دید 
که به بچه هایش شیر می داد و زوزه می کشید. پیامبر به یکی از همراهانش فرمورد که کنار )و جلو( آن 
حیوان بایستد و از او مراقبت کند تا مبادا سپاهیان که از آن جا می گذرند به او و بچه هایش آسیبی برسانند.

ویلیام ترور
ویلیام ترور رمان نویس، نمایش نامه نویس، و نویســنده 
ایرلندی بود که از او به عنوان یکی از قله های داســتان 
کوتاه انگلیســی معاصر یاد می شد. وی ســه بار برندهٔ 
جایزه ادبی کاســتا بوک شد و پنج نوبت به عنوان نامزد 
جایزه ادبی من بوکر معرفی شد. نام ترور به عنوان یکی 
از بخت های جایــزه نوبل ادبیات نیز مطرح بود، اگر چه 
هیچ گاه برنده این جایزه نشــد. او در سال 1999 موفق 
به دریافت جایزه دیوید کوهن شــد. ویلیام ترور کاکس 
در 2۴ مه 192۸ در منطقه ای واقع در شهرستان کورک 
در جنوب ایرلند به نام میچلستون و در خانواده ای میانه 
حال و پروتستان متولد شد. پدر شغلی در بانک داشت و 
دائم از شــهری به شهر دیگر نقل مکان می کرد و به این 
واســطه دوران کودکی ویلیام در شــهرها و مناطق گوناگونی سپری شد. وی پس از اتمام تحصیل در 
کالج های سنت کلمبا و ترینیتی به مشاغلی چون مجسمه سازی و معلمی روی آورد. در سال 1952 با 
جین ریان ازدواج کرد و در سال 195۸ اولین رمانش به نام معیار رفتار به چاپ رسید، کتابی که با اقبال 
چندانی از سوی خوانندگان و منتقدان روبرو نشد. دو سال بعد با آن که در مجسمه سازی به مهارت و 
شــهرت رسیده بود و آثارش در نمایشگاه های هنری عرضه می شد، مجسمه سازی را به طور کامل کنار 
نهاد. چیره دســتی و مهارت ویلیام ترور در فرم و تکنیک داســتان، سبب شد که با نویسندگانی چون 
چخوف، دوموپاسان و جیمز جویس مقایسه شود. گراهام گرین در نقدی که در سال 1975 بر مجموعه 
داستان کوتاه فرشتگان در ریتز نوشت، تأکید کرد که اگر این کتاب را بهترین مجموعه داستان بعد از 
دوبلینی های جیمز جویس ندانیم، بی شک یکی از بهترین هاست. داستان ها و رمان ها ترور، روایت طنازانه 

و در عین حال تلخی از تنازعات کوچک زندگی مردمان عادی است.

نگاهی به طنز نوشتن برای کرونا


