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 فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به مراسم بزرگداشت مرحوم رمضان عبداه شلح دبیرکل سابق جنبش جهاد اسامی فلسطین تاکید کرد: همچون سردار بزرگوار 
شهید سلیمانی در کنار مردم فلسطین و همه نیروهای مجاهد باقی مانده و همواره در مسیر تقویت محور مقاومت گام بر می داریم.در متن پیام سردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی خطاب به زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسامی آمده است: ضایعه فقدان دکتر رمضان عبداه دبیرکل سابق 
جنبش جهاد اسامی فلسطین که عمر مبارک خود را شجاعانه و فداکارانه در مسیر مجاهدت و پایمردی در عرصه مقاومت و آزادی فلسطین عزیز و قدس شریف 

صرف کرد را به جنابعالی، مجاهدین جنبش جهاد اسامی فلسطین و ملت شریف و مقاوم فلسطین تسلیت عرض کرده....
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سردارقاآنی:
 همچون سردار سلیمانی در مسیر تقویت محور مقاومت گام برمی داریم

info@sobh-eqtesad.ir

آقای قالیباف سهام عدالت راه چاره است
آقای قالیباف بیانات شــما را در مجلس خطاب به دوســتان نماینده در 
مجلس یازدهم شنیدم. به دلم افتاد که راست میگویید و میخواهید برای 
مردم ایران کاری بکنید. فرمودین مردم از شــما انتظار دارند که دو سه 
ماهه یک کار اساسی بکنید. آقا از شما و مجلس انتظار دارد کاری اساسی 
در کوتاه مدت بکنید. گفتید نمایندگان به شــما اعتماد کرده اند و شما 
را رئیس مجلس کرده انــد تا برای مردم کاری بکنید. با چنین نیتی به 
شــما عرض میکنم چاره کار، تصحیح روند به خطا رفته در اجرای سهام 
عدالت است. سهام عدالت طراحی حقیر بود که در سال ۱۳۸۳ به هاشمی 
رفسنجانی دادم البته برای ریاست جمهوری آن دوره انتخاب نشد و لذا از 
او توقعی براین معنا نیست بعد از او محمود احمدی نژاد فرستاد که این 
طرح را به ایشان بدهم طی هفتهها جلسه طرح را با تشکیات ازمه آن 
توضیح دادم ولی بردند و خرابش کردند و نیم بند اجرا کردند بعد هم که 
پرسیدم چرا اجرا نکردی گفت مجلس نگذاشت. نتیجه اینکه منویات طرح 
عملی نشد. البته همان طرح نیم بند امروز راهگشای زندگی ۴۹ میلیون 
نفر شده است اما نیت اولیه طرح که ریشه کن کردن فقر از جامعه ایرانی 
بود به وقوع نپیوســت و هم دولت احمدی نژاد طرح را خراب کرد و هم 
دولتهای روحانی قصد قربت نکردند و در یک اضطرار سیاسی اجتماعی 
امروزه با روشهای بخل آمیز و غلط در حال اجرای نیم بند آن هستیم. من 
در این سرمقاله توضیح کوتاهی از اصل طرح را به شما عرض میکنم که 
شــاید اگر نیت به خدمت به محرومین و طبقات آسیب پذیر دارید بدان 
کمر اقدام و اجرا بســته و از فواید آن بهرهای به ایران و اســام و انقاب 
برســانید. این طرح بسیار ساده است. در مقدمه اینکه با نیت خوب یا بد 
مــا بعد از انقاب توانمندیهای بخش خصوصی قبل از انقاب را به دلیل 
وابستگی به رژیم سابق مصادره کردیم و نتیجه مصادرهها حجیم شدن 
اقتصاد دولتی و نهایتا گماشتن عناصری ناکارامد بر این توانمندیها بود که 
سرمایه ملی را ناکارامد نمود. هر کشوری باید به عناصر توانمند خود تکیه 
نموده و ایشان را بر امور بگمارد تا بتوان از سرمایهها استفاده نموده و به 
تولید همت گمارد، اما ما با نیت درست و یا غلط  به نام انقاب و حمایت از 
مستضعفین در کشور توانمندها را کنار گذاشتیم و فامیل بازی را جایگزین 
کردیم. برای برگشــت از اشتباهات باید به نیروی جوان و توانمند در این 
کشــور بدون خط گرفتن از بیگانه تکیه کرد تا بقول شــما در یک طرح 
تدریجی خطاهای گذشــته جبران شده و ۴ درصدیها را از اریکه تصمیم 
سازی پشت پرده پیاده کنیم. لذا در طرح سهام عدالت باید به همه ایرانیان 
سهام میدادیم. صرف نظر از اینکه کسی فقیر است یا متمول. خط کشی 
برای توزیع ثروت خطایی است که همدلی را فدای بغضهای ناشی از بروز 
فاصله طبقاتی میکند. هر کد ملی یک سهم از سهام عدالت داشته باشد. 
این ســهام را تا صد میلیون نفر سهامدار ادامه بدهیم و در نتیجه بعد از 
صد میلیون نفر توزیع را متوقف کنیم. بازخورد این تصمیم منافع عظیمی 
برای تصحیح تصمیمات غلط برای ترکیب جمعیتی اســت. این سهام را 
در یک شرکت سرمایه گذاری مادر تجمیع کنید حقیر تاسیس »شرکت 
ســرمایهگذاری ملت ایران سهامی عام« را پیشنهاد داده بودم. با حمایت 
مجلس مجمع این شرکت را از اقتصاد فهمان خارج از ۴ درصدیها بگذارید 
و برای جلوگیری از هر خطایی دادستان کل کشور را بعنوان بازرس قانونی 
انتخاب کنید. مجمع این شــرکت باید از مجلس و دولت و قوه قضاییه 
و نمایندهای از طرف ولی فقیه داشــته باشد و بعد از تشکیل و تصویب 
اساسنامهای با فرهنگ و نیاز بخش خصوصی یک هیات مدیره انتخاب 
نماید. برای اولین قدم بانک ملی ایران را با رقم یک ریال به این شــرکت 
بفروشید و با این کار منابع سرمایهگذاری را تامین خواهید نمود و بانک 
ملی ایران هــم از این حالت مرده و بیتحرکی نجات می یابد. این هیات 
مدیره با تصویب مجمع هر سال تقاضای انتقال بخشی از داراییهای غیر 
مولد و ناکارا امثال زمین و معدن و شرکتها را که دولت نتوانسته درست 
اداره کند از طریق تصویب در تبصرههای بودجه تملک نماید و مشغول 
تولید ثروت برای همه ملت ایران و ایرانیهای جهان شود. باید هیات مدیره 
دو دستور در برنامه داشته باشد اول اینکه در پروژههای بزرگ و بازده دار 
سرمایهگذاری علمی و عملی نماید و دوم هر ساله با توجه به ارزش سرمایه 
و ارزش روز سهام به سهامداران سود بدهد. میتوان در اساسنامه تقسیم 
سود قانونی ده درصدی را برای هر سال اجباری نمود. مهم این است که 
این شرکت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را بیرون از نفوذ ۴ درصدیها 
تشکیل داده و با آمایش صحیح جمعیت و سرزمین به باز پروری توانهای 
بالقوه مبادرت نماید. اگر تعهد هیات مدیره اعتبار بخشیدن به ارزش سهام 
این شــرکت در دوره ای ۵ ســاله در حد یک یا دو میلیارد تومان باشد 
کشور ایران فقر را ریشه کن نموده امنیت ذاتی را در کشور برقرار و تولید 
ناخالص داخلی را افزایش داده و بار اقتصاد دولتی را کاهش خواهد داد و 
از پتانسیلها بهترین بهره را خواهد برد و مقصود شما در مجلس یازدهم 
محقق میشود. به این بیاندیشید که چه شوری با محور اقتصاد در کشور 

به پا خواهد شد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اروپایی ها اذعان دارند در مقابل زورگویی آمریکا ناتوان مطلق اند.محمد جواد ظریف در توییتی در واکنش به بدعهدی اروپایی ها 
در اجرای تعهدات شان در برجام و اقدام اخیرشان در به تصویب رساندن یک قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای ایران در جلسه شورای حکام و پیشنهادشان در 
مورد تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران تا ســال ۲۰۲۳ نوشت:»سه کشور اروپایی باید از حفظ ظاهر نزد عموم دست بردارند و شجاعت به خرج داده و آنچه را 
که در ماقات های خصوصی به آن اذعان دارند، علنا بیان کنند: ناتوانی از حتی عمل به وظایف خود در برجام به دلیل ناتوانی مطلق در مقاومت در برابر زورگویی 

ایاات متحده. پشت نقاب موجود، سه کشور اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند و به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران نیستند.«

تاثیر نوسانات نرخ ارز

بازار خودرو، صعود قیمت ها و رکود معامات
استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی :

 واردات بدون انتقال ارز، 
مشکوک است

خبر جدید برای جاماندگان سهام عدالت

استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشت: اگر به سمت بازآرایی ساختار هزینه های دولت و بازآرایی 
واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت شود نه تولیدکنندگان و مردم را از خود مایوس می سازید و نه 
برای دستیابی به اندک منابع ارزی از کانال صندوق بین المللی پول یا کره جنوبی این همه مرارت و سختی 
متحمل می شوید.فرشــاد مومنی در مورد راهکارهای نجات اقتصاد کشور از شرایط بحرانی کنونی گفت: به 
طور طبیعی اذهان همه در این شــرایط به ســمتی می رود که آیا راه نجات از شرایط کنونی وجود دارد یا 
خیر؛ شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین خدمتی که جامعه اندیشه ای کشور به حکومت گران، جامعه و آینده 

کشور می کند، این است ....

ششمین نفتکش ایرانی بزودی به ونزوئا می رسد 

مرگ مشکوک متهم متواری؛ خودکشی یا قتل؟
پرونده فساد در میان تعدادی از مقامات سابق قضایی با درگذشت قاضی سابق غامرضا منصوری 
هر روز با ابهامات و ســواات بیشتری مواجه می شــود. در این میان یک سوال از همه بیشتر در 
حال مطرح شــدن است؛ منصوری خودکشــی کرده یا به قتل رسیده است یا... ؟ روز جمعه ۳۰ 
خرداد ۹۹، خبر مرگ مشکوک قاضی سابق غامرضا منصوری که نامش به عنوان یکی از متهمان 
پرونده اکبر طبری معاون ســابق اجرایی قوه قضائیه مطرح بود، در هتلی در رومانی منتشر شد. 
خبری که عده ای را در شــوک، برخی را در ترس و بعضی را در تعجب فرو برد. همین چند روز 
قبل بود که منصوری پس از متهم شــدن به دریافت رشــوه ۵۰۰ هزار یورویی و مفاسد دیگر، با 
انتشــار فیلمی، مدعی شــده بود با پای خود به ایران بازخواهد گشت و ترسی از محاکمه ندارد. 
البته این اتفاق نیفتاد و او نه تنها به کشــور بازنگشــت بلکه به درخواست ایران و توسط پلیس 

بین الملل در رومانی دستگیر شد.
با دســتگیری منصوری در رومانی، دادگاه این کشــور تا مشخص شــدن ابعاد پرونده و تکمیل 
مستندات، وی را از رومانی ممنوع الخروج و ملزم به معرفی هفتگی خود به پلیس رومانی کرد. در 
این میان دیروز خبر مرگ مشکوک منصوری به علت پرت شدن از ارتفاع در هتل دوک بخارست 

منتشر شد. خبری که اطاعات ضد و نقیضی درباره آن در حال انتشار است.
در همین کمتر از ۲۴ ساعت که از انتشار خبر مرگ منصوری گذشته، چند پرسش مهم از سوی 

افکار عمومی در حال مطرح شدن است:
۱. آیا منصوری خودکشی کرده، ناخواسته پرتاب شده یا به قتل رسیده است؟

۲. اگر منصوری خودکشــی کرده باشد این سوال مطرح می شود که چرا باید چنین شخصی که 
همین چند روز پیش با اعتماد بنفس کامل از بیگناهی خود ســخن می گفت دست به خودکشی 

بزند؟
۳. اگر منصوری به قتل رســیده باشد این ســوال مطرح می شود که چه کسانی از مرگ او سود 

می برده و یا از زنده بودن و سخن گفتن او زیان می کرده اند؟
۴. چه ارتباطی بین طرح نام منصوری در پرونده طبری و مرگ مشکوک او وجود دارد؟

۵. منصوری در صورت زنده ماندن چه اطاعاتی را می توانست فاش کند؟
۶. چرا با وجود اینکه دادگاه رومانی به حساســیت پرونده منصوری واقف بود او را تحت مراقبت 

ویژه قرار نداده بود تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود؟
۷. چرا ایران نتوانســت با فشــار بر رومانی، زودتر این متهم فراری را به کشور بازگرداند تا ابعاد 
پرونده وی و کسانی که با آنان در ارتباط بوده روشن شود و اینگونه با مرگ او، بر ابهامات اضافه 

نشود؟
۸. پیگیری موضوع مرگ مشــکوک منصوری بر عهده چه دســتگاه هایی خواهد بود و چگونه به 

افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟
۹. تکلیف پول هایی که گفته شده منصوری به ناحق دریافت کرده چه می شود؟

۱۰. با توجه به پیچیده بودن این پرونده و مواضع نه چندان دوســتانه رومانی در قبال آن نسبت 
به ایران، آیا واقعا منصوری از دنیا رفته یا به نحوی فراری داده شده و با انتشار خبر درگذشت او 

تاش شده از اذهان فراموش شود؟

 ظریف:

تروئیکای اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند
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شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ  در نظر دارد  3 محدوده معدنی پلی متال ) طا و مس( دارای پروانه اکتشاف 
از پهنه  تفتان شمال را واگذار و یا به صورت مشارکت اقدام به جذب سرمایه گذار کند و محدوه های شامل محدوده گانیکه 

به مساحت  11.17 تارک 146.45  گل چاه 22.92 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
از کلیــه افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید یا مشــارکت در یک یا چند محدوده را دارند تقاضا می شــود نامه 
 درخواســت خود را حد اکثر تا پایــان وقت اداری روز 1399/04/11 به شــماره فاکــس 88683154-021 و با ایمیل
 info@parsolang.Com ارســال نماینــد. ضمنا جهت کســب اطاعات بیشــتر در ســاعت اداری به شــماره

 تلفن 88691517-021 داخلی 125 سرکار خانم جهان محمدی تماس حاصل نمایند.

         فـراخـوان 

شرکت مهندسی و مشاوره ای  پارس اولنگ

رئیس ســازمان قضایــی نیروهای 
مسلح گفت: پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی تاکنون ۶ بازداشتی داشته 
اســت که ۳ نفر از آنها با قید وثیقه 
آزاد شــده اند.حجت ااسام بهرامی 
درباره فلسفه تشکیل سازمان قضایی 
نیرو های مسلح گفت: نیرو های مسلح 
مســئول ایجاد و حفــظ امنیت در 
جامعه هستند و براســاس روایات، 
کسی که امنیت نداشته باشد آسایش 
هم ندارد.وی گفت: نیرو های مسلح 
باید خودشــان در قلعــه محکم و 
امنی کــه برای مردم ایجاد می کنند 
از جرم و خطا مبرا باشند و به همین 
علــت در اصل ۱۷۲ قانون اساســی 
به جایگاه ســازمان قضایی نیرو های 
مسلح اشــاره شده اســت که باید 
این ســازمان جرایم نیرو های مسلح 
را بررســی کند تا امنیت خدشــه 
دار نشــود.رئیس ســازمان قضایی 
نیرو های مســلح خاطر نشان کرد: 
رســیدگی به جرایم نیرو های مسلح 
اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، 
وزارت دفاع و جرایم امنیتی و جرایم 
مربوط به وظایــف کارکنان وزارت 
اطاعات بر عهده ســازمان قضایی 

نیرو های مســلح اســت. بهرامی در 
پاســخ به سوالی درباره آخرین وضع 
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی گفت: از روز شــنبه بعد از 
حادثه که رئیس قــوه قضائیه به ما 
مأموریت رسیدگی به این پرونده را 
داد، بافاصله ورود کردیم و بازپرس 
ویژه تعیین و از محل حادثه بازرسی 
شــد.وی افزود: اگرچه چند روزی از 
وقوع حادثه گذشته بود اما به محض 
این که به ما مأموریت داده شــد در 
صحنه حاضر شدیم و قطعات هواپیما 
را حفظ و جمع آوری کردیم و برای 
آن ها شناسنامه تعیین و عکسبرداری 
شــد.وی افزود: از همان روز نخست 
گروه های کارشناسی تشکیل شد و 
جواب بیشتر این گروه ها واصل شده 
و گزارش دو گروه باقیمانده است که 
به محض اینکه واصل شــود، پرونده 
وارد مراحل جدیدی می شود.بهرامی 
با اشــاره به این که حدود ۸۰ نفر از 

خانواده اولیاء دم به سازمان قضایی 
نیروهای مسلح مراجعه و طرح دعوا 
کرده اند، به رسیدگی بدون اغماض 
به این پرونده اشــاره کرد و گفت: 
سپاه پاسداران هم از همان ابتدا از ما 
خواست که رسیدگی قاطع کنیم و 
مدعی رسیدگی به این پرونده است 
و فرمانده کل سپاه هم در نامه نگاری 
با ما در خصوص غرامات و خسارات 
تاکید کرده است.بهرامی افزود: امروز 
جلسه ای در معاونت حقوقی ریاست 
میــزان غرامت ها  جمهوری درباره 
و خســارات  برگزار شــد و فرمانده 
کل ســپاه هم به جــد این موضوع 
را پیگیری می کند و از ما خواســته 
اســت هر جا خطایی صورت گرفته 
است، رســیدگی شود.وی گفت: در 
این حادثه اگرچه تــا حد زیادی از 
خانواده شــهدا دلجویی شده است 
اما باید این دلجویی ها بیشــتر شود 
و ما هم تاش خواهیم کرد حکمی 

عادانه صادر کنیم.رئیس ســازمان 
قضایی نیرو های مسلح گفت: تاکنون 
این پرونده ۶ بازداشتی داشته است 
که ۳ نفر با قید وثیقه آزاد شــدند 
و ۳ نفر در بازداشــت هستند و اگر 
در حین رســیدگی به این پرونده 
به قصــور و تقصیر متهمان دیگری 
هم برخوردیــم، آن ها را هم احضار 
خواهیم کــرد.وی تأکید کرد: قطعاً 
در رســیدگی به ایــن پرونده هیچ 
ماحظه ای صــورت نخواهد گرفت 
و البتــه مســئوان هم بــه دنبال 
رســیدگی بدون ماحظــه در این 
تاکیدات  به  هستند.بهرامی  پرونده 
رهبــری درباره این پرونده اشــاره 
کرد و گفت: ایشــان از ما خواستند 
به جرایم یا قصور و تقصیر احتمالی 
در این پرونده رسیدگی کنیم و در 
خصوص پیشگیری هم تاکید کردند 
که به گونه ای عمل شــود تا دیگر 
شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
تحقیق درباره برخی گمانه زنی هایی 
که اخیراً در مورد این هواپیما مطرح 
شده، گفت: همه مسائل این پرونده، 

کارشناسی و بررسی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعام کرد
3 بازداشتی در پرونده هواپیمای 

اوکراینی

معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح جزئیات مالیات 
خانه هــای خالی گفت: در مالیات بر خانه های خالی، 
تفاوتی بیــن آپارتمان های کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ 
متر و سنددار یا قولنامه ای وجود ندارد.محمود علیزاده، 
معاون سازمان امور مالیاتی در تشریح جزئیات مالیات 
بــر خانه های خالی گفت: مالیات بر خانه های خالی با 
مالیــات بر اجاره کامًا تفــاوت دارد؛ مالیات بر اجاره 
سالهاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران 
و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات 
اجاره نمی شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما 

این معافیت برای مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد 
یعنی هم خانه های بزرگ تر از ۱۵۰ متر و هم خانه های 
کوچک تــر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه 
خالی شناسایی شوند، مشــمول مالیات بر خانه های 
خالی می شوند.وی درباره معیارهای شناسایی خانه ها 
به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش 
از یک ســال خالی از سکنه و با اســتفاده بماند، به 
عنوان خانه خالی، مشــمول مالیات موضوع ماده ۵۴ 
مکرر قانون می شود. بدین شکل که سال اول مشمول 
مالیات نیســت اما در ســال دوم به میزان ۵۰ درصد 
»ارزش اجاری ملک« مشمول مالیات می شود.علیزاده 
درباره »ارزش اجاری ملک« که مبنای تعیین مالیات 
خانه خالی اســت، گفــت: اجاره ملــک اگر ماهی ۵ 
میلیون تومان باشد، این ۵ میلیون در طی دوازده ماه 
سال به ۶۰ میلیون تومان می رسد و مالیات بر اساس 
این مبلغ اعمال می شــود. ســال اول معاف از مالیات 
است؛ در ســال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به 

عنوان مالیات اخذ می شود، در سال سوم ۱۰۰ درصد 
آن به عنوان مالیات اخذ می شــود و در سال چهارم و 
بعد از آن یک و نیــم برابر رقم ارزش اجاری ملک به 
عنوان مالیات دریافت می شــود.وی تاکید کرد: طبق 
قانون افرادی که از سال ۹۵ خانه شان خالی بوده است، 
مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.

وی با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: 
ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان 
ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی 
است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و 
حتی محله ها متفاوت است.وی در پاسخ به این سوال 
کــه مالیات بر خانه های خالی تنها شــامل خانه های 
با ســند رسمی می شــود یا خانه های قولنامه ای نیز 
مشمول این مالیات می شوند، گفت: هر خانه ای که بر 
اساس سامانه اماک و مستغات، خالی تشخیص داده 
شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن 

یا نبودن آن وجود ندارد.

معاون سازمان مالیاتی :
خانه های خالی سنددار 
یا قولنامه ای با هر متراژ 
مشمول مالیات هستند
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛گزیده خبر

به خاطر ایران شکیبا باشیم
 رییس جمهوری از آغاز ســال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها در 
روز ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: ممکن است نیاز باشد مدارس 
از اول یا هفتم شهریور باز باشند و دست آموزش و پرورش در این 
زمینه باز اســت اما ما مبنا را روز پانزدهم شهریورماه می گذاریم.

حجت ااسام والمســملین »حسن روحانی« صبح روز شنبه در 
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: بیش از چهار ماه است 
که مردم با ویروس خطرناک کرونا درگیر هســتند. ۱۲۳ روز از 
شروع شیوع ویروس کرونا گذشته است که براساس اعام وزارت 
بهداشــت، آخرین روز بهمن بود و در این ۱۲۳ روز مردم ایران، 
کادر بهداشــت و درمان و همه مسئوان و مردم مقابله خوب و 
جامعــی در برابر این ویروس داشــتند.  رییس جمهوری با بیان 
اینکه اکنون زمان پایان مقابله و مواجهه با کرونا نیســت، اظهار 
داشــت: نه دنیا و نه نظام بهداشت و  درمان زمان خاصی را برای 
پایان بیماری اعام نکردند. واکسن و درمان قطعی نیست، رفتار 
این ویروس کمی در حال تغییر اســت و تغییر کامل و ثابتی هم 
ندارد. آنگونه هم که اعام کرده اند، خود به خود هم از بین نخواهد 
رفــت لذا ما خودمان را برای یک مقابلــه بلندمدت آماده کنیم.

روحانی با بیان اینکه متاسفانه کمک بزرگ به این ویروس ممکن 
اســت خودمان باشــیم، تصریح کرد: ویروس کرونا خود به خود 
منتقل نمی شود بلکه توسط خودمان منتقل می شود یعنی یک 
نفر بیمار می شــود، مراعات نمی کند، خود را قرنطینه نمی کند، 
با افراد مــراوده می کند و همه را بیمــار می کند. پس خودمان 
در توســعه و انتقال این بیماری نقش داریم بنابراین باید به این 
ویروس کمک نکنیم بلکه به مردم کمک کنیم به ویژه افراد مسن 
و کسانی که بیماری زمینه ای دارند.  وی با بیان اینکه آنچه وزارت 
بهداشت به آن تاکید دارد مســاله فاصله گذاری اجتماعی است 
که باید رعایت شود، خاطرنشان کرد: در تجمعات حضور نیابیم، 
بهداشت فردی را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنیم. ماسک 
می تواند در عدم تسری این بیماری موثر باشد و این زنجیره قطع 

شود.  

استفاده از ماسک در برخی مکانها الزامی می شود
به گفتــه رییس جمهوری، یکی از تصمیمات امروز ســتاد ملی 
مقابله با کرونا آن اســت که در یکــی، دو هفته آینده طرح الزام 
استفاده از ماسک در جاهای ضروری تصویب و اباغ شود.رییس 
جمهوری در ادامه با اشاره به تجربه پنج ماهه مبارزه با کرونا گفت: 
فعالیت های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و معنوی با توجه به همه 
دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت و درمان می تواند آزاد باشد.  

نمی گوییم که کارها تعطیل شــود چونکه شــدنی و امکان پذیر 
نیســت و مردم هم نمی پذیرند. دنیا هم برخی  بازگشایی کردند 
و وسط آن باز محدودیت می گذارند و دوباره بازگشایی می کنند.

روحانــی تاکید کرد: نه تعطیلی ضــرورت دارد و نه مورد نظر ما 
اســت اما دســتورالعمل ها و پروتکل ها همه باید مراعات شــود.  
بنابراین »فعالیت آری، ولی تجمع و اجتماع و تردد در جاه هایی 
که ضرورت ندارد  نه«، اگر ما  به جا،   آری یا نه بگوییم، می توانیم 
با کمک همدیگر در یک زمان قابل قبولی شــرایط را بهتر کنیم.

رییس جمهوری افزود: تا امروز قبا هم که گفته شد درگیر موج 
اول این بیماری هســتیم، بعضی از استانها به پیک رسید و عبور 
کرد و بعضی اســتانها امروز گرفتار آن هستند و ممکن است آنها 
هم در چند روز آینده از آن عبور کنند، ممکن اســت استانهای 
دیگر دومرتبه این پیک در آنها شــروع شود و این موج اول موج 
ثابتی نیســت و در حال حرکت است و باید در نظر بگیریم همه 

خودمان را آماده کنیم.  

مردم بدانند درگیری ما با این ویروس طوانی مدت است
روحانی در ادامه به فشــار روحی و روانی این ویروس در جامعه 
اشــاره کرد و گفت: ممکن اســت این ویروس مردم را نگران و 
افســرده کند و خیلی ها با ادامه این بیماری دچار بیماری روحی 
شوند. بنابراین از همه آنهایی که  تخصص اجتماعی و روانشناختی 
و آنهایی که در زمینه علوم حــوزوی و دینی تخصص دارند، در 
تبلیغات تخصص دارند، هنرمند و شاعر هستند و همه آنهایی که 
به نوعی در هنر ورود دارند و دستگاه های تبلیغاتی ما به ویژه صدا 
و سیما و فضای مجازی می خواهم که کمک کنند تا مردم را آماده 
کنیم و اولین آمادگی این است که مردم بدانند درگیری ما با این 
ویروس کوتاه مدت نیســت و خودمان را برای یک زمان طوانی 

تر آماده کنیم بنابراین همه در این زمینه کمک و یاری کنند.  
رییس جمهوری خطاب به مردم گفت: در آغاز بهداشت و درمان، 
نیروهای مســلح و مردم و صدا و ســیما همه در اواخر اسفند و 
اوایلفروردین و اردیبهشــت خیلی خوب همکاری کردیم و خوب 
توانستیم از روزهای سخت بگذریم.  وی تاکید کرد: این کار نیاز به 
استقامت و استمرار دارد. اگر استقامت ما رها شود و روی استمرار 
آن فکر نکنیم ممکن است دستاوردهای گذشته مورد تردید و یا 

حتی از بین برود.  

به خاطر ایران شکیبا باشیم
روحانی گفت: می خواهم در این جلسه به عنوان رییس جمهوری 

مردم ایران از آنها خواهش کنم و به آنها بگویم به خاطر پاسداری 
از ایران و دســتاوردهایمان، شــکیبایی را ادامــه دهند. نگران و 
مضطرب نشــویم و نگوییم نمی توانیم چــرا که ما ملت بزرگی 
هســتیم و می توانیم. ما امروز مواجه شدیم با یک مشکلی به نام 
این ویروس و تا امروز وضع ما خیلی خوب بوده است. البته شاید 
در روزهای اخیر مقداری مسووان گایه دارند که باید همه باهم 
این گایه را حل کنیم.رییس جمهوری افزود: آنجایی که همه با 
هم هستیم و کار را باور داریم خوب پیش رفته ایم. این ویروس، 
ویروسی نیســت که فقط در بخش بیماری و درمان و اپیدمی با 
آن سروکار داشته باشیم. این مساله بزرگی است که تمام روابط 
انسانی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. عده ای با مرگ 
عزیزان وعده ای با رنج جانکاه بخشی از مردم و عده ای با سختی 
معیشت از تاثیرات این ویروس است.  روحانی ادامه داد: مشاغل 
برخی رسته ها تعطیل شده است و شاید این تعطیلی ادامه داشته 
باشــد. ضربه سختی به حمل و نقل، گردشــگری، مراودات بین 
المللی و تجارت و صادرات و واردات وارد شده است. ضربه سختی 
به آموزش، فرهنگ و حتی به بخش هایی از پزشکی خورده است. 

هنوز دندانپزشکی ما برای فعالیت خود مشکل داشته باشد.

به رغم توقف صادرات، ارز مورد نیاز را تامین کردیم
روحانی افزود: با این که می دانم مردم در بخش اقتصاد و معیشت 
هنوز هم مشــکل دارند، اما می خواهم از مسئوان این بخش نیز 
تشــکر کنم. تامین ارز برای کااهای مــورد نیاز ما در این مدت 
انجام شــده و ادامه هم خواهد داشت .رییس جمهوری به بسته 
بودن مرزها و توقف تجارت و بازرگانی در دوران کرونا اشاره کرد و 
گفت: در فروردین و اردیبهشت ۹۹، صادرات کاا نداشتیم، مرزها 
بسته بود و صادرات قطع بود؛ در شرایط کرونا و تحریم همین که 
توانســتیم ارز را برای کااهای ضروری و اساســی و مواد اولیه تا 

امروز تامین کنیم و باز هم تامین می کنیم و همین که ریال مورد 
نیاز کشور، تامین شده است کار ساده ای نیست.  

سال تحصیلی 1۵ شهریور آغاز می شود
روحانی درباره مصوبات جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره 
آموزش نیز بیان کرد: تصمیم گرفته شــد دانشــگاه ۱۵ شهریور 
فعالیت خــود را آغاز کند. این آغاز فقط حضوری نیســت بلکه 
بخشــی در فضای حقیقی و بخشی به شکل مجازی است البته 
با کاس خلوت و خوابــگاه خلوت.رییس جمهوری با بیان اینکه 
کاس و خوابگاه شلوغ می تواند مشــکل ایجاد کند، یادآور شد: 
کسانی که در شهر دیگری قبول شدند، می توانند در دانشگاه شهر 
خود تحصیل کنند تا از این طریق، امکان شکل گیری خوابگاه  و 

کاس خلوت فراهم شود.

ممکن است تعطیلی پنجشنبه های مدارس حذف شود
روحانی با اعام آغاز به کار و افتتاح کاس های آموزش و پرورش 
در ۱۵ شهریور عنوان کرد: ممکن است نیاز باشد مدارس از اول 
یا هفتم شهریور باز باشند و دست آموزش و پرورش در این زمینه 
باز است اما ما مبنا را روز پانزدهم شهریورماه می گذاریم. به وزارت 
آموزش و پرورش این اجازه داده شــد که از ابتدای شــهریور، به 
تناسب استان ها آموزش خود را آغاز کند. با توجه به اینکه ممکن 
اســت تصمیماتی در مورد تعطیلی یک روز در میان کاس ها یا 
خلوت تر شدن کاس ها گرفته شود، تعطیلی روزهای پنج شنبه 
هم حذف می شــود.  وی ادامــه داد: آخرین نکته ای که تصویب 
شــد در مورد کمیته تبلیغات بود تا آنهایی که مساله پایان کرونا 
را مطرح کرده و می کنند که کرونا تمام شد یا مردم را مضطرب 
می کنند. مقرر شد صدا و سیما و رسانه ها بیشتر در این رابطه به 

فعالیت پرداخته و مردم را آگاه می کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان:
 »ایحه تجارت« مغایر قانون اساسی 

شناخته شد
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تشــریح روند بررسی آخرین مصوبات مجلس 
دهم در این شورا، نوشــت: تنها بخش هایی از ایحه )تجارت( دولت در مجلس 
تصویب و به شورا ارســال شده بود و این تلقی را ایجاد می کرد که ممکن است 
ایحه دولت دســتخوش تغییرات بنیادی شــود، لذا از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ 
قانون اساســی شناخته شــد.»هادی طحان نظیف«  دیروز شنبه درباره گزارش 
سی و ششمین خود در اینستاگرام نوشت: پنجشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ صبح و 
عصر ۱۰ مصوبه در دستور کار جلسه شورای نگهبان بود که به همه آنها رسیدگی 
شد. این مصوبات، آخرین مصوبات مجلس دهم بودند که در شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفتند.عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: یکی از مسائلی که قوه 
قضائیه در سال های اخیر با آن درگیر بوده و درصد معتنابهی از پرونده های قضائی 
را به خود اختصاص داده است، بحث اعتبار اسناد عادی است که مجلس دهم در 
آخرین جلسه خود، طرحی را در این خصوص با عنوان »طرح الزام به ثبت رسمی 
معامات اموال غیرمنقول« به تصویب رساند.طحان نظیف تصریح کرد: در اینکه 
این مساله چقدر اهمیت دارد، بحثی نیست اما فقهای شورا تاکید فراوانی دارند که 
عدم ثبت رسمی اسناد نباید سلب کننده حق مالکیت باشد؛ لذا اگر عقد، معامله 
یا مالکیتی که در دفاتر اســناد رسمی به ثبت نرسیده باشد در محاکم و ادارات 
پذیرفته نشود، خاف موازین شرع تلقی می شود.وی خاطرنشان کرد: اکنون مردم 
در بسیاری از روستاها و شهرها، همچنان به شکل غیررسمی معامله می کنند یا 
هیچ سند رسمی برای اثبات مالکیت شان در اختیار ندارند. فقهای شورای نگهبان 
اینکه  فقط »اســناد رسمی« اثبات کننده مالکیت باشــد را مغایر حقوق مردم و 
خاف شرع می دانند لذا به نظر می رسد باید برای حل چنین مشکلی در کشور، 
کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته و راهکارهای مناسبی پیدا کرد که از طرفی 
حق افراد تضییع نشود و از سوی دیگر دستگاه  قضایی و مردم دچار مشکل نشوند.

دستور بعدی، »ایحه اصاح قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز« بود. براساس نظریه 
تفسیری شورای نگهبان، لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت 
ارســال می شود. ماهیت این ایحه نیز قضایی اســت ولی بر اساس نامه ارسالی 
ریاست مجلس به نظر می رسد که فرآیند مربوط به تهیه و تصویب ایحه قضایی 
در این مصوبه طی نشده است، لذا در شورای نگهبان واجد ایراد دانسته شد.دستور 
دیگر، بررســی چند طرح مربوط به قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های احزاب 
سیاسی، محیط زیست، انتخابات، ورزش، معدن شوراها و شهرداری ها و سامت 
بود که در قالب هفت طرح تنقیحی مجزا تصویب و به شورا ارسال شده بود که در 
میان اعضای شورا این سؤال وجود داشت که آیا بی اعتبار دانستن این قوانین، آثار 
ناشی از اعتبار آنها در گذشته را نیز از بین می برد یا خیر؟ درباره »ایحه تجارت« 

نیز این مصوبه صرفاً سه کتاب از ایحه دولت بود. 

وزیر دفاع به مناسبت سالگرد شهادت دکتر چمران؛
پایه ریزی صنعت دفاعی شهید چمران امروز 

به بلوغ رسیده است
وزیر دفاع طی یادداشتی به مناسبت سالگرد شهید دکتر چمران گفت: آنچه که 
در ماه های نخســت انقاب شکوهمند اسامی به همت و تاش شهید مصطفی 
چمران در پایه ریزی صنعت بومی دفاعی پایه گذاری شد امروز به بلوغ، پیشرفت 
های چشمگیر و خیره کننده و قدرت آفرینی رسیده است.به گزارش وزارت دفاع، 
امیر سرتیپ حاتمی با گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت آن فرمانده 
دانشــمند،  مجاهد و عارف و تجدید میثاق با آرمان های بلند انقاب اســامی و 
شــهیدان و تأکید بر ادامه و استمرار راه روشن، درخشان و آموزنده شهید دکتر 
مصطفی چمران تاکید کرد: آنچه که در ماه های نخست انقاب شکوهمند اسامی  
به همت و تاش  شهید مصطفی چمران در پایه ریزی صنعت بومی دفاعی پایه 
گذاری شد امروز به بلوغ، پیشرفت های چشمگیر و خیره کننده و قدرت آفرینی 
رسیده است که دنیای استکبار و نظام سلطه به عظمت آن معترف اند و در صددند 
تا با  تحریم های ظالمانه و ناعادانه  قدرت و دستاوردهای گران سنگ ملت ایران 
را محدود و در صورت امکان از بین ببرند.امیر سرتیپ حاتمی افزود: در مکتب و 
آرمان شهید مصطفی چمران، انقاب اسامی با تکیه به مبانی اسام عزیز، قرآن 
و سیره اهل بیت عصمت و طهارت ) علیهم السام ( تعریف وشناخته می شود و 
مبنای حرکت  انقاب اسامی با محوریت آحاد ملت شکل می گیرد و بر همین 
اساس است که امروز دشمنان جنگ اقتصادی گسترده و همه جانبه ای را علیه 
ملت ما شــروع کرده اند که هدف اصلی شان  به زانو در آوردن مردمی است که 
رژیم منحوس پهلوی را سرنگون و نظام مقدس اسامی را  برگزیدند و به خاطر 
حضور و نقشی تعیین کننده ای که مردم در شکل گیری و استمرار انقاب ایفا 
کردند و همواره با اعتقاد بر آن استوار بوده اند، آنها با این جنگ  گسترده اقتصادی 
به دنبال انتقام ســخت از ملت اند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح 
کرد: امروز صنعت دفاعی به برکت رهنمودهای گهربار امام راحل عظیم الشان و 
هدایت ها و فرماندهی بی نظیر رهبر فرزانه انقاب اســامی  امام خامنه ای) مد 
ظله العالی ( به نقطه ای از بالندگی ، پیشرفت و خود اتکایی رسیده که آنچه در 
عرصه های رزم  زمینی، هوایی، دریایی  ، موشکی ، الکترونیک ، راداری و ......مورد 
نیاز نیروهای مسلح است  را با تکیه بر دانش و فن آوری به روز بومی و متناسب 
با نوع تهدیدات  به تولید می رســانیم و دشــمن نیز از این قدرت دفاعی و قطع 
وابستگی و اقتدارنظامی بخصوص در حوزه توانمندی موشکی سخت در هراس  و 
واهمه است .  امیر حاتمی نیاز امروز کشور در مواجهه با توطئه ها و دسیسه های 
گوناگون را اتحاد ، همبستگی ملی ، دوری از اختاف و چند گانگی ، مقاومت فعال 

، ایستادگی و نهراسیدن از هجمه های دشمن برشمرد.

موسوی: 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان به 

ایران می آید
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در 
راس یک هیات بلندپایه به ایران خبر داد.به گزارش اداره کل اطاع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، »ســید عباس موسوی«  از سفر 
»حنیف اتمر« سرپرســت وزارت خارجه جمهوری اسامی افغانستان در 
راس یک هیات بلند پایه سیاســی، اقتصــادی و امنیتی به ایران خبر داد 
و گفت: این مقام افغانســتانی  فردا یکشــنبه به تهران سفر خواهد کرد.

به گفته ســخنگوی وزارت امور خارجه، این هیات در طول دو روز حضور 
خود در ایران با  »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران و سایر مقامات کشورمان دیدار می کند.وی ادامه داد: هیات بلندپایه 
افغانســتان درباره موضوع های مختلف و در چارچوب کارگروه های سند 
همکاری های جامع ایران و افغانستان، همکاری های اقتصادی، همکاری های 
مرزی، همکاری های مربوط به اتباع افغانســتان، همکاری های رسانه ای، 
همکاری های امنیتی، همکاری های بهداشتی و کارگروه همکاری های آب و 

انرژی با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو خواهند کرد.

سردارقاآنی:
 همچون سردار سلیمانی در مسیر 

تقویت محور مقاومت گام برمی داریم

 فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به مراسم بزرگداشت مرحوم رمضان 
عبداه شــلح دبیرکل سابق جنبش جهاد اسامی فلسطین تاکید کرد: 
همچون سردار بزرگوار شــهید سلیمانی در کنار مردم فلسطین و همه 
نیروهای مجاهد باقی مانده و همواره در مسیر تقویت محور مقاومت گام 
بر می داریم.در متن پیام ســردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اســامی خطاب به زیاد النخاله دبیرکل جنبش 
جهاد اســامی آمده اســت: ضایعه فقدان دکتر رمضان عبداه دبیرکل 
سابق جنبش جهاد اســامی فلسطین که عمر مبارک خود را شجاعانه 
و فداکارانه در مســیر مجاهدت و پایمــردی در عرصه مقاومت و آزادی 
فلســطین عزیز و قدس شــریف صرف کرد را بــه جنابعالی، مجاهدین 
جنبش جهاد اسامی فلسطین و ملت شریف و مقاوم فلسطین تسلیت 
عرض کرده و برای همســر فداکار و مکرمه، فرزندان و بســتگان ایشان 
صبر جمیل و اجر جزیل مســئلت دارم.در ادامه این پیام آمده است: آن 
فقید عزیز با شــجاعت و بصیرت در مقابل همه انحراف های ایجاد شده 
توســط دشمن ایستاد در مسیر مبارزه مانند چراغی روشن گر، راهنمای 
مجاهدین راستین بود.ســردار قاآنی در پیام خود افزود: اینجانب ضمن 
ارج نهادن به زحمات مخلصانه مرحوم رمضان عبداه در عرصه جهاد و 
مبارزه علیه رژیم صهیونیستی برای شما سامتی و مزید توفیق مسئلت 
دارم و از همه همرزمان ایشــان و نیروهای عزیز مقاومت جهاد اسامی 
فلســطین می خواهم راه ایشان را تا رســیدن به هدف نهایی که آزادی 
فلســطین و قدس شریف است ادامه دهند.فرمانده نیروی زمینی قدس 
ســپاه در این پیام تاکیــد کرد: ما نیز اطمینــان می دهیم که همچون 
سردار بزرگوار شهید سلیمانی در کنار شما و همه نیروهای مجاهد باقی 
مانده و همواره در مسیر تقویت محور مقاومت گام برداریم.قاآنی در این 
پیام یادآورشد: از خداوند متعال مغفرت و رضوان الهی برای آن مرحوم 
مسئلت نموده و از حضرت حق تعالی عاجزانه خواستاریم تا روح ایشان 
را با ارواح طیبه صالحین و شــهدایی که با برخوردای از رهبری ایشان 
خواب را از چشم دشمن غاصب ربودند محشور کند.رمضان عبداه شلح 
دبیر کل سابق جنبش جهاد اسامی فلسطین پس از یک دوره بیماری 
طوانی درگذشت. وی استاد اقتصاد دانشگاه غزه و از پایه گذاران جنبش 
جهاد اسامی فلسطین بود که پس از شهادت فتحی شقاقی رهبر و پایه 
گذار این جنبش، از ســال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ میادی به مدت ۲۳ ســال 

دبیرکلی آن را بر عهده داشت.

مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل 
امــروز در  گفت: رژیم صهیونیســتی 
بدترین شــرایط و مقاومت در بهترین 
شرایط به ســر می برد، لذا باید بگوییم 
که امروز مقاومــت در اوج قله پایداری 
خود قرار دارد.حســین امیر عبدالهیان 
در مراسم بزرگداشــت مرحوم رمضان 
عبداه شلح دبیرکل فقید جنبش جهاد 
اسامی فلســطین، اظهار داشت: رژیم 
صهیونیســتی امروز در بدترین شرایط 
و مقاومت در بهترین شــرایط به ســر 
می برد، لذا با کمال افتخار در این مراسم 
یادبود باید بگوییم کــه امروز مقاومت 
در اوج قلــه پایداری خود قــرار دارد.

وی خاطر نشــان کرد: صهیونیست ها 
اگر تردیــد دارنــد، می توانند مقاومت 
بیازمایند، امــا توصیه می کنیم یک بار 
دیگــر این آزمایش خطا را تکرار نکنند 
که بیش از گذشته عقب نشینی کرده و 
شکست مفتضحانه ای را تجربه می کنند.

مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل 
در توصیــه ای بــه برخی کشــورهای 
منطقه که این روزها به جای ایستادن 
در طرف مثبت و ســازندهِ فلســطین، 
در طــرف منفــی و غیر ســازنده قرار 
گرفته اند، تصریح کرد: ســخن اول من 

با مثلث دولتمردان عربستان سعودی، 
امــارات متحده عربی و بحرین اســت؛ 
این مثلث باید بداند که ســخن گفتن 
از عادی ســازی روابط، هیچ کمکی به 
امنیت عربســتان، امارات و بحرین در 
درجــه اول و همچنین هیچ کمکی به 
امنیت منطقه حســاس، ژئوپلیتیک و 

ژئواستراتژیک غرب آسیا نخواهد کرد.
امیــر عبداللهیــان گفــت: حاکمــان 
عربستان سعودی که تا عمق در باتاق 
یمن غرق شده اند، باید بدانند که رژیم 
نامشروع اســرائیل، هیچ آورده مثبتی 
برای عربستان سعودی و منطقه نخواهد 
داشــت.وی تاکید کرد: امارات متحده 
عربی نیــز باید بداند کــه بازی کردن 
در نقش حلقه پنهان روابط اســرائیلی 
و عربی، نه تنها کمکی به حل مســئله 
فلســطین نخواهد کرد، بلکــه با این 
رفتار خودشــان، با آتــش و همچنین 

امنیت امارات و منطقه بازی می کنند.
مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل، 
افزود: رژیم صهیونیستی نشان داده که 
هر زمانی کــه فرصت یافته، جز جنگ 
طلبی، کشــتار و تجــاوز هیچ منطق 
دیگری ندارد؛ ایــن منطق یک روز در 
صحرای ســینا و یــک روز در جنوب 
لبنان و یک روز نیز در فلســطین رخ 
داده است.امیر عبداللهیان ادامه داد: اگر 
حاکمان برخی کشورهای عربی عبرت 
نگیرند، این ناامنــی و چپاول و تجاوز 
می تواند متوجه کشورهای همسایه ما 
شــود.وی گفت: به کشورهای همسایه 
خودمان نصیحت می کنیم که به جای 
تمرکز بر رژیم صهیونیستی بر سرمایه 
مردمی خــود، امت اســامی و تاش 
برای کمک به ملت فلســطین تمرکز 
کنند.مشــاور رئیس مجلــس در امور 
بین الملل تصریح کرد: صهیونیســت ها 

و حاکمان عربســتان ســعودی که در 
طرف غیر سازنده تحوات منطقه قرار 
دارند، امیدشــان به ترامپ اســت که 
امروز حقوق بشــر را در سراسر آمریکا 
نقض کرده و نشــان داده اســت که به 
پایبند  انســانی  ابتدایی ترین مســائل 
نیست و با چالش ها و مشکات بسیاری 
مواجه است.امیر عبداللهیان خاطر نشان 
کرد: یک بــار دیگر تاکید می کنیم که 
آزادی قدس، مقاومت و پیروزی، وعده 
الهی اســت و بیان و کام مقام معظم 
رهبری مبنی بر آزادسازی قدس نه یک 
کام صرفاً سیاسی بلکه کامی معنوی 
اســت که از ارتباطات ویژه مقام معظم 
رهبــری در عرصه معنویــت و تجربه 
بــزرگ در مبارزات و حمایت ایشــان 
از مقاومت نشــات می گیرد.وی یادآور 
شــد: همه ایمان داریم که ان شــاءاه 
پیروزی قدس نزدیک و قطعی اســت 
و امیدواریم همه کشــورهای اسامی و 
منطقه به جای حرکت در مسیر خیانت 
به آرمان های فلسطین در مسیر حمایت 
از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس 
شریف و تشکیل کشور واحد فلسطینی 
در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین به 

پایتختی قدس شریف مبادرت کنند.

امیرعبداللهیان:
رژیم صهیونیستی در بدترین 

شرایط به سر می برد

 در کمیته دائمی پدافند غیرعامل؛
سیاست های پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در 

بخش پدافند غیرعامل تصویب شد
سیاست های پیشنهادی برنامه هفتم توســعه در بخش پدافند غیرعامل با حضور رییس 
ستادکل نیروهای مسلح در کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب شد.به گزارش سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، جلسه کمیته دائمی پدافند غیرعامل روز شنبه به ریاست سرلشکر 
پاسدار »محمد باقری« رییس ستادکل نیروهای مسلح و با حضور سردار غامرضا جالی 
رییس پدافند غیرعامل کشــور و دیگر اعضای این کمیته، در محل ســتاد کل نیروهای 
مســلح برگزار شد.رییس پدافند غیرعامل کشور و دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل در 
این نشســت پس از ارائه گزارشی از آخرین تحوات و مهمترین رویدادهای حوزه پدافند 
غیرعامل و اقدامات و دســتاوردها در این حوزه، به تبیین سیاســت های پیشنهادی کلی 
جهت تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسامی در بخش پدافند غیرعامل پرداخت و 
پس از بحث و بررســی و اعمال نقطه نظرات و پیشــنهادات اعضاء، کلیات این سیاست ها 
به تصویب این کمیته رســید.همچنین مقرر شــد این سیاست های پیشنهادی برای طی 
فرایندهای قانونی به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارســال شود.کمیته دائمی)شورای 
عالی( پدافند غیرعامل، متشکل از رییس ستادکل به عنوان رییس، رییس سازمان پدافند 
غیرعامل به عنوان دبیر و حضور وزیران کشور، دفاع و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی و یکی از معاونین 
ستادکل نیروهای مسلح است و مصوبات آن با اباغ دبیر کمیته دائمی در همه دستگاه های 

اجرایی ازم ااجرا است.

امیر سرتیپ نصیرزاده:
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از 

تاثیرگذارترین نهادها در ارتش است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش چه در 
زمان دفاع مقدس و چه پس از آن، از تاثیرگذارترین و ضروری ترین نهادها 
در نیروهای مســلح، بویژه ارتش جمهوری اسامی ایران بوده و هست.به 
گزارش روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید واحد 
روحانیت و معاونت آموزش اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، ضمن راهبردی 
و تاثیرگذار خواندن ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: تشکیل 
عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح یکی از راهبردی ترین و تاثیرگذارترین 
تصمیماتی بود که پس از پیروزی انقاب اسامی با تیزبینی و دوراندیشی 
امام راحل )ره( انجام شــد.وی افزود: تشکیل این نهاد مقدس باعث شد تا 
فرهنگ دینی و اسامی به ســرعت به بدنه ارتش تزریق شود و عاوه بر 
هدایت، رشــد و تعالی کارکنان ارتش، موجب افزایش توان رزم در ارتش 
جمهوری اسامی ایران بشود.فرمانده نیروی هوایی خاطرنشان کرد: علمای 
بزرگوار اســام همواره در تمامی شئونات جامعه تاثیرگذار بوده اند و افراد 
جامعه در مســائل گوناگون از رهنمودهای آنها بهره مند شــدند و امروز 
نیز جوانان ما بیشــتر از هر زمان دیگری به رهنمودها و توصیه های علما 

نیاز دارند.
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گزیده خبر استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی :

 واردات بدون انتقال ارز، مشکوک است
استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشت: اگر به سمت 
بازآرایی ساختار هزینه های دولت و بازآرایی واردات کشور در جهت 
مصالح توسعه حرکت شود نه تولیدکنندگان و مردم را از خود مایوس 
می سازید و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی از کانال صندوق 
بین المللی پول یا کره جنوبی این همه مرارت و ســختی متحمل 
می شوید.فرشــاد مومنی در مورد راهکارهای نجات اقتصاد کشور 
از شــرایط بحرانی کنونی گفت: به طور طبیعی اذهان همه در این 
شرایط به ســمتی می رود که آیا راه نجات از شرایط کنونی وجود 
دارد یا خیر؛ شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین خدمتی که جامعه 
اندیشه ای کشور به حکومت گران، جامعه و آینده کشور می کند، این 
اســت که در این زمینه روشنگری های امید بخش، عالمانه و قابل 
اعتنایی صورت بگیرد. اگر بخواهیم در این زمینه به دولت محترم 
کمک کنیم، می توانیم این پرسش را پاسخ دهیم یعنی برای برون 
رفت از این شرایط راه حل ارائه کنیم، منتها این راه حل ها مستلزم 
پایبندی عملی کل ســاختار قدرت به یک سلسله لوازمی است و 
البته اجرای این راه حل ها به قدرت انعطاف نظام تصمیم گیری های 
اساسی کشور برای شکستن قفل های تاریخی اندیشه ای و ساختاری 

در اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد.

برای نجات اقتصاد باید هزینه مفت خوارگی افزایش یابد
وی ادامه داد: منظور از لوازم عملی نجات کشــور که کل ســاختار 
قدرت و نه فقط قوه مجریه باید به آن پایبند باشد تعهد به طراحی 
برنامه و اجرای اصولی است که بارها و بارها در جهان آزمایش پس 
داده است و راه نجات ایران هم جز از آن طریق امکان پذیر نیست. در 
چارچوب چنین برنامه ای قبل از هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه 
با فساد با رویکردی پیشگیرانه طراحی شود تا از فاجعه سازی های 
مشروعیت سوز و فاکت ساز وضعیت کنونی خارج شویم در مرحله 
بعدی و در جهت تکمیل آن برنامه باید کل سیاست های اقتصادی 
دولت بر محور افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی بازآرایی شود تا 
زمانیکه انگیزه های ســوداگرانه در مسکن، زمین و مستغات باقی 
است و ســکه و دار به صورت کاما بی منطق و مشکوک افزایش 
قیمت پیدا می کند و انگیزه های سفته بازانه و ضد توسعه ای در بورس 

استمرار دارد راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد.

تمرکــز بر ریزش حباب بورس، آدرس اشــتباهی مافیای 
رسانه ای است

مومنی افزود: مافیای رســانه ای با کمال تاسف در جهت پشتیبانی 
از منافع رانتی و جهت گیری های ســفته بازانه و مفت خوارانه، کل 
نگرانی ها در بازار بــورس را روی خطر ریزش حباب متمرکز کرده 
اســت در حالیکه اصل ماجرا آن است که ساختار قدرت باید بداند 
تا زمانی که اســتعدادهای انسانی و مادی کشور از طریق بورس در 
جست و جوی کسب درآمد بی زحمت و سوداگرانه است و آن سودها 
به جای بهبود وضعیت تولید بحران های شدت یافته در بخش تولید 
توسعه گرا را افزایش می دهند، نمی توان راه نجاتی برای اقتصاد تصور 
کرد.وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری باید این بلوغ را از خود نشان 
دهد که اســتمرار وضعیتی که در آن همچنان تجارت پول موتور 
اصلی خلق ارزش به قیمت افاس و فاکت مردم و تولیدکنندگان 
است کوشــش های جزیره ای، جزئی و کوته نگرانه اصاحی هرگز 
اثرگذار و اصاح کننده نخواهند بود.رییس موسســه دین و اقتصاد 
با تاکید بر اهمیت توجه بر افزایش نابرابری ها در جامعه ایران گفت: 
تا زمانیکه در این ابعاد حیرت انگیز به نابرابری های ناموجه ناشی از 
این مناسبات مشوق رانت و ربا و فساد بی توجهی و بلکه به آن شدت 
هم بخشیده می شود همگان باید بدانند که ناپایداری و نااطمینانی در 
همه عرصه  های حیات جمعی مسلط خواهد شد و به جای اعتماد 
متقابل و انگیزه همکاری های سازنده و مولد تخم کینه، بد گمانی و 

نفرت در  ایه های جامعه پاشیده می شود.

وی ادامــه داد: امروز حکومت گران گرامی باید بدانند نابرابری های 
ناموجه فزاینده در عرصه های قدرت و ثروت مهمترین عامل تشدید 
آســیب پذیری ها و افزایش شکنندگی های اقتصادی، اجتماعی و 
نیروی محرکه عمق یابی وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است.

تبدیل شــدن واردات به راه حل اصلی کشور، پاس گل به 
تحریم کنندگان است

وی ادامه داد: وقتی سیاست های دال محور و مشوق مفت خوارگی 
انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی را نابود می سازد و بالندگی اشتغال 
را به کانال مشاغل بخش غیررسمی می اندازد و سرمایه گذاری های 
عظیم بر روی جوانان کشــور را که شــغلی برای خود متناسب با 
تخصص هایی که به دست آورده اند از کارکرد می اندازد، معلوم است 
که برای تامین ابتدایی ترین نیازهــا، واردات به راه حل اصلی برای 
بحران های اقتصادی تبدیل می شود و این به معنای پاس گل دادن 
به تحریم کنندگان است، راه حلی که به طور اصولی در اقتصاد ما 
وجود دارد و باید بصورت راهبردی مورد توجه قرار بگیرد ارتقای بنیه 

تولیدی کشورمان است.

دولتمردان از کانون اصلی نجات کشور غافل مانده اند
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: به گمــان بنده چیزی که 
مشاهده نمی شود و انتظار می رود نهادهای نظارتی مسئول مسائل 
راهبردی در این زمینه دقت بیشتری کنند این است که وقتی ذهن 
نظام تصمیم گیری به ســمت راه حل هایی چون رونق بخشی به 
حبــاب بورس، افزایش نــرخ ارز، و افزایش قیمت پایه ارز کااهای 
اساســی وارداتی و نگرانی های ســوری و تحریف شده از نقدینگی 
می رود و این عارضه ها و دل مشــغولی ها ذهن نظام تصمیم گیری 
را از کانــون اصلی نجات غافل می کند و با اصرار به تداوم رویه ها و 
ساختارهای بحران ساز و تمسک به اندیشه هایی که طی سه دهه 
گذشته اقتصاد کشور را با بن بست روبه رو کرده اند امکان پذیر نیست. 
در ادبیات توسعه کانون اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه نامیده 
می شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است؛ اواً قابلیت برطرف 

کردن فقر را دارد و دوم اینکه، قابلیت جبران عقب ماندگی را دارد.

این استاد دانشگاه عامه طباطبایی تصریح کرد: البته اوضاع نابسامان 
اقتصاد و آســیب پذیری های آن، طمع تحریم کننده کنندگان را 
برانگیخته تا از این طریق به کشور صدمه بزنند و ریشه این موضوع 
نیز به غفلت های پرشمار نظام تصمیم گیری طی سه دهه گذشته 
در طیــف متنوعی از عرصه های راهبــردی برمی گردد. حتی اگر 

نخواهیم وارد جزئیات فاجعه ســاز تجربه تعدیل ساختاری با همه 
اجزای انحطاط آور آن شــویم، از نقطه عطف افزایش قیمت نفت 
یعنی ســال ۱۳۸۴ تا امروز وحشتناک ترین غفلت ها در این زمینه 
صورت گرفته است و امید این بود که با آمدن دولت آقای روحانی و 
سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی این بلوغ فکری ایجاد شود 
که تنش زدایی تنها یک ابزار رفع کننده مزاحمت های بیرونی است 
و اینکه این ابزار به شرطی قابل دفاع است که با اتکا به یک برنامه 
اندیشیده و توسعه گرا در خدمت ارتقاء بنیه تولیدی کشور قرار گیرد.

رویه های ظاهرسازانه به آخر خط رسیده است
مومنی افزود: در دهه های اخیر به موازات سقوط سهم بخش صنعت 
در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت به 
طور همزمان در بخش ماشین  آات نیز سقوط کرده است. در دوره 
آقای روحانی مانند دولت احمدی نژاد نظام قاعده گذاری و پاداش دهی 
به سمتی سوق یافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان 
نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزی حتی سرمایه گذاری دولتی 
در ماشین آات هم ســقوط ۵۰ درصدی داشته و به همین دلیل 
است که با وجود رشد اقتصادی دو رقمی در برخی سال های اخیر 
کیفیت زندگی مردم بهبود نیافت و تاثیری بر توانایی ها و مقاومت 
اقتصاد نداشته که معنای راهبردی آن به آخر خط رسیدن رویه های 

ظاهر سازانه، رانتی، دال پرور و کوته نگرانه است.

واردات بدون انتقال ارز، مشکوک است
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس یادآور شد: در حالی که برخی 
از صادرکنندگان از انواع رانت ها اســتفاده می کنند و حتی با وجود 
آنکه اساس وجودشان به دلیل سرمایه گذاری های ارزی و ریالی از 
منابع بین نسلی است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از 
صادرات انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می کنند که متاسفانه 
آخرین آن پدیده غیر متعارف، مشکوک و پارادوکسیکال »واردات 
بدون انتقال ارز« است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم از سال ۱۳۶۸ 
تا امروز که این بازی در اقتصاد ایران وجود دارد ، این عنوان در واقع 
پنهان کردن واقعیت تمایل تصمیم گیران به امتیازدهی به امیال ضد 
توسعه ای افراد و بهم ریختن کل ساختارهای تضمین کننده ثبات 

و پایداری جامعه است.

منشاء افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی 
توضیح داده شود

وی ادامه داد: این عزیزان و البته ســران قوا باید توجه داشته باشند 
که دولت بعدی هم با هر گرایشــی که باشــد مانند همین دولت 
عملکردش جزو کارنامه نظام جمهوری اسامی به حساب می آید و 
دولت ها از این نظر هیچ تفاوتی باهم ندارند و نباید از طریق کارهای 
صوری و موقتی با فاجعه ســاز ی های عمیق تر در آینده برای خود 
خوشنامی ظاهری بخواهیم و بعدی ها را غیر خودی به حساب آوریم. 
طی چندماهه گذشــته چند مسئله حساس و مهم در دستور کار 
دولت محترم قرار داشــته که با کمال تاسف نمی توان آنها را حمل 
بر صحت کرد برای مثال داده های بانک مرکزی حکایت از آن دارد 
که تنها در یک ســاله منتهی به اسفند سال ۱۳9۸ چیزی حدود 
۵۰ درصد به خالص ارزش دارایی  های خارجی بانک مرکزی افزوده 
شده است بدون آنکه عزیزان توضیح دهند که منشا و عامل اصلی 
این مسئله چیست؟ مومنی یادآور شد: در دهه های ۱۳7۰ و ۱۳۸۰ 
کاما مشــخص بود که روندهای افزایش دارایی های خارجی بانک 
مرکزی همسویی تمام عیار با اقدام ضد توسعه ای فروش ارز در بازار 
ســیاه دارد. اان به اعتبار تحریم ها و کرونا طبیعی است که آن کار 
در ابعاد گذشــته ناممکن است و در سطح نظری این به معنای آن 
است که طمع توســل به Money Printing چنین اوضاعی را پدید 
آورده باشد. از آنجایی که ما اصل را بر اعتماد به عزیزان می گذاریم 
توصیه می کنیم که در این زمینه توضیحی بدهند و راه را بر گمانه 

زنی های نامناسب ببندند.

مالی سازی اقتصاد شکنندگی ها را افزایش می دهد
مومنی با اشــاره به سیاســت انتشــار اوراق بدهی بــرای جبران 
کسری بودجه گفت: مدیریت بانک مرکزی در دوره جدید اهتمام 
غیرمتعارف و خطرناکی در باب تشــدید مالی ســازی نامرتبط با 
اقتضائات بخش حقیقی ر ا در دستور کار قرار داده و دائما به دولت 
برای تبدیل بدهی های بی حساب و کتاب آن به اوراق بدهی و دامن 
زدن به تجارت و مبادله این اوراق کمک کرده است. در کشوری که 
بخش اعظم تولیدات آن یا در چارچوب ساخت تولید معیشتی است 
و یا با فناوری های بسیار نازل عرضه می شود و با بحران ساختاری و 
سیستمی در بخش تولید صنعتی روبه رو است و قادر به استفاده از 
حدود نیمی از ظرفیت  های تولیدی خود نیز نمی باشد حرکت در 
جهت شدت بخشی به مالی سازی اقتصاد شکنندگی ها و فاجعه ها 
را افزایش می دهد.این استاد دانشگاه افزود: اینکه قوه مجریه این کار 
خطا را تحت عنوان پرهیز از چنگ انداختن به منابع بانک مرکزی 
و سیســتم بانکی توجیه می کند یک خطای مضاعف است چراکه 
براســاس تجربه سه دهه گذشــته که دولت برعکس دوران دفاع 
مقدس به جای برخورد شفاف، صادقانه، وام گیری شرافتمندانه و 
شفاف از سیستم بانکی به سمت رویه هایی مانند دستکاری نرخ ارز 
و قیمــت حامل های انرژی و افزایش های پی در پی قیمت کااها و 
خدمات خود رفته و اخیرا تب سوداگری در بورس و تاش به ایجاد 

بازار اوراق بدهی رفته است.

ساختار هزینه های دولت و واردات کشور بازآرایی شود
وی افزود: ضمن آنکه به ویژه طی ده ســاله گذشته آمریکا اهتمام 
جدی در زمینه رساندن نرخ بهره به حدود صفر از خود نشان دادند، 
شما که نه آن قدرت هژمونیک را دارید و نه قادر بوده اید که با وجود 
سقوط سی درصدی رشــد تورم در سال های اولیه مسئولیت این 
دولت حتی درصد اندکی از نرخ بهره را پایین بیاورید نباید به چنین 
سیاست های مخرب و ضد توسعه ای متوسل شوید. اگر به جای این 
کارها به سمت بازآرایی ساختار هزینه های دولت و بازآرایی واردات 
کشور در جهت مصالح توسعه حرکت کنید نه تولیدکنندگان و مردم 
را از خود مایوس می سازید و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی 
از کانال صنــدوق بین المللی پول یا کره جنوبی این همه مرارت و 

سختی متحمل می شوید.

 سهم بخش های اقتصادی در اشتغال
 چقدر است؟

مطابق آمار ارائه شــده از ســوی وزارت کار در ســال 9۸ سهم اشتغال در 
بخش کشــاورزی ۱7.7 درصد، سهم اشتغال در بخش صنعت حدود ۳۲.۰ 
درصد، ســهم اشــتغال در بخش خدمات حدود ۵۰.۳ درصد،سهم اشتغال 
ناقص 9.9درصد بوده است.مطابق آمارهای ارائه شده از مرکز آمار و اطاعات 
راهبردی وزارت کار ســهم اشــتغال در بخش کشاورزی درسال قبل ۱7.7 
درصد ، ســهم اشتغال در بخش صنعت حدود ۳۲.۰ درصد ، سهم اشتغال 
در بخــش خدمات حدود ۵۰.۳ درصد، ســهم اشــتغال ناقص9.9 درصد 
و سهم شاغلین ۱۵ساله و بیشتر یا ســاعت کار معمول۴9ساعت و بیشتر 
کل ۳۸.۰ درصد بوده است.ســهم اشتغال در بخش کشاورزی مردان ۱7.۲ 
درصد،زنان۱9.۸ درصد،شــهری۶.۳ درصد و روستایی۴9.۲ درصد است و 
این سهم در بخش صنعت برای مردان۳۳.۱ درصد،برای زنان ۲۶.9 درصد و 
برای شهری ۳۳.9 درصد و برای روستاها ۲۶.۶ درصد و این سهم در بخش 
خدمــات برای مردان ۴9.7درصد و برای زنان ۵۳.۳ درصد و برای شــهری 
۵9.7 و روســتایی۲۴.۲ درصد و سهم اشــتغال ناقص در بین مردان ۱۰.9 
درصــد و دربین زنان ۵.۵درصد،در مناطق شــهری۸.۸ درصد و در مناطق 

روستایی ۱۳.۱ درصد است.

خبر جدید برای جاماندگان سهام عدالت
نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کرده اند که بر مبنای آن دولت 
موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول 
درآمدی قرار دارند تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی طرحی را با عنوان طرح ساماندهی سهام عدالت 
تقدیم هیئت رییســه مجلس کرده اند. در دایــل توجیهی این طرح آمده 
اســت: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادســازی سهام عدالت و مرتفع 
نمودن مشــکات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز و کارهای 
قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال 
حقوق مالکانه توسط مشــموان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و 
همچنین ضرورت پیش بینی ســاز و کار آزادســازی سهام عدالت به نحوی 
که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و 
منافع مشــموان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره ای از ابهامات قانونی 
که ســازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت با آن مواجه 
هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:ماده یک: کلیه 
اصطاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسامی 
ایران، قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصاحات 
بعدی آن و قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای 
قانون سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، به همان معانی و سایر 

اصطاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:
مشمولین: مشمولین ســهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین 
نامیده می شوند.شرکت های سرمایه پذیر: شرکت هایی که بخشی از سهام آنها 
به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار 
شرکت نامیده می شوند.ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که 
سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبت نام شدگان 
نهایی در ســامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی سازی 
درج شده است، مشمولین ســهام عدالت محسوب می شوند. وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال به باا که در شش 
دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت 
دو ماه از اجرای این قانون به ســازمان خصوصی سازی ارسال کند. این افراد 
مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شــده و دولت موظف به اعطای سهام 
عدالت به این دسته از افراد تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار است.دولت موظف 
اســت از محل باقیمانده سهام دولت و شــرکت های دولتی در شرکت های 
بورســی گروه های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را 
فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری 
آنها از ســهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه ای است که حداقل ظرف 
مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.ماده ۳: 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش 
ذیل را برای مشــمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب 
کرده اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس 
و اوراق بهادار می توانند در تاریخ های مشخصی که از پیش اعام خواهد شد، 
پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولین 
ذکر شده در قیمت های مشخص ارائه نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر 
یا فروش سهام خود در قیمت های مذکور دارند بتوانند در این فرایند شرکت 
نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون 
به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.ماده ۴: تعاونی های شهرستانی 
ســهام عدالت حداکثر ظرف یک ســال پس از تصویب این قانون مکلف به 
اصاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم 
فعالیت با موضوع جدید و یا انحال احتمالی خواهند بود. با ســپری شدن 
مدت مذکور، فعالیت این تعاونی ها غیر قانونی محســوب خواهد شد. ضمنا 
پرداخت هرگونه کمک از ســوی دولت و شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی های مزبور در راستای تداوم فعالیت 
فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اســت.تبصره ۱: دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در 
اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های مذکور 
و صورت های مالی شــرکت های ســرمایه گذاری سهام عدالت حسابرسی و 
بازرســی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت 
عدم همکاری هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
در ارائه اطاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.تبصره ۲: در صورتی 
که در روند حسابرســی و بازرســی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل 
کشور، تخطی از سوی هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی احراز 
شــود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.ماده ۵: شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی موظفند به منظور اعمال مدیریــت در هر یک از 
شرکت های سرمایه پذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب 
شده توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه 
کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه پذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان 
بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برســد. در غیر اینصورت 
نماینده مذکور حق شــرکت در مجامع شرکت های فوق را نخواهد داشت. 
آیین نامه اجرایی این ماده شــامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای 
نماینده های شرکت های سرمایه گذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب 
این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست های 

کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
خبر داد:

اباغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از 

اجرای پروژه اباغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، محمد مسیحی، 
بــا تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشــور فقط 
بــا تکیه بر »نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشــمند« 
امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم 
در خصوص مدرن ســازی نظام مالیاتی، اجرای طرح 
جامع مالیاتی بوده که با تکیه بر آن، خدمات مالیاتی 
به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می گردد.وی با 
اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ خدمت مالیاتی 
به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می شود، گفت: 
پروژه ابــاغ الکترونیک اوراق مالیاتــی از تازه ترین 
اقدامات ســازمان اســت که به منظور توسعه دولت 
الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان در 
حوزه مکانیزاسیون فرایندها اجرایی شده و هم اکنون 
مودیان سراسر کشور با تایید و ارسال فرم الکترونیکی 
»درخواســت اســتفاده از خدمات الکترونیکی اباغ 
و مدیریت درخواســت ها« که از کانال های مختلف 
الکترونیکی سازمان در دســترس قرار گرفته، از این 
خدمت نوین بهره مند شــده اند.معــاون درآمدهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: پیش از 
این اباغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه 
به محل کســب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می 
گرفت. در این شــیوه گاهی به دلیــل نبود مودی در 
محل، مشــکاتی برای مودیان و سازمان بوجود می 
آمد; بعاوه مودی نیز در مواردی مجبور می شــد به 
منظور پیگیری وضعیت اباغ اوراق مالیاتی به ادارات 
مالیاتــی مراجعه نماید که این امــر زمینه ترددهای 

غیرضروری به ادارات را بوجود می آورد.

 صنعت خودرو سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که 
مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرایند زنجیره 
تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شدید روبرو شد. از 
سوی دیگر افت شدید قیمت ریال در سال 97 موجب رکود و 
تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه سازی شد. بر اساس گزارش 
نهادهای صنفی از میان ۳۰۰ هزار نفر شاغل در قطعه سازی، 
نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر بیکار شدند. لذا در کنار ناکارامدی 
سیاست ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و افزایش قیمت بی 

سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم.

با قدرت به تولید ادامه میدهیم
 صنعت خودرو سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که 
مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرایند زنجیره 
تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شــدید روبرو شد. 
از سوی دیگر افت شــدید قیمت ریال در سال 97 موجب 
رکود و تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه سازی شد. بر اساس 
گــزارش نهادهای صنفی از میان ۳۰۰ هزار نفر شــاغل در 
قطعه ســازی، نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر بیکار شدند. لذا در 
کنار ناکارامدی سیاســت ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و 
افزایش قیمت بی سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم.از 
میان موضوعات قابل توجه در صنعت خودرو ایران در سال 
۱۳9۸، ماجرای دادگاه های عباس ایروانی موســس گروه 
تولیدی قطعات خودروعظام بــود. ایروانی کارآفرین بزرگ 
ایرانی و پدر صنعت قطعه سازی ایران سال گذشته با اتهام 
قاچاق در دادگاه حضور یافت. شرکت عظام در حقیقت یک 
هلدینگ اســت که ۱۰ شرکت و ۱۲ کارخانه زیر مجموعه 
دارد. حــدود  ۵ هزار نفر به طور مســتقیم در بخش قطعه 
ســازی خودرویی و غیر خودرویی عظام مشــغول فعالیت 

هســتند و ۲۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم )به روایتی 
۳۰ تا ۴۰ هزار نفر( اشتغال شان وابسته به این شرکت است.  
بیش از  ۱۰7 قطعه و مجموعه قطعات گروه عظام در تولید 
۱۴ خودرو داخل کشور نقش مستقیم دارد  که دست کم ۴ 
مورد آن ها جزو خودروهای پرتیراژ کشورهســتند. این گروه 
تنها در سال اخیر با ســرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد 
تومان، و تا دو ســال آینده مجموعا به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد 
تومــان پروژه های تولیدی عظیمــی را با انتقال تکنولوژی 
اجرا کرده و خواهد کرد که اکثرا تحت ایسنس شرکتهای 
بزرگ اروپایی هستند از جمله انواع پیستون و بوش سیلندر 
و کمک فنر و کاچ و کویل جرقه و استارت و دینام هوشمند 
و فرمان برقی و EMS  و سیستم تعادل و پایداری  .ESC حاا 
نیز در اوج شرایط سخت تحریمی امسال ضمن اشتغالزایی 
قابل توجه برای ۵۰۰ نیروی متخصص )و سال گذشته ۳۰۰ 
نیروی جدید( پروژه های متعدد دیگری با محوریت ساخت 
داخل و خودکفایی در کاس کیفی و استاندارهای روز دنیا 
درحال اجرا میباشد مانند تولید فنرهای خورشیدی کاچ 
و اســتک دینام و ... که قطعــا در ارتقای کیفی خودروهای 
داخلی سهم به سزایی خواهند داشت. عباس ایروانی موسس 
هلدینگ عظام در جلســات قبلی دادگاه که تا مهر ۱۳9۸ 
ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: »عدد کل واردات 
این مجموعه از سال ۸۰ را استعام کرده و می گویند 7۶۴ 
میلیون دار کاا به صورت قاچاق وارد کردیم! نمی شود که به 
مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه و ماشین آات گروه عظام 
از ســال ۸۱ تا اان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان 
عوارض گمرکی مربوط به ۱7 هزار برگه سبز گمرکی را در 
این سال ها برای چه چیزی پرداخت می کردیم؟... نمی دانم 
اتهام قاچاق به استناد چه چیزی است؟ نفس این اتهامات در 

دو کیفرخواست کاما متناقض یکدیگر هستند. از طرفی کل 
تسهیات ارزی اخذ شده که بخش عمده آن طی این سال 
ها تسویه شده را با محاسبات غیرقانونی و اشتباه ، خروج ارز 
بدون واردات کاا می نامند!  و از طرفی  بدون هیچگونه سند 
و مدرکی اتهام واردات قاچاق  کاا را میزنند! که اینها کاما 
متناقضند . جالب است که وام های ارزی اخذ شده از بانک 
های ایرانی خارج از کشور را خروج ارز از کشور می نامند در 
صورتی که این ارز ها عینا به صورت مواد اولیه و ماشین آات 
به چرخه تولید در ایران وارد شده است ازم به ذکر است طبق 
آخرین استعام دادگاه از گمرک که ظاهرا شاکی پرونده بوده 
هیچگونه خافی صورت نگرفته است همچنین در محاسبات 
بدهی بانکی مصوبات دولت )ستاد تسهیل و رفع موانع تولید( 
و کمیسیون اصل نود مجلس و بخشنامه دادستان کل کشور 
تاکنون توسط بانک ها لحاظ نشده، در صورتیکه طبق نرخ ارز 
قانونی و مصوب ستاد تسهیل بدهی بانکی مجموعه را تماما 
پرداخته ایم  .« عباس ایروانی مالک گروه عظام که اعام کرده 
بود یک دار در خارج از کشور سرمایه ندارد، چندی پیش با 
انتشار ویدیویی در اینستاگرامش درباره ی اتهاماتش با اشاره 
به امیدش به سیستم قضایی و نهادهای نظارتی کشور گفت:« 
بارها درخواست کرده ام یک نفر بیاید حرف ما را گوش کند و 
بدون جهت گیری و غرض ورزی ببینید ما درست می گوییم 
یا آنها. در پرونده 7۰۰ میلیون دار همه مســتندات را ارائه 
کردیم و نتوانســتند یک دار }قاچاق{ را ثابت کنند و اگر 
نیاز باشد جهت شفاف سازی اذهان توضیحات و مستندات 

ازم را ارائه میکنیم.«

عباس ایروانی مالک گروه تولیدی عظام ضمن رد کلیه اتهامات گفت:

با قدرت به تولید ادامه میدهیم



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 1 تیر 1399  29 شوال 1441  21 ژوئن 2020نفت و انرژی
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4382 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

نفت برنت 9 درصد گران شد؛استانها

جدال دیپلماسی و اقتصاد در بازار طای سیاه
 بازار نفت، هفته گذشــته اگرچه با ریسک های سیاسی مانند 
باا گرفتن تنش بین آمریکا و چین همراه بود اما به دلیل امید 
به توازن عرضه و تقاضا قیمت ها تقویت شــد و نفت برنت ۹ 
درصد گران شد.نفت در هفته گذشته با دو فاکتور تاثیرگذار 
رو بــه رو بود. در ابتدای هفته عرضــه و تقاضا در این بازار با 
چالش همراه شــد، نگرانی ها به باا گرفتــن دوباره کرونا در 
جهان باعث شــد تا پیش بینی تقاضا برای نفت کاهشی شود. 
با این حال گزارش اوپک امیدوارکننده بود تا آنجا که نشــان 
از افت ۶.۳ میلیون بشکه ای تولید اعضای این سازمان در ماه 
گذشــته میادی داشت.فاکتور دوم اما فشار بر قیمت نفت را 
افزایش داد. رئیس جمهوری آمریکا،  مصوبه کنگره این کشور 
علیه چین را امضا کرد. اعضای گروه ۷ نیز خواســتار بازنگری 
در ایحه امنیتی هنگ کنگ شــدند و اینگونه بود که بعد از 
پاسخ چین به این دو مورد،  آتش زیر خاکستر اختافات دوباره 
شــعله ور شد.سال گذشــته نیز اقتصادهای اول و دوم جهان 
بر ســر تعرفه های تجاری اختاف پیدا کردند و این موضوع 
نگرانی ها را مبنی بر کاهش رشد اقتصادی دنیا و افت تقاضای 

نفت افزایش داده بود.اما با شیوع کرونا آتش بسی نانوشته بین 
آمریکا و چین رخ داد، آتش بســی که حاا به نظر می رسد به 
بهانه هنگ کنگ از ســوی دو کشور ملغی شده است.  با این 
حال قدرت عرضه و تقاضای متوازن در بازار نفت آنچنان زیاد 
بود که اختاف نظر بین دو کشوری که در مجموع حدود ۴۰ 
درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارند بی اثر کند.با توجه به این 
موضوع،  نفت برنت در هفته گذشته حدود ۹ درصد باا رفت 
و از ۳۸ دار و ۷۳ ســنت در روز دوشــنبه به ۴۲ دار و ۱۹ 
سنت در پایان معامات روز جمعه رسید.نفت شاخص آمریکا 
نیز که همچنان با معضل پر شــدن مخازن ذخیره ســازی رو 
به رو اســت،  ۵.۷ درصد افزایش پیدا کرد تا از ۳۶ دار و ۲۶ 
سنت به ۳۸ دار و ۸۴ سنت افزایش پیدا کند.  اگرچه قیمت 
نفت روند افزایشــی به خود گرفته اما کارشناسان معتقدند تا 
زمانی که شیوع کرونا در جهان کنترل نشود نمی توان انتظار 
افزایش پایدار تقاضا برای نفت را داشت و این موضوع می تواند 
در هفته هــای آینده دوباره نفت برنت را بــه زیر ۴۰ دار در 

هربشکه باز گرداند.

مدیر  برق منطقه یک اصفهان:
تحولی تازه در شبکه های توزیع برق اصفهان

همزمان ۸ پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی در محدوده برق منطقه ۱ اصفهان 
بهــره برداری به بهره برداری می رســد برای اجرای این پــروژه ها ۶ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان  از محل اعتبارات شــرکت توزیع برق اصفهان هزینه شــده 
است. مهندس سید علیرضا عریضی مدیر  برق منطقه یک اصفهان افزود : کابل 
کشــی خیابان طالقانی به طول ۷۰۰ متر، بازسازی و بازآرایی شبکه در خیابان 
احمد آباد - طالقانی - شــریف واقفی، تجهیزیک باب پســت زمینی در خیابان 
فردوســی که ظرفیت سازی برای تامین ۱۰۰ انشــعاب جدید را فراهم نموده؛ 
تجهیزیک باب پست زمینی در خیابان هشت بهشت شرقی که۷۰ انشعاب جدید 
را برق دار نموده ،توســعه ظرفیت برق رسانی به مرکز درمانی ،پزشگی امین که 
با اجرای آن این بیمارستان همیشه از چند مسیر برق دار خواهد بود انجام شده 
اســت . هدف از اجرای این پروژه ها کاهش خاموشی ها و تلفات شبکه ،افزایش 
ضریب پایداری شبکه و زیبا سازی مبلمان شهری ،حفظ و توسعه مدیریت سبز 
،ظرفیت سازی برای پذیرش انشعابات جدید ،تاب آوری شبکه در هنگام بحران 

پیش بینی شده است

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان اصفهان:
ضرورت کنترل مصرف برق در تابستان

 مهدی ثقفی در آستانه هفته صرفه جویی آب و برق )اول تا هفتم تیرماه( گفت 
: افزایــش دمای هوا در روزهای اخیر موجــب افزایش ۱۳ درصدی مصرف برق 
در اســتان اصفهان نسبت به سال گذشته گردیده و نگرانی برای تجاوز از سقف 
مجاز مصرف برق احتمال وقوع خاموشــی را افزایش داده اســت . وی ادامه داد : 
در حال حاضر ســاعات بحرانی با بیشترین شدت رشد مصرف برق بین ساعات 
۱۲ تا ۱۶ روز می باشــد و اتخاذ تدابیر مدبرانه ی مدیریت و کاهش مصرف برق 
در این ســاعات می تواند نگرانی ها را کاهش و استان اصفهان را از لیست تقسیم 
بندی خاموشیهای وزارت نیرو خارج نماید. ثقفی افزود: استفاده از نور خورشید به 
جای امپ در ساعات مذکور برای روشنایی اتاق های مسکونی ، اداری ، تجاری 
و ســالن ها و کارگاه های صنعتی ، اســتفاده از دور کند کولر و خاموش کردن 
وسایل سرمایشــی حداقل ۱۵ دقیقه به ازای هر ساعت استفاده ، تنظیم دمای 
۲۴ درجه برای کولر های گازی و به حداقل رســاندن استفاده از کولرهای گازی 
، عدم اســتفاده از سایر وســایل برقی از قبیل جاروبرقی ، چرخ گوشت ، ماشین 
لباسشــویی،  اتو و... در ســاعات ۱۲ تا ۱۶ از جمله راهکارهای پیشنهادی برای 
کنترل مصرف برق می باشد.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان درخصوص طرح های صرفه جویی کشاورزان و صنایع نیز گفت: چاه های 
آب کشاورزی با خاموش کردن موتور چاه آب خود از ساعت ۱۲ تا ۱۶ ، در این ایام 

مشمول مصرف برق رایگان در سایر ساعات شبانه روز خواهند شد .

بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی مشترکان گلستانی 
به شرکت برق گلستان

 مدیر عامل شــرکت توزیع برق منطقه گلستان گفت: پس از شیوع کرونا ۱۰۰ 
میلیارد تومان بدهی از ســوی مشترکان خانگی، اداری و صنعتی استان انباشت 
شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر 
نصیری عصر ســه شنبه در نشســت خبری به مناسبت ۱۹ خرداد روز مدیریت 
مصرف انرژی اظهار کرد: بدهی مشترکان شرکت در اسفندماه سال گذشته کمتر 
بــود اما با شــیوع کرونا و مهلت دو ماهه ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مشــترکان 
خانگی، اداری، صنعتی و کشاورزی گلســتان انباشت شده است.وی با اشاره به 
اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای شــرکت از محل فروش برق است، ضمن 
تأکید بر مدیریت مصرف برق از مشترکان خواست نسبت به پرداخت قبوض اقدام 
کنند.مدیرعامل شــرکت توزیع برق گلستان ادامه داد: ضمن تشکر و قدردانی از 
مردم فهیم استان گلستان در جهت مدیریت مصرف برق که این نیز باعث شد در 
تابستان سال گذشته در جهت رفاه حال مردم ، تابستان بدون خاموشی را داشته 
باشیم و امسال هم دســت نیاز بسوی شما دراز می کنیم تا با کمک هم انشاله 
امسال را هم بدون خاموشی سپری کنیم.وی اضافه کرد :سال گذشته مشترکان 

گلستانی با مدیریت مصرف ۷۰ مگاوات صرفه جویی برق داشتند.

 ششمین نفتکش ایرانی بزودی 
به ونزوئا می رسد 

نفتکش ایرانی گلسان به آب های ونزوئا نزدیک شد.به گزارش رویترز، نفتکش 
ایرانی با نام »گلســان« به آب های ونزوئا بسیار نزدیک شد.این نفتکش ایرانی 
حامل بنزین اکنون در حال نزدیک شــدن به آب های ونزوئاست.برخی منابع 
هم اعام کرده اند که این نفتکش حامل قطعاتی برای ادامه تعمیر پاایشگاه های 
ونزوئا است.این ششمین نفتکشی است که در ماه های اخیر با وجود تحریم های 

آمریکا قرار است در آب های ونزوئا پهلو بگیرد.

 دو کانشهر و ۶ استان در وضعیت 
قرمز برق

انتشــار نقشه روزانه مصرف برق کشور نشــان داد که هم اکنون ۶ استان و دو 
کانشهر در وضعیت قرمز و ۱۵ استان و ۳ کانشهر در وضعیت زرد قرار دارند.

هم اکنون استان های خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، ایام و سیستان بلوچستان و کانشهرهای 
مشهد و اصفهان در محدوده قرمز مصرف قرار دارند.هموطنان ساکن در مناطق 
یاد شــده می توانند با کاهش تنها  ۱۰ درصدی مصرف برق خود، به وضعیت 
سبز مصرف بازگشته و امکان بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در 
مناطق جنوبی از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و 
نیاز به مداومی به استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.این گزارش 
همچنین حاکی از آن اســت که در حال حاضر اســتان های خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیان، آذربایجان شرقی، البرز، قم، مرکزی، 
همدان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان و کانشهرهای تبریز، اهواز 
و شــیراز در وضعیت زرد مصرف برق قــرار دارند.طبق اعام توانیر، هموطنان 
ساکن در این مناطق  نیز می توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، 
در بازگشت به وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.این گزارش حاکی از آن 
است که همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده 
از دور کند در کولرهای آبی اســت مــی توانند در کاهش مصرف برق و کمک 
به کاهش هزینه قبض  خود تاثیربسزایی دااشته باشند.همچنین  عدم استفاده 
از وسایل پرمصرف مانند ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در 

ساعات پیک شبکه از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می رود.

خروج غول انرژی ایتالیایی از پاکستان پس 
از ۲۰ سال

شــرکت انی ایتالیا در حال بررســی فروش دارایی های اکتشاف و تولید انرژی 
خود در پاکستان پس از گذشت ۲۰ سال فعالیت در این کشور است.منابع آگاه 
به بلومبرگ اظهار کردند که شــرکت انی سرگرم کار با یک مشاور مالی برای 
ارزیابی عاقه خریداران به دارایی هایش در پاکســتان است.این دارایی ها شامل 
دارایی های تولید انی در بهیت، بدهرا و کادانواری و همچنین تاسیسات فرآوری 
و چندین دارایی غیرعملیاتی هستند.انی تا سال ۲۰۱۹ ساانه ۳۷ میلیارد فوت 
مکعب گاز طبیعی در پاکستان تولید کرده است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ یک 
پایگاه فوتوولتائیک در پاکستان گشود که ساانه ۲۰ گیگاوات برق تولید می کند.

ارزش ســهام انی پس از اعام این خبر در بازار میان صعود کرد و ارزش بازار 
این شــرکت را به ۳۶ میلیارد دار رساند. با این حال منابع آگاه اظهار کرده اند 
که رایزنی ها در مرحله اولیه هستند و این شرکت ممکن است از تصمیم برای 

فروش منصرف شود.

سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی:
 افزایش قیمت گازوئیل در دستور

 کار نیست
سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت:  در حال 
حاضــر برنامه ای برای افزایش قیمت گازوئیل وجود ندارد و افزایش قیمت این 
حامل انرژی در دســتور کار نیست.»مهدی اسماعیلی« دیروز )شنبه( در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با رد شــایعه افزایش قیمت گازوئیل ادامه داد: 
دربــاره تغییر قیمت گازوئیل موضوعی به شــرکت ملی پاایش و پخش اباغ 
نشــده است.وی افزود: شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به 
عنوان پایانی ترین حلقه سوخت کشور،  تنها مجری تصمیماتی است که گرفته 
می شود و تاکنون نیز موضوعی مبنی بر افزایش قیمت این حامل انرژی مطرح 
نشــده است.به گزارش ایرنا روز جمعه با قطعی اینترنت در برخی نقاط کشور،  
افرادی در فضای مجازی شــایعاتی مبنی بــر ارتباط قطعی اینترنت و افزایش 
قیمت گازوئیل مطرح کردند.قطعی اینترنتی که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری 
ارتباطات به دلیل مشکات فنی رخ داده بود و بعد از ساعاتی نیز اصاح شد  و 
شبکه اینترنت به شرایط عادی بازگشت.در حال حاضر قیمت هر لیتر گازوئیل 
بر اساس پیمایش ۳۰۰ تومان است که در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار 
پایین اســت و این موضوع باعث جذاب شدن قاچاق این سوخت به کشورهای 

همسایه شده است.

تولیــد اوپک در حالی در ماه گذشــته 
میــادی ۶.۳ میلیون بشــکه کاهش 
داشته که همچنان اعضای این سازمان 
)به جز سه کشور ایران،  ونزوئا و لیبی( 
حدود یک میلیون بشکه بیش از تعهد 
خود در توافق کاهش تولید، نفت روانه 
پایبندی  نشان دهنده  بازار کرده اند که 
۸۳ درصــدی اوپک بــه توافق کاهش 
تولید اســت.بر اســاس توافق کاهش 
تولید نفت که بین اوپک و اوپک پاس 
به امضا رســید،   مقرر شــد تا مجموع 
تولید نفــت اوپک در ماه هــای می و 
ژوئن با کاهشی ۶ میلیون بشکه ای در 
مقایســه با اکتبر سال ۲۰۱۸،  به ۲۰.۵ 
میلیون بشــکه در روز برســد. توافقی 
که البته برای یک ماه دیگر نیز تمدید 
شــد.این توافق در شــرایطی به امضا 
رســید که اغلب کشورهای عضو اوپک 
بیش از اکتبر ســال ۲۰۱۸ نفت تولید 
می کردند و در مــاه آوریل وارد جنگ 
تولید و عرضه شــده بودنــد. البته این 
موضوع مختص اعضــای اوپک نبود و 
تولیدکنندگان غیر عضــو اوپک مانند 
روسیه و آمریکا نیز در این میدان وارد 
عمل شده بودند.این موضوع قیمت نفت 
را که از شیوع کرونا و اعمال قرنطینه به 
شدت آسیب دیده بود با کاهش همراه 
کرد و حتــی در روزهایی نفت آمریکا 

بــا قیمت منفی معامله شــد.از همین 
رو توافــق کاهش تولیــد ۹.۷ میلیون 
بشکه ای نفت به اجرا درآمد. توافقی که 
اگرچه تولید اوپــک را در ماه می ۶.۳ 
میلیون بشکه پایین آورده اما در عمل 
با اهداف توافق کاهش تولید همچنان 
فاصله ای یک میلیون بشــکه ای دارد.بر 
اساس توافق کاهش تولید نفت، تولید 
اعضــای اوپک )به جز ۳ کشــور ایران، 
ونزوئــا و لیبی کــه از توافق معافند و 
روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشــکه نفت 
تولید می کنند( برای ماه اکتبر ســال 
۲۰۱۸، حدود ۲۶.۵ میلیون بشــکه در 
روز در نظر گرفته شد که با کاهشی ۶ 
میلیون بشکه ای به ۲۰.۵ میلیون بشکه 
برسد. اما تولید واقعی اعضای اوپک )به 
جز ۳ کشور معاف از کاهش تولید(  در 
ماه آوریل )ماه پیــش از اجرای توافق 
کاهش تولید( ۲۷.۸ میلیون بشــکه در 
روز بود. بنابراین اگرچه تولید اوپک در 
ماه می در مقایسه با آوریل کاهشی ۶.۳ 
میلیون بشکه ای داشته اما توافق کاهش 
تولید را به طور کامل اجرا نکرده است.

با توجه به این کاهش، در ماه گذشــته 
میادی تولید اوپک )به جز ۳ کشــور 
معاف از کاهش تولید( به ۲۱.۵ میلیون 
بشــکه در روز رسیده است که با توجه 
به هدف گذاری ۲۰.۵ میلیون بشکه ای 
تولید برای این سازمان بر اساس توافق 
کاهش تولید،   نشان می دهد که اعضای 
این سازمان ۸۳ درصد به توافق کاهش 
تولید پایبنــد بوده اند.این توافق تاکید 
کرده که ســهم اعضای اوپک از کاهش 
تولید بر اساس تولید اکتبر سال ۲۰۱۸، 
کاهشی ۶ میلیون بشکه ای خواهد بود. 
کاهشــی که حدود ۲.۵ میلیون بشکه 
آن بر عهده عربســتان اســت و دیگر 
کشورهای اوپک، ۳.۵ میلیون بشکه از 
تولید خود را کم می کنند.گزارش اوپک 
نشان می دهد عربســتان ۱۰۰ درصد 
به این توافق پایبند بوده اســت. تولید 
نفت عربستان در حالی در ماه گذشته 
میادی به زیر ۸.۵ میلیون بشــکه در 
روز )به میزان تعهد شــده( رسیده که 
این کشــور در ماه آوریل بیش از ۱۱.۶ 
میلیون بشکه نفت تولید کرده بود. این 

نشان می دهد سهم عربستان از کاهش 
۶.۳ میلیون بشکه ای اوپک حدود ۳.۱ 
میلیون بشــکه بوده و ۵۰ درصد از این 
کاهش را عربســتان بر عهــده گرفته 
است.امارات نیز در حالی تولید خود را 
به تعهد کاهــش تولید نزدیک و ۲.۴۷ 
میلیون بشــکه نفت در ماه گذشــته 
میادی روانــه بازار کرده که تولید این 
کشور در ماه آوریل بیش از ۳.۸ میلیون 
بشکه در روز بوده اســت.در مقابل اما 
عــراق که تولید خود را بر اســاس این 
توافق باید به ۳.۵ میلیون بشکه در روز 
می رساند در ماه گذشته میادی ۶۰۰ 
هزار بشکه بیش از تعهد خود نفت تولید 
کرد. تولید نفت عراق در ماه می بیش 
از ۴.۱ میلیون بشکه در روز بوده است.  
کویت نیز اگرچه حدود ۹۰۰ هزار بشکه 
از تولید روزانه خود کاسته اما همچنان 
بیــش از تعهد خــود در توافق کاهش 
تولید، نفــت راهی بازار می کند.نیجریه 
نیز تقریبا ۲۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری 
از تعهد خود تولید می کند. نیجریه باید 
تولید خــود را به حــدود ۱.۴ میلیون 
بشکه می رساند اما در عمل تولید نفت 
این کشور حدود ۱.۶ میلیون بشکه بوده 
است.سایر کشورهای عضو اوپک نیز کم 
و بیش به تعهدات خود در توافق کاهش 

تولید عمل کرده اند.

واردات نفت چین به رکورد ۱۱.۳۴میلیون 
بشکه در روز رسید

اطاعات گمرکی نشــان می دهد واردات نفت خام چین در ماه مه به بااترین 
حد یعنی ۱۱.۳۴ میلیون بشــکه در روز رسیده اســت.به گزارش بلومبرگ، 
ازدحام نفتکش ها در آب های اطراف بنادر نفتی چین افزایش یافته است چون 
خریداران هجوم آورده اند تا از قیمت پایین نفت طی چند ماه گذشــته بهره 
ببرند ولی ظرفیت منابع ذخیره سازی دریایی برای تمام این نفتکش ها کافی 
نیست. طبق گزارش شرکت اطاعات انرژی و ردیابی نفتکش های کپلر، انتظار 
می رود تنها در همین ماه ۲۰۰ نفتکش به بنادر چین برسند. اطاعات گمرکی 
نشــان می دهد واردات نفت خام چین در ماه مه به بااترین حد یعنی ۱۱.۳۴ 
میلیون بشــکه در روز رسیده است. طبق این اطاعات، اقتصاد چین در مسیر 
بهبود از بحران کرونا قرار دارد و میانگین واردات روزانه نفت چین در ماه مه ۱۵ 
درصد نسبت به آوریل افزایش یافته و ۱۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر از رکورد 
قبلی واردات نفت چین در نوامبر سال گذشته میادی است. واردات نفت چین 
در این ماه احتماا رکورد دیگری میزند. کپلر پیش بینی میکند چین به طور 
متوسط ۱۴ میلیون بشکه در روز یا حتی بیشتر نفت وارد کند که ۲۰ درصد 
بااتر از میانگین ماه مه اســت. شــرکت ملی نفت چین در اوایل سال جاری 
میادی اعام کرده بود انتظار دارد واردات نفت چین ۲ درصد به صورت ساانه 
افزایش داشته باشد که دلیل آن قیمت پایین نفت است. ولی در مورد ادامه روند 

خرید باای نفت توسط چین تردیدهایی وجود دارد. 

وزیر انرژی عربستان:
نشانه های مثبتی از بهبود تقاضا مشاهده 

می شود
وزیر انرژی عربستان سعودی اعام کرد که نشانه های مثبتی را در بهبود تقاضای 
نفت مشاهده می کند، اما راهی طوانی پیش روست.به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 
عبدالعزیز بن سلمان در نوزدهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپک )JMMC( گفت: اوپک برای برقراری دوباره تعادل در بازار جهانی 
نفت در مســیر صحیحی قرار دارد، اما هنوز راهی طوانی برای رسیدن به آن در 
پیش دارد.ا، وی افزود: نشــانه های دلگرم کننده ای از بهبود تقاضا و تعادل دوباره 
بازارهای جهانی نفت دیده می شود، با این حال وی هشدار داد که خطرهایی وجود 
دارد. اقتصاد جهانی مســیر طوانی مدت کاهش محدودیت های اعمال شده برای 
مهار ویروس کرونا را آغاز کرده است، اما با موانع و عقب نشینی هایی روبه رو خواهد 
شد، امکان وجود موج دوم ویروس را نمی توان رد کرد.وزیر انرژی عربستان با اشاره 
به تعداد انگشت شماری از کشورها از جمله عراق، نیجریه، آنگوا، گابن و قزاقستان 
که بیش از سهمیه خود مطابق توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )اوپک پاس( در ماه مه نفت تولید کردند، گفت: اوپک پاس مصمم 
است بدون هیچ استثنایی به ســهمیه های کاهش عرضه مطابق با توافق کاهش 
تولید اخیر خود پایبند باشــد. عبدالعزیز بن سلمان تصریح کرد: این بار متفاوت 
اســت.وی افزود: از آنجا که قصد داریم نشان دهیم همه کشورها به توافق کاهش 
تولید پایبند هستند، دو هفته آینده برای اوپک پاس حیاتی خواهد بود. باید نشان 

دهیم که تا چه اندازه در همکاری، وحدت و تعهد خود جدی هستیم.

پایبندی 83 درصدی اوپک به 
توافق کاهش تولید نفت

برآوردها از میزان منابع نفت قابل اســتخراج جهان 
در نتیجه کاهش بودجه اکتشاف شرکت های انرژی 
در واکنش به پاندمــی ویروس کرونا، بیش از ۲۸۰ 
میلیارد بشکه کاهش پیدا کرد.، شرکت تحقیقاتی 
ریســتاد انرژی در گزارشــی با ارایه برآورد مذکور، 
اعام کرد منابع نفت قابل اســتخراج جهان اکنون 
حدود ۱.۹ تریلیون بشکه اســت که ۲۸۲ میلیارد 
بشــکه معــادل ۱۳ درصد نســبت به یک ســال 
گذشته کاهش پیدا کرده است.تولیدکنندگان نفت 
میلیاردها دار هزینه بخش باادستی را در واکنش 
به ســقوط قیمت نفت پس از شیوع بیماری کووید 
۱۹ کاهش دادند و اکتشــافات آینــده در مناطق 
دوردســت و پرهزینه در خارج از منطقه خاورمیانه 
شــدیدترین آســیب را خواهــد دید.مدیر بخش 

تحلیل ریســتاد انرژی در این باره گفت: کشورهای 
غیراوپک بزرگترین سهم را از منابع قابل استخراج 
از دســت رفته دارند و اکنون ۲۶۰ میلیارد بشــکه 
نفت کشف نشــده به خصوص در مناطق دورافتاده 
دست نخورده باقی خواهد ماند.تحلیلگران ریستاد 
انرژی بر این باورند که در آمریکا، فعالیت کمتر در 
بخش پایین دسترسی صنعت شیل، حفاری کمتر 
در خلیج مکزیکو و کاهش شمار مجوزها در بخش 
آتانتیک وست کاست به معنای آن است که تقریبا 
۵۰ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج هرگز کشف 
نخواهد شد.به دلیل افزایش هزینه ها، کشف منابع 
نفت سنگین غیرمرسوم در کانادا و ونزوئا به ترتیب 
به میزان ۱۴ و ۲۱ میلیارد بشکه کاهش پیدا خواهد 
کرد در حالی که مکزیک شــدیدترین ضربه را در 

بخش حفاری شــیل و آبهای عمیق خواهد دید.در 
روســیه هم به دلیل کاهش هزینه ها، احتماا نفت 
بیشتری در آبهای قطب شمال دست نخورده باقی 
خواهد ماند و منابع نفت به میزان ۳۱ میلیارد بشکه 
کاهش پیدا می کند.اپراتورهــای نفت و گاز هزینه 
سرمایه در سال ۲۰۲۰ را مجموعا ۱۰۶ میلیارد دار 
کاهش دادند و کاهش هزینه ها باعث خواهد شــد 
برآوردها از عرضه نفت در دهه پیش رو تغییر کند.

بر اســاس گزارش پاتس، افت هزینه و فعالیت در 
دوران رکود باعث شده پیش بینی ها از تولید جهانی 
نفت برای ســال ۲۰۲۵ حدود شش میلیون بشکه 
در روز کمتر شــود و زمینــه را برای کمبود عرضه 
به میزان حدود پنج میلیون بشــکه در روز در این 

سال ایجاد کند.

کرونا عامل کاهش ۲۸۰ میلیارد بشکه منابع نفت جهان شد
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گزیده خبر تاثیر نوسانات نرخ ارز:

بازار خودرو، صعود قیمت ها و رکود معامات
 بررســی قیمت ها در بازار خودروی پایتخت حاکی از رشــد 
پنج تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی نســبت به پیش 
از زمان فروش فوق العاده و پیش فروش دو خودروســاز بزرگ 
کشــور در هفته های گذشــته و انجام قرعه کشی نهایی برای 
شــناخت برندگان است.مشاهدات میدانی حاکی است از زمان 
پیش فروش فوق العاده گروه صنعتی ایران خودرو که بر اســاس 
ضوابط جدید فروش خودرو از روز چهارشنبه )هفتم خردادماه( 
آغاز شــد تا امروز قیمت هر دســتگاه سمند ال ایکس از ۱۱۴ 
به ۱۲۶ میلیون تومان، هر دســتگاه پژو ۴۰۵ از ۱۱۱ به ۱۲۶ 
میلیون تومان، هر دســتگاه پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۸ به ۱۳۷ 
میلیون تومان، هر دســتگاه پژو ۲۰۶ صندوق دار وی ۸ از ۱۵۵ 
به ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۵۵ به ۱۶۸ میلیون 
تومان، هر دســتگاه پژو پارس از ۱۳۷ به ۱۵۰ میلیون تومان و 
هر دستگاه پژو پارس با موتور تی. یو ۵ از ۱۵۷ به ۱۷۲ میلیون 
تومان افزایش داشته است.همچنین در گروه سایپا و در مدت 
زمان یاد شــده، هر دســتگاه پراید ۱۱۱ از ۷۲ به ۸۰ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ از ۶۷ به ۷۳ میلیون تومان، تیبا ۲ از ۸۵ به 
۹۲ میلیون تومان، ساینا از ۸۶ به ۹۲ میلیون تومان و کوئیک 
از ۹۲ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشــته اند.به گفته 
کارشناســان، در دســته مونتاژی ها نیز عاوه بر جک اس ۵ و 
هایمــا که از حدود قیمت ۴۰۰ میلیــون تومانی در هفته های 

گذشــته امروز به ترتیب به ۴۲۵ و ۴۳۵ میلیون تومان قیمت 
خورده اند، ســایر خودروهای مونتاژی )مثل چانگان و سراتو( 
دیگر تولید نمی شــوند و دارندگان ایــن خودروها قیمت های 
سلیقه ای و دلخواه خود را از خریداران مطالبه می کنند.»سعید 

موتمنی« رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروری پایتخت در 
این زمینه به ایرنا گفت: این روزها در عمل تقاضایی برای خرید 
و همچنین فروشنده ای در بازار نیست، اما آنانی که خودرو در 
اختیار دارند قیمت هــای دلخواه خود را ارائه می کنند.به گفته 

وی، نوســانات ارزی نیز با اثرگذاری روانی سبب شده تا رشد 
بیش از پیش قیمت ها را شــاهد باشیم.وتمنی خاطرنشان کرد: 
بازار یک نیاز روزانه دارد که باید تامین شــود، نمایشگاه داران 
نیز ســهمیه خودرو ندارند تا در اختیار مشتریان قرار دهند، بر 
این اســاس با امتناع از فروش یا ارائه قیمت های باا از ســوی 
فروشــندگان مواجه ایم و این روزها شــیب قیمتی خودروها 
صعودی اســت.وی ادامه داد:  این روند به کام افرادی که خودرو 
در اختیار دارند یا کســانی که در برنامه هــای فروش و پیش 
فروش اخیر خودروسازان برنده شده اند، است.این مقام صنفی 
از نبود ســقف قیمتی برای خودروها، همچنین اعمال نشدن 
افزایش ۱۰ درصدی وعده داده شده قیمتی در بنگاه ها نسبت 
به قیمت های کارخانه ای انتقاد کرد و گفت: باید خودرو به اندازه 
کافی در بازار تزریق شــود تا مکانیسم عرضه و تقاضا بازار را به 
تعادل برساند، این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو 
نیز بر التهابات موجود افزوده است.وی بیان داشت: اگر خواهان 
ثبات در بازار هســتیم، باید عرضه به اندازه کافی انجام شود و 
در غیر این صورت افراد از فروش خودرو امتناع یا با قیمت های 
باا به مشــتریان اعام می کنند.موتمنی در عین حال، خرید 
و فروش هــای این روزهای بــازار را در حد صفر برشــمرد و 
گفت: رخی نمایشــگاه داران در یک ماه اخیر حتی یک قرارداد 

خودرو ننوشته اند.

هشدار مدیر عامل چادرملو:
 روند رو به کاهش ذخایر موجود سنگ اهن 

و تاکیــد بر ضــرورت صدور ســریع مجوزهای بهره 
برداری  از ذخایر شناسایی شده .مهندس ناصر تقی 
زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در 
نخســتین جلسه دوره ای شورای مدیران در مجتمع 
صنعتــی چادرملو پس از گــزارش مدیر مجتمع  در 

خصوص وضعیت تولید و فروش شــرکت و درخواست برای رفع برخی موانع 
توسعه تولید.  گفت اگر بدنبال توسعه و تحقق جهش تولید هستیم هیچ راهی 
جز دستیابی به مواد اولیه جدید نداریم.وی با گایه از برخی تصمیم گیرندگان 
و  دیوانســااری موجود که موجب جلوگیری از بهره برداری ذخایر شناسایی 
شــده  گردیده اند هشــدار دارد چنانچه هر چه سریعتر نسبت به استخراج از 
ذخایر شناسایی شده و اکتشافات جدید معادن سنگ آهن اقدام نشود بسیاری 
از واحدهای فعلی فواد ســازی کشور در خطر تعطیلی و یا کاهش تولید قرار 
میگیرند. مهندس تقی زاده تاکید کرد برای ما تولید کنندگان و مســئوان و 
متولیان کشــور تکلیف است تا با اتخاذ تدابیر اثر بخش در تحقق توسعه همه 
جانبه کشور تاش کنیم. وی تصریح کرد جایگزین کردن معادن بجای نفت با 
شعار محقق نمیشود. این نیاز به عزم و اراده ای  قوی و مدیران جسور و کارآمد 
اســت. مدیر عامل چادرملو افزود امروز فواد کاایی ارزشمند در جهان است 
و مشــخص نیست همین روند تا چند سال آینده وجود داشته باشد. بنابر این 
تا فرصت باقی است باید بهترین بهره برداری را از این صنعت نمود. تقی زاده 
یاد آوری کرد چادرملو این آمادگی را دارد با ســرمایه گذاری در معادن جدید 
همچنان نقش ارزشمند خود را در صنعت سنگ آهن و فواد کشور  حفظ کند 

و گامهای عملی برای توسعه بردارد .

تحویل ۲۵۰ اتوبوس و مینی بوس 
ایران خودرو دیزل با ۶۲ درصد داخلی سازی

گروه صنعتــی ایران خودرو، قرارداد تولید و تحویل ۲۵۰ دســتگاه اتوبوس و 
مینی بوس را با هدف تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی را با شــهرداری تهران 

امضا کرد که داخلی سازی ۶۲ درصد این خودروها در دستور کار قرار گرفت.
صبح دیروز )شنبه(، مراسم امضای قراداد و تفاهم نامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
فی مابین گروه صنعتی ایران  خودرو و شهراداری تهران در حضور معاون وزیر 
صمت، مدیرعامل ایران خودرو دیزل، مدیرعامل ایران خودرو، شهردار تهران و 
معاون حمل ونق ترافیک شهرداری در شرکت ایران خودرو دیزل برگزار شد.بر 
این اســاس، تولید و تحویل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس با هدف تجهیز 
ناوگان حمل ونقل عمومی را با شــهرداری تهران امضا شــد که از این ۲۵۰ 
دستگاه، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۱۳۰ دستگاه مینی بوس ساخت ایران خودرو 
دیزل با ۴۰۰۰ میلیارد ریال قرار اســت تولید شود که براساس توافق صورت 
گرفته بعداز عقد قرارداد، این خودروهای تولیدی ایران خودرو دیزل طی شش 
ماه تحویل شــهرداری تهران می شــود.ضمن اینکه در این مراسم، تفاهم نامه 

تحویل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ارزش هزار میلیارد ریال نیز امضا شد.

شرکت فرودگاه ها خبر داد:
بسته تشویقی ایران برای پروازهای عبوری 

ایراین های خارجی
 مدیر کل دفتر بازرگانی و ســرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران می گوید: قصد داریم با تهیه بســته های تشــویقی، انگیزه شرکت های 
هواپیمایی خارجی برای استفاده از آسمان ایران را بیشتر کنیم؛ شرکت هایی 
که جزو هشت شــرکت نخست در ســبد درآمدی ایران از پروازهای عبوری 
هستند، از بســته های تشویقی بهره مند می شوند.»آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین«، به عنوان 
بخشی از درآمدهای شــرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران یک طرح پیشنهادی 
اســت که پس از بررسی های کارشناسانه در کمیسیون اقتصادی دولت جهت 
تصویــب به هیات دولت ارایه و پس ازتصویب نهایی، وجاهت قانونی و اجرایی 
داشته و به رقابتی شدن مسیرهای پروازهای عبوری منجر خواهد شد. دغدغه 
دولت نیز رقابت با سایر کشورهای منطقه و تشویق شرکت های هواپیمایی برای 
استفاده از آســمان ایران به جای آسمان کشورهای رقیبی چون عراق است.

در همین راســتا »ناصر آقایی« روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، اظهار کرد: موضوع این آیین نامه اصاح کاهش تعرفه پروازهای عبوری از 
آسمان ایران نیست و خبرهای منتشر شده در این باره نیز برداشت نادرست از 
متن آیین نامه اصاحی است.وی ادامه داد: شرایط به وجود آمده برای صنعت 
هوانوردی جهان در دوران شــیوع ویروس کرونا، موضوعی نیست که بر کسی 
پوشــیده باشد و ویروس کووید ۱۹ تاثیرات زیادی را بر تمامی جنبه های این 
صنعت در جهان و ایران گذاشته است. یکی از این تاثیرات، کاهش چشمگیر 
پروازهای عبوری در سراســر جهان از جمله آســمان کشورمان بوده است که 
همچنان ادامه دارد.وی افزود: با توجه به بررســی های کارشناسی انجام شده، 
آیین نامه جدید پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران، 
از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت تدبیر و امید ارائه شد تا پس از بررسی 
و تایید در کمیسیون اقتصادی و تصویب در هیات دولت، فضا را برای پروازهای 
عبوری از آســمان ایران جذاب تر و با کشورهای همسایه قابل رقابت می کند.

مدیر کل دفتر بازرگانی و ســرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران با بیان این که ما موظف هستیم در چارچوب فضای رقابتی با کشورهای 
همسایه، ترافیک پروازهای عبوری از فضای کشورمان را افزایش دهیم، افزود: 
ما قصد داریم با تهیه بسته های تشویقی، انگیزه و رغبت شرکت های هواپیمایی 
خارجی برای اســتفاده از فضای ایران را بیشتر سازیم و این به معنای کاهش 
تعرفه پروازهای عبوری نیست.وی گفت: در گام نخست، شرکت هایی که جزو 
هشــت شرکت اول در ســبد درآمدی ما از پروازهای عبوری هستند، از بسته 
های تشویقی بهره مند می شوند. دسته دوم نیز شرکت های هواپیمایی خارجی 
هســتند که میزان بهره مندی خودشــان از فضای ایران را حدود ۲۰ درصد 
افزایش می دهند. در این صورت، متناسب با این درصد افزایش، از تخفیف های 
در نظر گرفته شــده توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برخوردار 
خواهند شــد.آقایی ادامه داد: دسته سوم هم شرکت های هواپیمایی خارجی 
هستند که سعی در حفظ میزان استفاده از فضای ایران را دارند و ما نیز به آنها 
کمک می کنیم تا حتی بتوانند ایــن میزان را افزایش دهند. این یک واقعیت 
علمی و گریزناپذیر اســت که ما باید با کشــورهای همسایه در زمینه جذب 
پروازهای عبوری رقابت کنیم و انجام بازاریابی علمی فقط محدود به درآمدهای 
غیرهوانوردی شرکت نمی شود و چنین نگاهی باید به درآمدهای هوانوردی نیز 
اعمال شود.وی گفت: باید ضمن حفظ مشتریان فعلی، آنها را به استفاده بیشتر 
از فضای ایران تشــویق کنیم و سایر شرکت ها را نیز در این مسیر قرار دهیم. 
پس اساسا آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

ایران، به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست.

 برنامه جدید گمرک برای ترخیص فوری 
کااهای اساسی اعام شد

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعام کرد: با پذیرش پیشــنهاد گمرک 
ایران توســط مراجع ذیصــاح و اباغ آن به گمــرکات اجرایی، روند ترخیص 
کااهای اساســی، ضروری و فسادپذیر تسریع می شــود.مهرداد جمال ارونقی 
گفت: وفق مصوبات اباغی به گمرک اجازه داده شــده است نسبت به ترخیص 
درصــدی از کااهــای دارای اولویت یک و دو گروه کاایــی موجود در اماکن 
گمرکی، مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند، دارای 
ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام نماید. 
گمرک در تعیین درصد فوق، شــاخص هایــی را از قبیل مأخذ کاا، اهلیت و 
ســوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کاا و گروه بندی کاایی را ماک عمل 
قرار می دهد.این مقام مســئول افزود: براساس مکاتباتی که صورت پذیرفته و 
پیشــنهاداتی که ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته است، متعاقب اباغ بخشنامه 
مربوطه؛ از ابتدای تیرماه سال جاری، گمرکات اجرایی کشور نسبت به ترخیص 
۹۰ درصد از کااهای اساســی، ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش 
بانکــی بوده و در صف تامین ارز بانکی قــرار گرفته اند اقدام می نمایند.معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر اینکه ترخیص ۹۰ درصد 
کاای اظهاری، صرفاً برای کااهای اساسی، ضروری و فسادپذیر می باشد، دارا 
بودن »ثبت سفارش بانکی« و قرار گرفتن »در صف تأمین ارز« را دو شرط اصلی 
برای استفاده از این تسهیات برشمرد و گفت:  به نظر می رسد با اجرایی شدن 
این فاز، روند ترخیص کااهای اساسی، ضروری و فسادپذیر شتاب بیشتری به 
خود گرفته و مقدار کمی از کاا در بنادر و گمرکات کشــور دپو شــود.»حمل 
یکسره«، »ترخیص شبانه روزی« و »ترخیص نسیه«، از تسهیات دیگری است 
کــه معاون امور گمرکی گمرک ایران قبــًا در این خصوص توضیحات ازم را 

ارائه نموده است.

سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت 
منصوب شد

با حکمی از ســوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، محبوبه فکوری 
به عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب شد.حسین مدرس 
خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حکمی محبوبه فکوری 
را به عنوان سرپرســت روابط عمومی وزارت صنعت منصوب کرد.وی دانش 
آموخته علوم ارتباطات اجتماعی بوده و از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در حوزه 
خبر و روابط عمومی آغاز کرده است.حضور در خبرگزاری های کار ایران)ایلنا( 
و مهر، روزنامه دنیای اقتصاد، روابط عمومی ســازمان حفاظت محیط زیست، 
وزارت نیرو جمهوری اسامی ایران از جمله سوابق رسانه ای سرپرست جدید 
اداره اطاع رســانی و روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.وی 
پیش از این مشــاور رســانه ای قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده 

است.

واردات چند کاا به ایران ممنوع است؟
رییس سازمان توســعه تجارت ایران جزییات ممنوعیت های وارداتی در سال 
۱۳۹۹ را تشــریح کرد.براساس اطاعات ارائه شــده از سوی حمید زادبوم در 
خردادمــاه ســال ۱۳۹۹ واردات ۲۲۲۴ قلم کاا به ایران ممنوع اســت و این 
سیاســت به منظور مقابله با واردات بی رویه و همچنیــن حمایت از کااهای 
ساخت داخل و تولید داخلی بوده است.وی در صحبت های خود در صداوسیما 
ایــن را نیز گفته که در ســال ۱۳۹۷ واردات حــدود ۱۴۰۰ قلم کاا به ایران 
ممنوع بود که با افزایش توان تولید داخلی و بومی ســازی محصوات این عدد 
در حال حاضر از مرز ۲۲۰۰ قلم کاا گذشــته است.آخرین آمارهای ارائه شده 
از ســوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که ایران در سال ۱۳۹۸ 
حدود ۴۳.۷ میلیارد دار واردات داشــته است.براین اساس بیش از ۶۷ درصد 
از کل واردات کشور مربوط به کااهای واسطه ای و کااهای واسطه ای ضروری 
می شود. ۱۷ درصد مربوط به کااهای مصرفی و ضروری می شود و حدود ۱۳.۶ 
درصد نیز به کااهای سرمایه ای اختصاص داشته و مابقی سایر کااها بوده است.

آمارهای ارائه شده از عملکرد صادراتی ایران در سه سال گذشته نشان می دهد 
که در ســال ۱۳۹۶ میزان واردات کشــور حدودا ۵۴ میلیارد دار بوده که این 
عدد در ســال های ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ به حدود ۴۳ میلیارد دار کاهش پیدا کرده 
است. به این ترتیب از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ میزان واردات کشور از نظر عددی 
حدودا ۱۰ میلیارد دار کاهش داشــته است.طبق اعام سازمان توسعه تجارت 
با دســتور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهی برای تخصیص 
ارز براســاس اولویت کااها تشکیل شده و هر هفته معاونت های این وزارتخانه 
فهرست کااهایی که باید به آنها ارز اختصاص یابد را مشخص می کند.با توجه 
به این سیاست در دو ماه گذشته براساس اولویت ساخت داخل به شکل هفتگی 

تعدادی از کااها به فهرست اقام ممنوعه وارداتی اضافه شده اند.

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت از برنامه تولیــد یک میلیون و 
۲۰۰هزار خودرو در ســال جاری خبر 
داد و گفت: تولید خودرو در کشــور به 
روز های اوج برگشــته اســت.، حسین 
مدرس خیابانی گفت: از اردیبهشت ۹۷ 
که دو خودروساز کره جنوبی و فرانسوی 
از ایران خارج شدند کسی فکر نمی کرد 
صنعت خودروســازی مــا بتواند همان 
تیراژ تولید را پیدا کند و روی پای خود 
بایستد؛ ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد 
و روند تولید دو خودروساز ما به روز های 
اوج برگشــته اســت.وی افزود: امسال 
تولیــد حدود یک میلیــون و ۲۰۰هزار 
دســتگاه خــودرو را در برنامــه داریم.

سرپرســت وزارت صمت گفت: طبیعی 
است که بعد از تیراژ و کمیت باید روی 
ارتقای کیفیت کار کنیم و برای اینکه در 
رقابت جهانی و بازار منطقه ای تأثیرگذار 
باشــیم، حتماً باید به سمت کیفیت و 
رضایت مشتری برویم.وی افزود: تا پیش 
از ایــن به دلیل شــکاف عرضه و تقاضا 
ممکن بود که خودروســاز ها آن چنان 
به کیفیت بهــا ندهند؛ اما برنامه جدی 

داریم که بعد از تیراژ به سمت کیفیت و 
رضایت مشتری برویم.سرپرست وزارت 
صمت گفــت: در حوزه هــای مختلف 
باید بتوانیــم کیفیت خودرو را از لحاظ 
خدمات پس از فــروش، فنی، ظاهری 
و ایمنــی ارتقا دهیم و خودروســازان 
ما در این مســیر گام بــر می دارند.وی 
افــزود: بــا ارتباطی که خودروســازان 
ما با شــرکت های دانش بنیــان، مراکز 
دانشــگاهی و حتی صنایع پیش رو در 
این حوزه دارند اطمینان داشــته باشید 
که خودروســازان مــا در حوزه کیفیت 
خودرو هم فعال هستند. مدرس خیابانی 
با بیــان »هم اکنون صــادرات قطعات 
خودرو داریــم«، ابراز امیدواری کرد که 
هــم بتوانیم نیاز داخل را تأمین کنیم و 
هم کیفیت خودروی ما قابل رقابت در 

منطقه باشد.

خودرو  تولید  درصدی   18 افزایش 
در دو ماهه اول امسال

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از افزایش ۱۸درصدی تولید 
خودرو در دو ماهه اول امسال، نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل خبر داد. 
حسین مدرس خیابانی گفت: در این 
مدت ۵۵درصد به تحویل محصوات 
ایران خــودرو و ۵۰درصد به تحویل 
محصوات ســایپا اضافه شده است.

وی افزود: اکنون به شدت روی تأمین 
مواد اولیه متمرکز شده ایم تا عرضه 
دهیم.سرپرســت  افزایش  را  خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
برای  اعمــال محدودیت ها  با وجود 
ثبت نام خرید خودرو ۵میلیون واجد 
شــرایط در این دوره ثبت نام شرکت 
کردند. مدرس خیابانی با اظهار »این 

حجم از تقاضا معادل تولید خودروی 
۲ تا ۳ کشــور اســت«، افزود: حتی 
کشــور بزرگ خودروسازی مثل کره 
و ۶۰۰هزار  جنوبی ساانه ۳میلیون 
خودرو تولید می کنــد، در حالی که 
ما تنها برای ثبت نــام ۵میلیون نفر 
متقاضی داشــتیم.وی گفت: در هر 
روز ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار نفر برای خرید 
خودرو ثبت نــام کردند و مفهوم آن 
این اســت که باید در دو ساعت اول 
۲۵هزار دســتگاه تحویل می دادیم؛ 
بنابرایــن تنها راه این بــود که بین 
ثبت نام کنندگان قرعه کشــی کنیم.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: مراســم قرعه کشی با 
حضور دستگاه های امنیتی و نظارتی 
و رســانه ملی برگزار شــد و همه از 
این که عدالت در توزیع رعایت شده 
است، راضی هستند.مدرس خیابانی 
با اشــاره به اینکــه در بخش فروش 
فــوری ۲۵هزار خودرو قرعه کشــی 
انجام شــد، گفت: در ایران خودرو و 
سایپا هم ۸۵هزار خودرو برای فروش 

یکساله قرعه کشی شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
رنامه تولید 1.2میلیون خودرو 

در سال جاری

رئیــس انجمن صنایع خــوراک دام، طیور و آبزیان 
گفت: طعــم دار ۴۲۰۰ تومانــی را رانت خواران و 
نورچشمی ها چشــیدند و در مقابل سفره های مردم 
با همان ارز بازار آزاد فاکتور شــده است. در این بین 
تنهــا داان بودند که پول های بادآورده را به جیب 
زدند. دولت هم که حضورش مدتهاســت در زندگی 
اقتصادی مردم احساس نمی شود در حال ادامه دادن 
سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه ای را با 
پر کردن جیــب داان و رانت خواران حیف و میل 
می کند.مجید موافق قدیری در گفت وگو با ایلنا در 
مورد  آخرین وضعیت واردات نهاده های دامی گفت: 
ســال گذشته ارزش واردات نهاده های دامی بیش از 
۴.۱ میلیــارد دار بود که در مقایســه با ارزش ۳.۳ 
میلیارد داری واردات نهاده های دام و طیور در سال 
۹۷، رشد ۲۳ درصدی را نشــان می دهد. آمارهای 
تفکیکی واردات نهاده های دام و طیور نشان می دهد 
در ســال گذشــته بیش از ۸.۹ میلیون تن ذرت به 
ارزش ۲.۱ میلیــارد دار وارد کشــور شــده که در 
مقایسه با ســال ۹۷ به لحاظ وزنی رشدی نداشته 
اما از لحاظ ارزشــی افزایش چهار درصدی را تجربه 
کرده اســت.وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 

چهــار میلیون تن جو به ارزش بیش از یک میلیارد 
دار وارد کشور شده است که این آمار در مقایسه با 
واردات ۲.۶ میلیــون تنی جو به ارزش ۶۰۲ میلیون 
دار در سال ۹۷ رشد ۵۱ درصدی به لحاظ وزنی و 

رشد ۶۸ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می دهد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام کشور تصریح کرد: 
سال گذشــته بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا 
به ارزش بیش از ۹۵۸ میلیون دار وارد کشور شده 
است که این رقم در مقایســه با واردات حدود ۱.۵ 
میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دار 
در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد 
۴۴ درصدی به لحاظ ارزشــی را نشان می دهد.این 
فعال صنفی در مــورد تاثیر تخصیص ارز ترجیحی 
بر واردات نهاده هــای دامی گفت: طعم دار ۴۲۰۰ 
تومانی را رانت خواران و نورچشــمی ها چشــیدند 
و در مقابل ســفره های مردم با همــان ارز بازار آزاد 
فاکتور شده است. در این بین تنها داان بودند که 
پول هــای بادآورده را به جیــب زدند. دولت هم که 
حضورش مدت ها اســت در زندگی اقتصادی مردم 
احساس نمی شود در حال ادامه دادن سیاست غلط 
اقتصادی خود اســت و ارز یارانــه ای را با پر کردن 

جیب داان و رانت خــواران حیف و میل می کند.
وی ادامه داد: به طور مثال قیمت مصوب ذرت دامی 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۵۰۰ تومان است درصورتیکه 
بیش از ۲۴۰۰ تومان از بازار ســیاه باید تامین کرد 
و یا کنجاله ســویا ۲۴۵۰ تومان اســت اما از طریق 
داان و واســطه هایی که با داشتن تنها یک سیم 
کارت ۵۰۰۰ تومانــی و بدون نام و نشــان و بدون 
زحمــت دارند آن را بیش از ۵۷۰۰ تومان به فروش 
می رسانند.قدیری در مورد آخرین وضعیت تخصیص 
ارز دولتی به نهاده های دامی گفت: اولویت ما در حال 
حاضر با کااهای رسوبی و به ترتیب ذرت، سویا و جو 
دامی است. وضعیت تامین ارز از جانب بانک مرکزی 
برای واردات نهاده های دامی بســیار نامناسب است. 
به طوریکه از ابتدای ســال ۹۹ حدود ۴۳۶ میلیون 
دار ذرت دامی، ۴۵  میلیون دار کنجاله  سویا، ۲۰ 
میلیون دار جو دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک 
مرکزی جهت واردات تامین  شده است که این ارقام 

به هیچ وجه کفاف نیاز بازار داخل را نمی دهد.
وی افزود: در حال حاضر بیشــتر واردات نهاده های 
دامی از کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین، روسیه، 

قزاقستان صورت می پذیرد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور

طعم دار ۴۲۰۰ تومانی را رانت خواران و نورچشمی ها چشیدند

معــاون طرح برنامه وزارت صنعت معدن، و تجارت گفت: 
باید توجه داشت که کشور نیاز به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی دارد و خیلی مهم اســت که بتوانیم از ابزارهای 
جدید استفاده کنیم. در حال حاضر نزدیک به ۱۴۵۰ هزار 
میلیارد تومان از ســه شرکت بزرگ انتشار اوراق داشتیم.

سعید زرندی )معاون طرح برنامه وزارت صنعت معدن، و 
تجارت( در نشست خبری »تبیین برنامه و تشریح عملکرد 
وزارتخانه« با اشــاره به اهمیت موضوع جهت گیری های 

وزارت صمت در سال جهش تولید، گفت: در سال جدید 
مشکات و بحران هایی در خصوص ارتباطات بین المللی و 
اثــرات تحریم، اثرات کرونا و تغییراتی در میزان واردات و 
صادرات داشــتیم که از همان ابتدای در راستای رفع این 
مشــکات طرح هایی را آغاز کردیم.او ادامه داد: در همین 
راســتا ۷ برنامه با موضوع و هدفگذاری طرح های جدید، 
جهش تولید، اتمــام طرح های نیمه تمام، کنترل واردات 
و صــادرات و طرح های تنظیم بازار داشــتیم که از میان 
۴۰ پــروژه ۲۴ پروژه ادامه برنامه های قبل وزارتخانه بوده 
است.زرندی با اشــاره به اینکه توسعه و تعمیق کااها و 
صنایع داخل برای ما بســیار اهمیت داشته است که در 
این راستا ۱۱ پروژه ذیل آن تعریف شده است، گفت: برای 
تکمیل نهضت ساخت داخل ۳.۲ میلیارد دار هزینه شده 
است. ما در عین حال تکمیل طرح های نیمه تمام و فعال 
کردن ظرفیت خالی واحدها را در دستور کار داریم.زرندی 

با تاکید بر ضرورت توســعه صادرات غیر نفتی و مدیریت 
واردات، گفت: سال قبل ۱۵۶۸ قلم کاا دارای محدودیت 
واردات بوده است و در سال جاری نیز برای بالغ بر ۲۵۰۰ 
ردیف کاایی محدودیت واردات ایجاد شــده اســت تا از 
تولید داخل حمایت کنیــم.وی افزود: همچنین راه اندازه 
معادن غیرفعــال را به عنوان مکمل طــرح فعال کردن 
معادن کوچک در دستور کار داریم.معاون طرح برنامه های 
وزارت صمت تاکید کرد: نگاه ما در حوزه اقتصاد، بهره وری 
سرمایه است و تاش می کنیم تا اگر ظرفیت خالی داریم 
آن را تکمیــل کنیــم و بعد وارد ســرمایه گذاری جدید 
شویم. در حال حاضر در شهرک های صنعتی ۹۸۰۰ واحد 
تعطیل وجود دارد که نسبت به سال گذشته بیش از هزار 
واحد کاهش یافته است. تمام تاش ما این است که همه 
واحدها را فعال کنیم. نباید سرمایه ها خرج سوله سازی و 

زمین سازی شود.

 معاون طرح برنامه وزارت صمت در نشست خبری 
مطرح کرد؛
۳ شرکت، ۱۴۵۰ هزار میلیارد 
تومان انتشار اوراق سهام 
داشتند
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 اطاعیه بانک مرکزی درباره حراج اوراق بدهی دولتیگزیده خبر

900 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
7 بانک و 10 نهاد مالی غیربانکی ســفارش های خود را به ارزش 
146 هزار میلیارد ریال در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی 
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند و وزارت اقتصاد 
بــا فروش 9 هزار میلیــارد ریال با نرخ بازده تا سررســید 15.6 
درصد موافقت کرد.به گــزارش، روابط عمومی بانک مرکزی، در 
اطاعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی )27 خرداد 1399( و 

برگزاری حراج جدید، را اعام کرد.

متن اطاعیه به شرح زیر است:
پیرو اطاعیه روز سه شــنبه 20 خرداد مــاه 1399 در خصوص 
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطاع می رســاند، 7 بانک و 
10 نهاد مالی غیربانکی ســفارش های خود را به ارزش 146 هزار 
میلیارد ریال در ســامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نیز با فروش 9 هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررســید 
15.6 درصد موافقت کــرد. معامات مربوط به فروش این اوراق 
به نهادهــای مالی برنده در روز سه شــنبه 27 خرداد ماه 1399 
توسط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت فرابورس ایران در سامانه 

معاماتی بورس ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی )3 تیرماه 1399(
کارگــزاری بانــک مرکزی در راســتای عرضه تدریجــی اوراق 

در تواترهــای هفتگــی، چهارمیــن مرحله حــراج اوراق بدهی 
دولتــی جهت فروش به بانک ها، موسســات اعتباری غیربانکی، 
صندوق های سرمایه گذاری، شــرکت های بیمه ای و شرکت های 
تأمین ســرمایه را مجدداً در روز سه  شــنبه 3 تیر ماه 1399 اجرا 
می کند. اوراق عرضه شــده در این حــراج، مرابحه عام، کوپن دار 
با نرخ ســود ساانه 15 درصد و با تواتر پرداخت سود شش ماهه.

بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این 

حراج می توانند نســبت به ارسال ســفارش های خود تا ساعت 
12:00 روز یکشــنبه 1 تیرماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار 
بین بانکی اقدام کنند. صندوق های ســرمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و شــرکت های تأمین ســرمایه متقاضی شرکت در این 
حراج نیز می توانند ســفارش های خود را تا ســاعت 12:00 روز 
یکشــنبه 1 تیرماه 1399 از طریق ســامانه مظنه یابی شــرکت 
مدیریت فنــاوری بورس تهران ثبت کنند.همــه نهادهای مالی 

متقاضی شــرکت در این حراج می توانند سفارش های خود را در 
هر دو نماد به طور جداگانه ارســال کنند. همچنین به نهادهای 
مالی شــرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به 
سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مد قرار دهند. معامات 
مربوط به این حراج در روز سه شنبه 3 تیرماه 1399 انجام خواهد 
شــد.ازم به ذکر اســت، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به 
پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه 
شــده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را 
برای تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می  کند 
و وزارتخانه مزبور، نســبت به تعیین سفارش های برنده از طریق 
مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شــده در سازوکار حراج 
اقدام می  کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت 
یکســان انجام می شود.گفتنی است بر اساس جزء )4( بند »ک« 
تبصره )5( قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به 
خرید و فروش اوراق مالی اسامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. 
بنابرایــن در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق 
مالی اســامی در بازار اولیه نبوده و نمی تواند در فرآیند برگزاری 
حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری 
کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین کننده زیرســاخت 
معامات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی اســت و تعهدی نسبت به 

حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

پرداخت 5 هزار میلیارد ریال تسهیات به 
کارآفرینان و تعاونگران استان مازندران

مدیرعامل بانک توســعه تعــاون از پرداخت پنج هزار 
میلیارد تســهیات این بانک بــه بخش های گوناگون 
اقتصادی استان در سال 98 خبر داد.حجت اله مهدیان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
صبح امروز در حاشیه نشست مشترک هم اندیشی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با فعاان اقتصادی اســتان مازندران به خبرنگاران گفت: 
بانک توسعه تعاون طی سال گذشته به میزان 150 هزار میلیارد ریال تسهیات 
به کارآفرینان، تعاونگران و بخش های گوناگون اقتصادی پرداخت نموده است که 
از این میزان، ســهم استان مازندران پنج هزار میلیارد ریال بوده است.وی بابیان 
هدف گذاری تسهیات استان در سال پیش رو به میزان شش هزار میلیارد ریال 
گفت: مطمئناً تسهیات پرداختی بانک در پایان سال جاری از این سطح بااتر 
هم خواهد رفت که به میزان تقاضا و تشــکیل پرونده های مربوط به طرح های 
ملی و همچنین تسهیات عمومی در شعب استان و سیستم اعتبار دهی بانک 
ارتباط دارد.مهدیان با اشاره به این که رویکرد بانک توسعه تعاون به بخش های 
اقتصادی اســتان مازندران نگاه توسعه ای است در ادامه گفت: این بانک در همه 
شهرستان های استان شعبه دارد و مطابق پراکندگی استان به لحاظ جمعیتی و 
مراکز صنعتی و کشاورزی و دسترسی عموم اهالی مازندران به شعب بانک توسعه 

تعاون بسیار مناسب است.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از غرب مازندران:
 اولویت اصلی بانک سینا؛ توسعه سهم 

بازار است
مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از شعب غرب استان 
مازندران، توسعه سهم بازار و تقویت مشتری مداری را 
از جمله اولویت های این بانک برشمرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا، سیدضیاء ایمانی با حضور در جمع 
همکاران شــعب رامسر، تنکابن، عباس آباد، چالوس و 
نوشــهر و دیدار با آنها گفت: بانک ســینا به یمن تاش ها و زحمات کارکنان، 
دارای قابلیت ها و ظرفیت های مناسبی در زمینه محصوات و خدمات است که 
با معرفی بهینه و مطلوب آن به بازارهای هدف می توان مسیر حرکت به سمت 
توســعه و ارتقاء سهم بازار بانک را شتاب بخشید.وی با اشاره به اهمیت جایگاه 
استان مازندران اظهار داشت: موقعیت استراتژیک و جغرافیایی استان مازندران 
به لحاظ دسترسی به زیرساخت های ارتباطی، وجود اراضی حاصلخیز و طبیعت 
گوناگون و مفرح، چهره ای ممتاز از این اســتان در توسعه صنعت گردشگری، 
دسترسی به بازارهای هدف داخلی و خارجی و فعالیت های تجاری و کشاورزی 
فراهم ساخته است، لذا بانک سینا باید حضوری شایسته و موثر در این استان در 
راستای بهره گیری از این ظرفیت ها داشته باشد و سازوکار ازم برای پاسخگویی 
به نیازهای اســتان را با توجه به این قابلیت ها فراهم آورد.دکتر ایمانی با اشاره 
به اینکه سیاســت بانک سینا رشــد تهاجمی و بی محابا نیست، افزود: آنچه از 
همکاران انتظار داریم، تاش و کوشش در کنار خودباوری، همدلی و اتحاد برای 

حرکت مستمر و پایدار در مسیر تعالی و پیشرفت است.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان ؛
 با رای سهامداران، بازرس و حسابرس 

قانونی سال 99 انتخاب شد
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان 
به منظورتعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی 
البدل برای ســال99 با حضور 79 درصد ســهامداران 
روزشنبه31 خرداد ماه برگزارشد.این جلسه با ریاست 
مهدی صیدی و حضور سید رضا نداف و مهدی امیری 
نمایندگان ایران خودرو و شــرکت سرمایه گذاری تدبیر به عنوان ناظران جلسه 
و محمد ابوالقاســمی به عنوان دبیرجلسه و همچنین با حضور آناین نماینده 
ســازمان بورس در سالن همایش های بانک پارسیان و به صورت پخش آناین 
از طریق ســایت بانک پارسیان و با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی برگزار 
شــد.در این جلسه در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال 99 
صحبت شد و از میان موسســات مورد تایید از سوی بانک مرکزی، بعد از رای 
گیری نهایتا موسسه دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی 
و موسســه رایمند و همکاران به عنوان حســابرس و بازرس قانونی علی البدل 
انتخاب و معرفی شدند.مهدی صیدی، معاون مالی و امور مجامع بانک پارسیان، 
علت برگزاری این مجمع و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی را برنامه بانک برای 
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی عنوان کرد.

  بانک پاسارگاد از بیماران اوتیسم 
حمایت می کند

اوتیســم نام یک بیماری با اختاات اجتماعی اســت 
که عــاوه بر هزینه هــای مالی،  خانواده هــا را نیز با 
یا درخودماندگی،  مشکاتی مواجه کرده است.اوتیسم 
نوعی اختال رشــدی است که با رفتارهای ارتباطی و 
کامی غیرطبیعی مشخص می شود. عائم این اختال 
تا پیش از سه ســالگی بروز می کند و علّت اصلی آن هنوز ناشــناخته است. این 
اختال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعامات اجتماعی و مهارت های ارتباطی 
تأثیر می گذارد. کودکان و بزرگســاان مبتا به اوتیسم، در ارتباطات کامی و 
غیرکامی، تعامات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، مشــکل دارند. این 
اختال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشــوار می ســازد.درمان 
این بیماری و یا کنترل آن عاوه بر هزینه های فراوان، مشــکات زیادی را برای 
خانواده ها ایجاد کرده  که آنها را نیازمند به حمایت و همراهی از سوی سازمان ها 
و نهادها کرده است.بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
با همکاری انجمن اوتیســم ایران اقدامات ارزشــمندی را برای کاهش دردها و 
آام این گروه از افراد جامعه انجام داده اســت. اقداماتی که بی شک برای سامان 
دادن وضعیت این افراد و ایجاد زمینه برای رسیدگی بهتر از آنها می تواند بسیار 
مؤثر باشد.راه اندازی سامانه ثبت نام )رجیستری( افراد دارای اوتیسم یکی از این 
اقدامات ارزشمند است. این سامانه به آدرس irauism.ir می تواند مشکل نبود 
آمار صحیح از بسیاری از بیماری ها و اختاات به ویژه اختال طیف اوتیسم را 
بطرف نماید.بخشی دیگری از خدمات که در حال تدوین است مربوط به خدمات 
آموزشی است. زمانیکه فرد دارای اوتیسم وارد مراکز آموزشی در دوران دبستانی 
و پیش دبستانی می شود، اطاعات مربوط به فرد اوتیسم به دقیق ترین شکل در 

اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

 بانک جهانی ۱۲میلیارد دار از بدهی کشورهای فقیر را بخشید
بانک جهانی اعام کرد بیش از 12میلیارد دار از بدهی فقیرترین کشــورهای جهان در سال جاری میادی بخشیده 
شــده یا به تعویق افتاده اســت. به گزارش رویترز، بانک جهانی اعام کرد بیش از 12 میلیارد دار از بدهی فقیرترین 
کشــورهای جهان در سال جاری میادی بخشیده شده یا به تعویق افتاده است. آنگوا به تنهایی 3.4 میلیارد دار با 
مشارکت در طرح »بخشودگی بدهی« صرفه جویی کرده است. برنامه به تعویق انداختن بدهی ها که مربوط به بحران 
کرونا می شود کوتاه مدت است و طبق آن بدهی این کشورها تا پایان سال جاری به تعویق انداخته می شود ولی کاما 
بخشیده نمی شود. دومین کشوری که طبق این طرح توانسته صرفه جویی زیادی در هزینه های خود کند، پاکستان 
است که 2.4میلیارد دار از بدهی او به تعویق افتاده است. پس از پاکستان کنیا با 802میلیون دار قرار دارد. از نظر 
نسبت صرفه جویی این کشورها به تولید ناخالص داخلیشان، بوتان بیشترین منفعت را از این طرح برده و 7.3 درصد 
تولید ناخالص داخلی خود را صرفه جویی کرده اســت. پس از بوتان آنگوا با 3.7درصد و جیبوتی با 2.5درصد قرار 
دارند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هشدار داده اند همه گیری ویروس کرونا ضربه سخت تری به کشورهای 
در حال توســعه و بازارهای نوظهور می زند که دلیل آن ســطح باای بدهی این کشورها،  سقوط قیمت نفت و سایر 

کااها و نامناسب بودن سیستم های بهداشتی آنهاست.

عرضه ارز صادراتی در نیما از ۳۰ میلیارد یورو فراتر رفت
 سامانه نیما با بازگرداندن بیش از 30 میلیارد یورو از ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و 
برقراری تعادل در بازار ارز داشته است.  پس از التهاب بازار و نوسان های شدید نرخ ارز در سال های 96 و 97 که گاه به چند هزار تومان در یک 
روز می رسید، سیاست ها و ابزارهای متعددی توسط دولت به کارگرفته شد تا تعادل به بازار بازگردد که از مهمترین آنها سامانه نیما بود.سامانه 
نیما از طریق ساماندهی عرضه و تقاضای ارز در بخش تجارت خارجی توانست آرامش را به بازار ارز بازگرداند. بر این اساس، نیما با شناسایی و ثبت 
نیازهای ارزی واقعی واردکنندگان، جلوی تقاضاهای کاذب و غیرواقعی را گرفت.این سامانه از نیمه نخست سال 97 پس از تعدیل سیاست های 
ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد.بررســی آمار ســامانه نیما نشان می دهد، مجموع عرضه ارز 
صادراتی در این سامانه از ابتدای راه اندازی این سامانه در نیمه نخست 97 تا 30 خرداد 99 در مجموع 30 میلیارد و 75 میلیون یورو در سامانه 
نیما برای فروش عرضه شده است. حجم معامات خرید در این سامانه نیز 24 میلیارد و 931 میلیون یورو بوده است.در سال نخست فعالیت این 
سامانه )مرداد تا اسفند 97( در مجموع 11 میلیارد و 190 میلیون یورو ارز در نیما عرضه شد.در سال 98 حدود 16 میلیارد و 173 میلیون دار 
ارز صادراتی از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد بازگردانده شد.از ابتدای فروردین تا 30 خرداد 99 نیز در مجموع دو میلیارد و 760 میلیون 
یورو در سامانه نیما عرضه شد که یک میلیارد و 742 میلیون یورو از آن به فروش رسید.در فروردین 99 حدود 531 میلیون یورو در نیما عرضه 

شد. در اردیبهشت 99 نیز یک میلیارد و 184 میلیون یورو از طریق این سامانه وارد چرخه اقتصاد کشور شد.

در سال گذشته
کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

گزارش بانک مرکزی از تسهیات اعطایی در پایان سال گذشته نشان می دهد که 
بانک ها و موسسات اعتباری و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب 
بیشــترین تسهیات را در سال گذشته پرداخت کرده اند. طبق اطاعات منتشر 
شده از ســوی بانک مرکزی درباره مانده تسهیات اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری به تفکیک عقود اســامی، بانک ها و موسســات اعتباری در پایان سال 
گذشــته در کل 1609 هزار و 600 میلیارد تومان تســهیات پرداخت کرده اند 
که ســهم تسهیات قرض الحسنه از این میزان 115 هزار و 700 میلیارد تومان 
بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1397 با رشد 47.5 درصدی مواجه 
شــده است.همچنین، بانک های تجاری در کل 270 هزار و 300 میلیارد تومان 
تســهیات پرداخت کرده که با رشــد 27 درصدی مواجه شده و سهم وام های 
قرض الحســنه از این میزان تســهیات 25 هزار و 300 میلیارد تومان است که 
اعطای این وام از سوی بانک های تجاری در پایان سال گذشته 51 درصد افزایش 
یافته اســت.عاوه براین، میزان پرداخت تسهیات از سوی بانک های تخصصی 
در پایان ســال گذشــته با 17.7 درصد افزایش از رقم 272 هزار و 700 میلیارد 
تومان به عدد 320 هزار و 900 میلیارد تومان رســیده است که سهم تسهیات 
قرض الحسنه از این میزان تسهیات اعطایی بانک های تخصصی معادل 12 هزار 
و 200 میلیارد تومان بوده که با افزایش 51.9 درصدی در مقایســه با سال 97 
مواجه شده است.طبق این گزارش، بررسی تسهیات اعطایی بانک های غیردولتی 
و موسسات اعتباری در پایان سال 1398 نشان می دهد که تسهیات این بانک با 
25 درصد رشد از رقم 814 هزار و 700 میلیارد تومان به عدد 1018 هزار و 300 
میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیات قرض الحسنه از این میزان تسهیات 
معادل 78 هزار و 100 میلیارد تومان بوده که اعطای این نوع تســهیات در این 
نوع بانک ها 45 7. درصد رشد داشته است.بنابراین، بانک ها و موسسات اعتباری 
و  بانک های غیردولتی و موسســات اعتباری به ترتیب بیشترین تسهیات را در 
سال گذشته پرداخت کرده اند. همچنین، بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین 
و بانک های غیردولتی و موسســات اعتباری کمترین تسهیات قرض الحسنه را 

پرداخت کرده اند.

برای نخستین بار یوان جایگزین دار در 
مبادات چین و ترکیه شد

با انجام تراکنش های یوانی در واردات ترکیه از چین، توافق سواپ ارزی دو کشور 
رســما اجرایی شــد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی ترکیه با صدور 
بیانیه ای اعام کرد برای نخستین بار از زمان موافقت نامه سواپ ارزی بین چین و 
ترکیه، شرکت های ترک از یوان برای پرداخت وجه ازم برای واردات خود از چین 
استفاده کرده اند. طبق این بخشنامه این اتفاق با استفاده از بانک های مربوطه و 
با مشــارکت شرکت های مختلف ترک که در زمینه های گوناگونی فعالیت دارند 
صورت گرفته است.بانک مرکزی ترکیه با بیان اینکه استفاده از توافق نامه های 
سواپ ارزی نفش مهمی در استفاده از ارزهای ملی برای انجام تراکنش های بین 
المللی دارد، آن را گامی موثر خوانده اســت که همکاری های مالی بین چین و 
ترکیه را تقویت خواهد کرد.توافق نامه ســواپ ارزی سال گذشته بین بانک های 
مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود. طبق مفاد این قرارداد، بانک های مرکزی دو 
کشور می توانند با هدف تسهیل مبادات مالی بین دو کشور و کاهش وابستگی به 
ارزهای خارجی دیگر خطوط اعتباری بر حسب لیر و یوان را تخصیص دهند.در 
همین حال شرکت »تورک تلکام« که یکی از بزرگ ترین شرکت های مخابراتی 
ترکیه است نیز تایید کرد با استفاده از مکانیزم جدید مالی ایجاد شده با چین، از 

یوان برای  پرداخت مبلغ واردات خود از طرف چینی استفاده کرده است.
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گزیده خبر
روزنامه قطری: 

نخست وزیر عراق به ایران، آمریکا و عربستان 
سفر می کند

روزنامــه »العربی الجدید« وابســته به قطر چاپ لنــدن اعام کرد که »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر عراق به زودی به ایران، آمریکا و عربستان سفر خواهد کرد.

این روزنامه روز )شــنبه( نوشت که نخست وزیر عراق ماه آینده میادی )جوای( 
در نخســتین ســفرهای دوره ای خود به آمریکا، ایران و عربستان سفر می کند.به 
گفته منابع عراقی، سفر به کشورهای آمریکا، ایران و عربستان برای رایزنی درباره 
موضوعات مختلف و بیشــتر با اهداف سیاســی، اقتصادی ، مالی و امنیتی انجام 
می شــود.در همین حال گفته می شود که الکاظمی، ماه جوای آینده در دور دوم 

گفت وگوهای راهبردی به عنوان رئیس هیات عراقی به واشنگتن سفر می کند.

سازمان جهانی بهداشت:
جهان وارد مرحله »جدید و خطرناکی« از پاندمی 

شده است
سازمان جهانی بهداشت با اشاره به ادامه شیوع ویروس کرونا، اعام کرد که جهان 
وارد مرحله »جدید و خطرناکی« از پاندمی شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
»تدروس آدهانوم گبریسوس« رئیس سازمان جهانی بهداشت اعام کرد که روند 
ابتا به ویروس کرونا در جهان صعودی و رو به افزایش است.وی اعام کرد که جهان 
وارد مرحله »جدید و خطرناکی« از پاندمی شــده است.بر اساس این گزارش، روز 
پنجشــنبه ۱۵۰ هزار نفر به ویروس کرونا مبتا شدند که بااترین آمار روزانه ابتا 
به شمار می رود.گبریسوس در یک نشست خبری مجازی گفت که حداقل نیمی از 
افرادی که جدیدا به ویروس کرونا مبتا شده اند، از قاره آمریکا بوده اند.وی افزود که 
ویروس کرونا همچنان به سرعت در حال گسترش است، همچنان کشنده است و 

اکثر افراد همچنان مستعد ابتا به آن هستند.

مرکل از تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
روسیه خبر داد

 صدراعظم آلمان جمعه شب گفت: اتحادیه اروپا موافقت کرده است که تحریم ها 
علیه روسیه درباره درگیری ها در اوکراین را به مدت شش ماه تمدید کند.به گزارش 
روزنامه مسکو تایمز، آنگا مرکل پس از نشست اجاس ویدئویی با رهبران اتحادیه 
اروپا گفت: این تحریم ها که بخش هایی از اقتصاد روسیه از جمله مشاغل ارزشمند 
نفتی را شــامل می شود، قرار بود در این ماه منقضی شوند اما تا شش ماه تمدید 
خواهند شد.مرکل افزود: پیشرفت )توافق نامه مینسک( آنچیزی نیست که به ما 
اجازه دهد در مورد تمدید تحریم ها علیه روســیه پیشنهاداتی بدهیم.شبه جزیره 
کریمه واقع در جنوب اوکراین در ســال ۲۰۱۴ پس از برگزاری یک همه پرسی به 
خاک روسیه ملحق شد؛ اما اوکراین و غرب نتیجه این همه پرسی را نپذیرفتند و 
آن را جدایی طلبی بر خاف قوانین بین المللی خواندند.اتحادیه اروپا و آمریکا هم از 

همان سال تحریم های بسیاری را علیه روسیه وضع کرده است.

 تحریمهای ما تا 2023 ادامه دارد!

چراغ سبز تروئیکای اروپایی به آمریکا 
طرف های اروپایی برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( طی بیانیه ای 
تلویحاً از خواســته آمریکا برای تمدید تحریم های تســلیحاتی 
شــورای امنیت علیه ایران حمایت کردنــد. وزرای امور خارجه 
ســه کشــور اروپایی عضو برجام )انگلیس، آلمان و فرانسه( در 
بخشــی از بیانیه خود در پایان نشســت سه جانبه ای که پس از 
تصویب قطعنامه پیشــنهادی آنها علیه ایران در شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد، تلویحاً خواستار تمدید 
تحریم های تســلیحاتی علیه ایران شدند.وزرای امور خارجه سه 
کشور اروپایی در خصوص منقضی شدن تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت علیه ایران طی کمتر از ۴ ماه آینده اعام کردند: 
»سه کشور اروپایی به اجرای کامل قطعنامه ۲۲3۱ که در سال 
۲۰۱۵ برای حمایت از برجام صادر شــده، پایبند هستند. با این 
حال، ما معتقدیم که لغو برنامه ریزی شده تحریم های تسلیحاتی 
شــورای امنیت که طبق قطعنامه ۲۲3۱ در ماه اکتبر ]مهرماه[ 
انجام می شــود، تأثیرات مهمی بر امنیت و ثبات منطقه خواهد 
داشــت. یادآور می شویم که تحریم های اتحادیه اروپا بر صادرات 
ســاح های متعارف و فناوری موشکی ]به ایران[ تا سال ۲۰۲3 
برقرار خواهد بود.«آنها در ادامه افزودند: »ما دوســت داریم که 
این موضوع را با همکاری نزدیک روسیه و چین، سایر طرف های 
باقی مانده در برجام و همچنین دیگر اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل و کشورهای ذینفع بررسی کنیم.«اوایل اردیبهشت ماه سال 
جاری نشــریه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که »مایک 

پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد با اســتفاده از یکی 
از بندهای توافق هسته ای »برجام«، تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران را تمدید و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اعمال 
تحریم هایی دیگر علیه ایران وادار کند.روزنامه نیویورک تایمز در 

این رابطه نوشــت: طرح وزیر امور خارجه آمریکا بر تاش برای 
پیشــبرد یک اســتدال حقوقی مبنی بر اینکه آمریکا علی رغم 
خروج از برجام همچنان یکی از طرف های مشــارکت کننده در 
این توافق چندجانبه اســت، استوار اســت.با این حال، مقامات 

جمهوری اســامی ایران و برخی دیگر از کشورهای عضو برجام 
بارها تأکید کرده اند که آمریکا از برجام خارج شــده و اساساً در 
جایگاهی نیســت که بخواهد برای کشورهایی که همچنان در 
برجام حضــور دارند، تعیین تکلیف کند.جوزپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طی هفته های اخیر چندین بار 
در نشســت های خبری مختلف تأکید کرده است که آمریکا از 
برجام خارج شده و نمی تواند با ادعای اینکه همچنان عضو برجام 
اســت، از طریق برجام برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران اقدام کند.این مقام ارشــد اتحادیه اروپا ماه گذشته درباره 
اینکه آیا اتحادیه اروپا به درخواست های آمریکا برای مشارکت در 
تاش های این کشور برای تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای 
امنیت علیه ایران پاسخ مثبت خواهد داد یا اینکه در برجام باقی 
خواهد ماند، گفته بود: »ما باید درباره آن فکر کنیم، اما در حال 
حاضر من نمی توانم درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است به 
شما توضیح بدهم.«روز چهارشنبه نشریه آمریکایی وال استریت 
ژورنال در گزارشــی مدعی شد در شــرایطی که آمریکا و دیگر 
قدرت های جهانی بر ســر تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای 
امنیت علیه ایران -که در مهرماه سال جاری منقضی می شود- 
دچار اختافات شدید هستند، دیپلمات های اروپایی قصد دارند 
با پیشنهاد تمدید محدود تحریم های تسلیحاتی علیه ایران یک 
اجماع کلی را برای حفظ برجام که در خطر ســقوط قرار دارد، 

شکل دهند.

 آمریکا و روسیه این هفته درباره کنترل تسلیحات مذاکره می کنند
 نمایندگان آمریکا و روسیه قرار است طی روزهای دوم و سوم تیر در مورد مساله کنترل تسلیحات در شهر وین مذاکره کنند.

به گزارش خبرگزاری تاس از واشــنگتن، بخش رســانه ای وزارت خارجه آمریکا روز گذشــته )جمعه( اعام کرد که »مارشال 
بیلینگسلیا« نماینده ویژه آمریکا در امور کنترل تسلیحات  قرار است ۲3-۲۲ ژوئن)3-۲ تیر( در شهر وین با نماینده روسیه دیدار 
و در مورد مساله کنترل تسلیحات رایزنی کنند.گزارش شده است که چین نیز به این مذاکرات دعوت شده است.در بیانیه وزارت 
خارجه آمریکا آمده است: مارشال بیلینگسلیا در وین با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار می کند و قرار است دو 
طرف در مورد آینده و وضعیت کنترل تسلیحات مذاکره کنند. واشنگتن همچنین از چین برای پیوستن به این مذاکرات دعوت 
به عمل آورده اســت.وزارت خارجه آمریکا همچنین در این بیانیه بر لزوم مذاکره کنترل تسلیحات میان آمریکا- روسیه- چین 
با حسن نیت تاکید کرد.مارشال بیلینگسلیا پیش از این اعام کرده بود که توافق نامه جدید کنترل تسلیجات باید به طور کامل 
زرادخانه های هســته ای روســیه و چین را شامل شود.آمریکا پیش تر روسیه را به نقض مفاد پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد و کوتاه برد متهم کرده و از آن خارج شــده بود. وادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه نیز در واکنش به اقدام آمریکا 
این پیمان را به حالت تعلیق درآورد و طرحی به پارلمان داد تا اجازه قانونی برای لغو کامل این پیمان را پیدا کند. شورای فدرال 

روسیه به این طرح پوتین رأی مثبت داد.

چاووش اوغلو:  
آمریکا تاش می کند با قانون »سزار« اسد را محاصره کند

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد، اگر هدف آمریکا از تحریم سوریه تقسیم و تضعیف آن جهت ایجاد منطقه ای برای یگان های 
مدافع خلق کرد است، این تحریم ها اشتباه هستند.مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه ای با شبکه سی.ان.

ان ترک زبان تاکید کرد: آمریکا تاش می کند با قانون سزار بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را محاصره کند.چاووش اوغلو 
اظهار کرد: اگر هدف از تحریم های آمریکا علیه سوریه تقسیم این کشور و تضعیف آن جهت ایجاد منطقه ای برای یگان های 
مدافع خلق کرد است، این تحریم ها اشتباه هستند.وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت که کشورش نمی تواند در این گام از 
واشنگتن حمایت کند هرچند که رویکردهای دوکشور درباره بشار اسد یکسان هستند.او افزود: اکنون ترکیه تاش می کند 
ادلب را به منطقه ای »امن« تبدیل کند و در حال بحث و بررسی این موضوع هستیم. زمانی که ادلب را به یک منطقه »امن« 
تبدیل کنیم، ارتش هم بر حســب نیاز به شکل متفاوتی در منطقه مستقر خواهد شد.چاووش اوغلو ادامه داد: این ارتش و 
وزارت دفاع ترکیه و نیز دستگاه های امنیتی مربوطه هستند که تصمیم می گیرند ایست های نظارت کجا قرار بگیرند و یا 
پس از »گسترش امنیت« در منطقه سربازان و نیروهای اطاعات ترکیه کجا و چگونه در منطقه فعالیت کنند اما در حال 

حاضر فعالیت شان در نقاط استقرار متمرکز است.
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پژوهشــگران اخیرا اظهــار کرده اند بیماران مبتا بــه کووید-۱۹ که 
دارای ســطح کورتیزول باایی هستند، بیشــتر از سایر بیمارانی که به 
این بیماری مبتا نیســتند، در معرض خطر مرگ قرار دارند. تحقیقات 
نشان داده است که سطح کورتیزول نشانگری برای شدت بیماری است. 
دانشمندان هشدار دادند که می توان از آن نشانه برای شناسایی بیمارانی 
که احتمااً نیاز به مراقبت های ویژه دارند، استفاده کرد. سطح کورتیزول 
ما هنگامی که سالم و در حالت استراحت هستیم، ۱۰۰-۲۰۰ نانومتر در 
لیتر و هنگام خواب تقریبا صفر است. در این مطالعه پژوهشگران ۵۳۵ 
بیمار که ۴۰۳ نفر از آنها مبتا به کووید-۱۹ بودند را مورد بررسی قرار 
دادند و دریافتند سطح کورتیزول در بیماران مبتا به کووید-۱۹ به طور 
قابل توجهی بااتر از دیگر بیمارانی که به این بیماری مبتا نبودند، بود. 

تقلب در سیستم های آموزشی به ویژه هنگام اجرای آزمون های مختلف، یکی 
از معضاتی اســت که مدرسان و مدیران چنین سیستم هایی با آن مواجه 
هستند. محققان کشور این موضوع را در دانشگاه های علوم پزشکی با توجه 
به حساسیت شغل های مربوط به فارغ التحصیان آن ها ارزیابی کرده و نتایج 
ناامیدکننده ای گرفته اند. بی صداقتی آموزشی در دانشگاه ها، معضلی جهانی 
است که عاملی تهدیدکننده برای یادگیری دانشجویان محسوب می شود. در 
این میان، رشته های علوم پزشکی به دلیل ماهیت متفاوتشان، به دانشجویانی 
صادق، اخاقی و دارای ویژگی هایی که به طور معمول از سایر متخصصان 
انتظار نمی رود، نیاز دارد. عدم صداقت آموزشی در بین دانشجویان رشته های 
علوم پزشکی می تواند پیش بینی کننده الگوهای رفتاری آینده این افراد در 

محیط کاری و حتی در رابطه با درمان بیماران باشد. 

دانشمندان "کالج دانشگاهی لندن" در بررسی جدید خود دریافتند 
که ممکن اســت حیوانات منبعی از کروناویروس باشــند و موجب 
شــیوع موج جدیدی از ابتا به کووید- ۱۹ شــوند. پژوهش نشان 
می دهد که حیوانات می توانند منبعی از کروناویروس باشــند و این 
موضوع بــه موج دوباره ابتا به کووید- ۱۹ منجر شــود. حتی اگر 
بیماری در انسان ها ریشه کن شده باشد، حیوانات می توانند موجب 
شیوع دوباره آن باشند. دانشمندان باور دارند که برای بررسی امکان 
شیوع بیماری در حیوانات گوناگون، باید تاش هایی در سطح جهان 
صورت بگیرد. ایده دانشمندان این است که اگر کروناویروس در میان 
حیواناتی گسترش یابد که نزدیک انسان ها زندگی می کنند، می تواند 

به آغاز موج دیگری از کووید- ۱۹ منجر شود.

هورمون "استرس" خطر مرگ 
بیماران کرونایی را افزایش می دهد

شیوع نگران کننده تقلب در میان 
دانشجویان

حیوانات می توانند ناقل 
کروناویروس باشند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جزیره »شیف« در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال بندر بوشهر

انتشار تصاویری از کراس اوورهای الکتریکی فولکس واگن ID.4 در چین
وزارت صنعت و فناوری اطاعات چین پیش از رونمایی رســمی کراس اوورهای الکتریکی ID.۴ فولکس واگن، تصاویری از آن ها را افشا 
کرده است. البته در چین این رویه ای عادی است زیرا قبل از معرفی یک خودروی جدید در چین، خودروسازان باید تصاویر کامًا بدون 
پوششی از آن خودرو را به وزارت صنعت و فناوری اطاعات این کشور ارسال کنند و سپس این وزارتخانه، تصاویر را در وب سایت خود 
قرار می دهد. حال این اتفاق دقیقاً برای فولکس واگن ID.۴ هم رخ داده اســت.این کراس اوور الکتریکی در چین در دو نســخهٔ مختلف 
با نام های X ۴.ID )خودروی خاکســتری رنگ در تصاویر( و Crozz ۴.ID )خودروی ســفیدرنگ در تصاویر( ارائه می شــود که در ظاهر 
تفاوت هایی جزئی با یکدیگر دارند. زبان طراحی این کراس اوور جدید به وضوح از هاچ بک الکتریکی ID.۳ گرفته شده و هیچ شگفتی ای 
به همراه ندارد خصوصاً با توجه به تصاویر جاسوسی و کانسپت هایی که قبًا دیده ایم.به گفتهٔ رسانه های چینی، هردو نسخهٔ ID.۴ فاصلهٔ 
 ۴.ID .محوری و عرض یکسانی دارند )به ترتیب برابر با ۲,۷۶۵ میلی متر و ۱,۸۵۲ میلی متر( اما طول و ارتفاع آن ها باهم متفاوت است
X طولــی برابر با ۴,۶۱۲ میلی متر و ارتفاعی معادل ۱,۶۴۰ میلی متــر دارد درحالی که Crozz ۴.ID با ۴,۵۹۲ میلی متر طول و ۱,۶۲۹ 
میلی متر ارتفاع، کمی کوتاه تر و کم ارتفاع تر است. این تفاوت ها به خاطر وجود تغییراتی در طراحی سپرها و ارتفاع از سطح زمین است.

دردسر کرونا برای بانوی پینگ پنگ باز!
مهشــید اشــتری می گوید در دوران توقف فعالیت های ورزشی دچار افت شــده اما مدتی است که تمرینات خودرا در 
باشــگاه آغاز کرده اســت. ملی پوش تنیس روی میز بانوان به شــروع تمرینات خود در سالن ورزشی اشاره و بیان کرد: 
از زمانی که ســالن ها باز شــده، تمریناتم را آغاز کرده ام و از این بابت مشکلی ندارم اما با توجه به اینکه مدتی از فضای 
مسابقات و تمرین دور بودم، کمی افت کرده ام. البته تا حدودی به شرایط قبلی خود برگشته ام. او که به دلیل نداشتن 
میز پینگ پنگ شــرایط تمرین در دوران قرنطینه را نداشــت، ادامه داد: با شرکت در مسابقه متوجه می شوم که تا چه 
اندازه افت داشــته ام اما اکنون چون مســابقه ای ندارم و روال تمرینی ام را انجام می دهم، نمی توانم درست در این مورد 
صحبت کنم. البته این افت برای همه ورزشــکاران اتفاق افتاده اســت که سعی می کنیم آن را جبران کنیم. اشتری که 
در تیم شــهرداری شهر بابک بازی می کرد در مورد وضعیت قراردادش پس از اعام قهرمانی این تیم گفت: چند قسط 
از قراردادم را دریافت کرده ام و زمان قســط آخر هنوز نرســیده اما خوشبختانه هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و 

باشگاه به موقع تسویه حساب می کند.

گارینم ر من نگرانستی بار غم و رنج او ر من ه  گرانستیگر یار ن از خلق جهان رازم همواره نهانستیور غمزهٔ غمارش رازش نگشادستی ا ر سر او چشمم یاقوت نشانستیای کاش ه قوت من بودی ز دو یاقوتشگر دوست ه کوی من ه ه گذرانستیگویی چو بهشتستی آراسته و خرم ا زم من از رویش چون اه ستانستیای کاش ه از زمم غایب نشدی رگز گر ه نگرفتستی آن خط ه چنانستیرخسار چو ماه او بگرفت ز خط اه

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یک پالت نقاشــی که »پابلو پیکاسو« 
نقاش مشــهور اســپانیایی از آن برای 
آثار شناخته شــده اش  از  خلق یکــی 
اســتفاده کرده بود در یــک حراجی 
فروخته شد.به گزارش نشنال، تابلوهای 
نقاشــی »پابلو پیکاســو« همواره در 
دار  میلیون ها  مختلــف  حراجی های 
بــه فروش می رســند و شــاید بتوان 
پالت های او را تابلوهای نقاشــی ناتمام 
یا آثار هنری نمایش دهنده ی ســبک 
و مهارت این هنرمنــد درنظر گرفت.

از این رو،  عاقه مندان »پیکاســو« سه 
پالت متعلق به این هنرمند را در حراجی روز پنجشــنبه »ســاتبیز« واقع در لندن خریداری 
کردند.یکی از این پالت ها که به ســال ۱۹۶۱ تعلق دارد و به گمان کارشناســان ممکن است 
برای خلق یکی از آثار مشــهور »پیکاسو« مورد استفاده قرار گرفته باشد به قیمت  ۵۶,۲۵۰ 
پوند، یعنی ۱۱ برابر ارزش تخمین زده شــده آن به فروش رســید.دو پالت دیگر نیز به قیمت 
۲۵ هزار و ۲۳۷۵۰ پوند فروخته شــدند.پالت  ۵۶,۲۵۰ پوند پیکاســو »پابلو پیکاسو« نقاش، 
مجسمه ساز و شاعر اسپانیایی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم و مبدع سبک کوبیسم 
بود که آثارش از دوره حیات مورد توجه قرار گرفت و امروز پس از سال ها از زمان مرگش جزو 
گران ترین هنرمندان جهان محسوب می شود. او از جمله هنرمندانی بود که در دوران زندگی 
خود مورد توجه قرار گرفت و به شــهرت رســید. او در ۸ آوریل ۱۹۷۳، در حالی که به همراه 

همسر و دوستانشان در مهمانی شام حضور داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

قدرت بی قدرتان
 he Power of the قــدرت بی قدرتان با عنــوان اصلــی
Powerless اثر واتســاف هاول، اولین رئیس جمهور چک 
است. هاول در پراگ در خانواده ای فرهنگی و روشن فکر 
به دنیا آمد که به طور مســتقیم بــا اتفاقات فرهنگی و 
سیاسی چکســلواکی در ارتباط بودند و به همین دلیل 
رژیم کمونیســتی چکسلواکی به هاول اجازه تحصیات 
دبیرستانی را به او نداد.هاول علی رغم سختی های موجود 
همیشــه فعالیت سیاســی خود را ادامه داد و توانست 
در ســال ۱۹۸۹ اولین رئیس جمهور غیرکمونیســتی 
چکسلواکی شود که نقشــی کلیدی در پیروزی انقاب 
مخملین چکســلواکی داشــت و در نتیجــه آن، بدون 
خونریزی، دو کشــور جدیــد چک و اســلواکی ایجاد 
شــد.کتاب قدرت بی قدرتان اثر واتساف هاول دومین جلد از مجموعه دوم تجربه و هنر زندگی است. 
)جلد اول مجموعه دوم کتاب فلسفه تنهایی است.( مجموعه تجربه و هنر زندگی به مسائل فلسفی با 
نگاه ساده و کاربردی می پردازد که به پیدا کردن راه زندگی آدم ها کمک می کند. این مجموعه اولین بار 
توسط نشر گمان به چاپ رسید که در کافه بوک نیز برخی از این کتاب ها معرفی و بررسی شده اند. حال 
نشــر نو چاپ و انتشار مجموعه دوم را آغاز کرده است.موضوع کتاب قدرت بی قدرتان سیاست جهانی، 
اخاق، زندگی، کمونیسم، چکسلواکی و سیاست و حکومت عنوان شده است و واتساف هاول در کتاب 
به بررســی زندگی مردم و سیاست های موجود یک برهه زمانی خاص می پردازد. قلم هاول بسیار ساده 
و گیراست که خواندن کتاب را بی اندازه جذاب می کند. پشت جلد کتاب آمده است: نظام پساتوتالیتر 
همیشه و در هر قدم مردم را لمس می کند، اما همیشه با دستانی پوشیده در دستکش های ایدئولوژیک. 

برای همین است که زندگی در این نظام چنین آکنده از دورویی و ریا و دروغ است. ...

واتساف هاول
واتســاف هاول )زادهٔ ۵ اکتبر ۱۹۳۶ - درگذشتهٔ 
۱۸ دســامبر ۲۰۱۱( سیاســت مدار چک و اولین 
رئیس جمهــور جمهــوری چک بــود. او همچنین 
نمایش نامه نویــس و نویســنده بود. وی در ســال 
غیرکمونیست حکومت  رئیس جمهور  اولین   ۱۹۸۹
چکسلواکی شــد، وی نقشــی کلیدی در پیروزی 
انقاب مخملین چکســلواکی داشت، انقابی بدون 
خونریزی که منجر به فروپاشی حکومِت کمونیستی 
چکســلواکی و تشــکیل دو کشــور جدید چک و 
اســلواکی شد. در ســال ۱۹۹۳ در اولین انتخابات 
کشــور جمهوری چک پــس از انقــاب مخملین 
به عنــوان رئیس جمهــور برگزیده شــد. از جمله 
اقدامات مهم وی در اولین دورهٔ ریاست جمهوری فرمان عفو عمومی برای بسیاری از زندانیان 
و محکومان رژیم گذشــته بود، اقدامی که به گفتهٔ بســیاری از منتقدانش آمار جرم را بعد از 
آن ســال ها باا برد. هاول قضاوت محاکم ناعادل را قابل اعتماد نمی دانســت. هاول مهم ترین 
دســتاورد دوران ریاســت جمهوری خود را فسخ و انحال پیمان ورشو می داند. او از مهم ترین 
رهبرانی بود که باعث پیوســتن اعضای سابق پیمان ورشــو به پیمان ناتو گردید.وی در سال 
۱۹۹۸ برای بار دوم به ریاســت جمهوری کشورش برگزیده شد ولی این دوران ریاست، دوران 
کسالت جســمانی وی بود و بیماری های دستگاه گوارشی و ســرطان شش به علت استعمال 
دخانیات باعث نگرانی دوســتداران وی گردید. در دنیای سیاست هاول همواره حمایت کننده 
ای صبور برای مقاومت های بدون خشــونت بوده اســت. بیل کلینتون شخصیت و روش مبارزه 

وی را به گاندی و نلسون ماندا تشبیه کرده است.

فروش دور از انتظار پالت نقاشی »پیکاسو«


