
دار که امســال را با نرخ ۱۶هزار تومان شروع کرده 
بود حاا روز گذشته از کانال ۱۹هزار تومان هم عبور 
کرد و با شکســتن رکورد بااترین نرخ یکسال و نیم 
گذشته در حال نزدیک شدن به سقف قیمت تاریخی 
خود یعنی مرز ۲۰هزار تومان اســت.قیمت دار این 
روز ها با سرعت در حال طی کردن پله های صعودی 
اســت به طوریکه روز گذشــته با فتح کانال ۱۹هزار 
تومان رکورد بااترین قیمت یک سال و نیم گذشته 
را مجددا ثبت کــرد، از طرفی قیمت دار در صرافی 
ملی نیز روزبه روز درحال افزایش و نزدیک شــدن به 
نرخ آزاد است تا جاییکه با شروع کار بازار قیمت دار 
در ایــن صرافی با 3۰۰تومان افزایش نســبت به روز 
گذشــته در یک قدمی ورود به کانال ۱۹هزار تومان 
قرار گرفت.این جهــش درحالی رخ داد که به اعتقاد 
بسیاری از فعاان بازار، دار با رسیدن به نیمه کانال 
۱8هزار تومان آماده ریزش بود و از طرفی هشدارهای 
رییس کل بانک مرکزی مبنی بر غیرواقعی بودن نرخ 
هم نوید کاهش قیمت دار را می داد اما دار بر خاف 
انتظار پیش رفت؛ در این راستا برخی از کارشناسان 

بازار ارز معتقدند که این افزایش نرخ به معنای خارج 
شدن افســار بازار ارز از دست بانک مرکزی نیست و 
دار قبــل از صعود به کانال ۲۰هزار تومان عقب گرد 
خواهد زد، اما به باور عده ای دیگر روند افزایشی بازار 
ارز ادامه دار بوده تا جاییکه دار از سد ۲۰هزار تومان 
هــم عبور خواهد کرد.در همین رابطه یکی از فعاان 
بازار ارز که نخواســت نامش ذکر شــود درباره علت 
افزایش نرخ طی روزهای اخیر اظهار کرد: مشــکات 
پیش آمده در عرضــه حواله، کاهش ذخایر ارزی در 
پی محدودیت های تجارت خارجی، زمزمه کاهش نرخ 
سود بانکی و همچنین جو روانی باا و افزایش تقاضا 
برای خرید منجر به رشــد قیمت دار در این مدت 
شده اســت.او به تاثیر داان در این افزایش قیمت 
اشاره کرد و گفت: این روزها بازار سفته بازی به شدت 
داغ شده و مجددا بازار ارز به محل جوان داانی که 

هر لحظه نرخ دلخواه اعام می کنند تبدیل شده، اما 
با توجه به اینکه قیمت دار بیش از حد افزایش پیدا 
کرده، جو روانی حاصــل از آن خطرناک خواهد بود 
بنابراین ازم است بانک مرکزی عاوه بر کنترل نرخ 
به روش های قبلی هرچه ســریع تر با داان این بازار 
مقابله کند.این فعال بازار ارز درباره آینده قیمت دار 
پیش بینی کرد: سرعت افزایش دار نگران کننده است 
اما به نظر من دار به بیش از ۲۰هزار تومان نخواهد 
رسید و وارد فاز ریزشی خواهد شد؛ البته منظور من 
از کاهش قیمت این نیست که دار به رقم های بسیار 
پایینی می رســد بلکه نهایت ریزش دار تا ۱8هزار 

تومان و ثبات در این نرخ خواهد بود.

زمزمه دار 20هزار تومانی در ســبزه میدان و 
فردوسی

در مقابل این پیش بینی ها، امروز در بازار سبزه میدان 
و فردوســی زمزمــه دار ۲۰هزار تومانی شــنیده 
می شــود؛ به گفته یکی از داان این بازار نرخ دار 
فردایی ۲۰هزار تومان اعام شــده و با این حساب 
به نظر نمی رســد حداقل تا رسیدن به این قیمت 
شــاهد کاهش نرخ ارز باشیم؛ ازم به ذکر است که 
در جریان معامات امروز بازار ارز، نرخ هر اسکناس 
دار آمریــکا در صرافی بانکی با 3۰۰تومان افزایش 
در مقایســه با روز گذشــته به ۱8۹۰۰تومان و در 
بــازار آزاد با ۲۰۰تومان افزایــش به ۱۹3۰۰تومان 
رسیده است.از طرفی چیزی که بیشتر در این بازار 
خودنمایی می کند هجوم دوباره مردم برای خرید و 
فروش ارز های خانگی است، البته به گفته صرافان 
درخواســت برای خرید ارز نسبت به روزهای قبل 
بیشتر شده اما به گفته داان مردم اکثرا فروشنده 
شــده اند؛ بنابراین به نظر می رسد مردم سعی دارند 
بــا خرید ارز از صرافی و فروش بافاصله آن در بازار 
آزاد از تفاوت حدود 4۰۰تومانی که بین این دو نرخ 

وجود دارد نهایت استفاده را کنند.

سفیر ایران  در ونزوئا:
 ششمین کشتی ایرانی حامل مواد 

غذایی است
ســفیر ایران در ونزوئا خبر داد که ششمین کشتی ایرانی که به 
سوی ونزوئا در حال حرکت است حامل مواد غذایی است.»حجت 
اه ســلطانی« سفیر ایران در ونزوئا در مصاحبه با شبکه خبری 
المیادین گفت که ششمین کشتی ایرانی که به سوی ونزوئا در 
حال حرکت است حامل مواد غذایی است.ششمین کشتی ایرانی  
۱7 ماه می )۲8 اردیبهشــت ۹۹( بندر شهید رجایی را به مقصد 
ونزوئا ترک کرد و بر اساس آخرین اخبار  در حال نزدیک شدن 
به آب های ونزوئاســت.ایران از ماه آوریل تاکنون 5 نفتکش که 
مجموعا حدود ۱.5 میلیون بشکه بنزین حمل می کردند به ونزوئا 
که به شدت به سوخت نیازمند است، ارسال کرده است.پیشتر نیز 
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود ایران احتماا 

ماهانه دو تا 3 محموله بنزین به ونزوئا بفروشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده کل سپاه وی با بیان اینکه ما باید برای امنیت تهران با شعاع تاثیر جهانی بکوشیم گفت: دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را نمی کنند، دلیل 
این مهم توسعه روز به روز این بعد از قدرت متناسب با رشد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ ،قدرت و قضاوتهای جهان از اعتبار این قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد 
بازداشته است. سردار سرلشکر حسین سامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثاراه سپاه ک با حضور جمعی از 
فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد؛ اظهار کرد: انقاب اسامی ایران در حال بزرگ شدن است  و این انقاب الهام بخش به تدریج هم در قلمرو جغرافیای 

عمق و وسعت می یابد و هم مبانی و مفاهیم آن عمیق تر بر جان انسان ها می نشیند.

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده کل سپاه:
در اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دشمنان قرار داریم

info@sobh-eqtesad.ir

عدم خروج از برجام اشتباه بود
روزی که سرمقاله » کودکانی را فرستادیم جنگ « را می نوشتم امروز 
را و دیروز را و فردا را میدیدم که ســه کشــور اروپایی برای خوشایند 
کاخ سفید برای چندمین بار چنگ به روی روحانی و تیمش از محمد 
جواد ظریف گرفته تا عراقچی و امثالم بکشــند و قاه قاه به ریش همه 
ملت ایران که کودکانی فریب خورده را به جنگ شیاطینی کار آزموده 
فرستاد بخندند. قطعنامه ای که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز پنج  شنبه گذشته ۲۹ خرداد ماه ۹۹ علیه کشورمان تصویب 
کرد، قطعنامه ایســت که پیشنهاد آن را، سه کشور اروپایی  بدون هیچ 
تردیدی برای خوشــایند آمریکا و بخصوص کاخ سفید داده اند. چقدر 
پرزیدنت روحانی و تیم او ماحظه کردند که شــاید اروپایی ها دست 
از همســویی بــا آمریکا بردارند و به نوعی بــا برجامی که تقریبا هیچ 
نفعی برای ایران نداشــت بلکه بقای آن زیان هم داشــت، کنار بیایند 
اما نشد که نشد. تحمل بازی کودکانه اینستکس کم تحقیرآمیز نبود، 
اما ملت ما نرمش نشــان داد. حاا دیگر برای همگان واضح و مبرهن 
است که اروپایی ها رســما با این کار خود میخ بزرگی به تابوت برجام 
کوبیدند. ملت ایران نزدیک 8 ســال دولت لیبرالی را تحمل کردند که 
فکر می کردند، اروپایی ها آنها را رها نکرده اند، امروز بیشتر ثابت شد که 
اروپا و امریکا دو روی یک سکه اند و دل بستن به هریک از آنها خطایی 
راهبردی اســت. همه ماحظه نمودند که چه در قطعنامه آژانس آمد، 
آنها دوباره و چند باره از ایران خواســته اند »اجرای توافقنامه پادمانی 
و پروتــکل الحاقــی آن کاما با آژانس همکاری کــرده و بدون تاخیر 
خواسته های آژانس را اجابت کند!« اما خود به هیچ یک از بندهای تعهد 
خود عمل نکرده و با وقاحت تمام آن را ندیده می گیرند. اینکه واکنش 
دولت روحانی درمقابل عمل تروئیکای نفاق چه خواهد بود باید منتظر 
بود و به نظاره نشست اما هر عاقلی در هر دولتی این رفتار تحقیر آمیز 
و وقاحت آمیز که بسیار فراتر از عهد شکنی و بی اعتبار کردن امضای 
پای برجام اســت، را ماحظه کند باید ســطح روابط را به پایین ترین 
حد خود با این سه کشــور تنزل داده و علیه عهد شکنی ایشان اقدام 
حقوقی نماید. درخواست تشــکیل اجاس غیر متعهدها برای افشای 
نقش تروییکای نفاق هم میتواند گام دومی تلقی شود. با این اقدام کاما 
معلوم شد که اروپایی ها آن اندازه در نوکری و وابستگی به امریکا پیش 
رفته اند که  )البته ذات پلید و کثیف آنها، به ویژه انگلیسی ها را نباید 
فراموش کرد( در منجاب رفتار خود غرق شده اند. از ایران می خواهند 
تعهد بدهد اما خودشــان به هیچ تعهدی پایبندی ندارند! این کشورها 
در حال رایزنی با ایران هستند تا همچنان در برجام بماند، اما اینکه آنها 
اجازه داشــته باشند برای رضایت دونالد ترامپ )در حالی که از او تنفر 
دارند( تحریم تسلیحاتی ایران را برای شش ماه  تمدید کنند. اروپایی 
که ما در سطح تراز تجاری یک طرفه میل به صفر کرده ایم و به عبارتی 
یک میلیون دار هم با آنها تجارت نداریم در حال حاضر می توانند چه 
مشکلی از مشکات ما را حل کنند، جز آنکه ابزاری باشند برای فشار بر 
ما و ملت ما؟  تعلل دولت در ایجاد کاهش سطح روابط اشتباهی همانند 
اشتباه خارج نشدن از برجام است و کاش ما میتوانستیم خواست ملت 

را که خواهان رفتاری انقابی در مقابل ایشان است به اجرا بگذاریم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر بهداشت:
هنوز در موج اول کرونا هستیم

وزیر بهداشت، با اشاره به افزایش موارد ابتا به کرونا در کشور، گفت: هنوز در حال تجربه کردن موج اول این 
بیماری هستیم. سعید نمکی، در اجاس مجازی رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، 
اظهار داشت: حتی در استان هایی که فکر می کنیم موج اول کرونا را پشت سر گذاشته ایم، موج اول را به طور 
کامل تجربه نکرده ایم.وزیر بهداشت گفت: از دیدگاه اپیدمیولوژیک وقتی بیش از 35 یا 4۰ درصد از جمعیت، 
تجربه یک بیماری را داشته باشند و بعد بیماری فروکش کرده باشد، باید فکر کنیم تعدادی بیمار عامت دار 
و تعدادی بدون عامت با پاتوژن ویروس، تماس داشته اند.وی اضافه کرد: در کشور در حال تجربه کردن موج 
اول کرونا هستیم اما ممکن است شکل موج اول کرونا با آنچه در استان دیگری، تجربه کرده ایم، متفاوت باشد. 
باید باور کنیم و به مردم هم بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده، پیک بیماری رد نشده و کرونا، یک ویروس 
پیچیده تو در توی صد هزار چهره اســت و ممکن است یک پروتکل درمانی در یک منطقه جواب دهد و در 
منطقه دیگری جواب ندهد.وزیر بهداشت افزود: از روز اول شیوع کرونا در چین به همکاران و معاونین ام گفتم 
که این ویروس، با تمام ویروس هایی که دیده اید، متفاوت است. بنده به عنوان یک ایمونولوژیست معتقدم که 
این ویروس، یک شتر گاو پلنگ است که می تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ بزند.وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز 
بیشتر از قبل معتقدم که ویروس کرونا، بسیار پیچیده و هنوز هم ناشناخته است. هرگز فکر نکنیم که رفتار 
ویروس با روز قبل و در اقلیم های مختلف؛ یکسان است. رفتار ویروس کرونا در جنوب کرمان با هرمزگان و یا 
میناب با بندرعباس و شهرهای دیگر، کامًا متفاوت است بنابراین ویروس کرونا در اقلیم، نژاد و آب و هوای 
مختلف، بروز متفاوتی دارد.نمکی در خصوص آمادگی پرســنل برای روزهای آینده مقابله با کرونا، گفت: در 
استان هایی که هنوز گرفتاری عمده ای ندارند و از گرفتاری قبلی عبور کرده اند، از معاونین پرستاری و درمان 
خواسته ام تا مهلتی دهند که همکاران کادر درمانی بتوانند نفس بکشند و با ارائه تسهیاتی بتوانند به همراه 
خانواده های شأن، با رعایت اصول بهداشتی سفر کنند تا اگر طوفان جدیدی در راه بود بتوانیم همکاران تازه 
نفسی داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: تا امروز حدود 87 درصد از بیماران کووید ۱۹، گرفتار چاقی، دیابت و 
بیماری زمینه ای بودند. سیاست ما باید این باشد که تخت های بیمارستانی کمتری درگیر شود و اجازه ندهیم 
که افراد پرخطر به فازهای بعدی بیماری بروند. گروه هدف ما از این بعد افراد باای ۶۰ سال، بیماران دارای 
بیماری زمینه ای و افراد چاق و دارای اضافه وزن است. سه روز قبل در استان هرمزگان دختربچه ۱۰ ساله ای بر 
اثر کرونا فوت کرد که با پدر و مادر خود برای گردش به قشم سفر کرده بودند و تنها مشکل این فرد، اضافه وزن 
بود.وزیر بهداشت افزود: باید وزن افراد را در افراد بالغ، کودکان و گروه های مختلف، کنترل کنیم و این فرصت 
را برای کار ویژه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در تغییر سبک زندگی، الگوی تغذیه و کاهش وزن 
به عنوان یک عامل خطر برای گروه های مختلف جمعیتی غنیمت بشماریم. باید گروه های پرخطر را دریابیم 
و خدمات الکترونیک را برای آنها توســعه دهیم و بتوانیم داروهای مورد نیاز را به راحتی و درب منازل آنها 
تحویل دهیم و پزشکی از راه دور را برای این گروه ها، فعال تر کنیم.نمکی تاکید کرد: حتماً باید به همپوشانی و 
همزمانی کرونا و آنفلوانزا در فصل پاییز توجه ویژه کنیم. به همین دلیل بیش از ۱۰ برابر سال گذشته به دنبال 

تأمین واکسن آنفلوانزا هستیم البته تقاضا برای این واکسن در دنیا افزایش یافته و تأمین آن راحت نیست.

حســین راغفر گفت:  بانک مرکزی نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان کرده، خب در چنین شــرایطی شــما توقع دارد، قیمت بازار آزاد ثابت بماند، چنین 
خیالی بسیار خام است، چرا که امروز مشاهده می کنید ارز به ۱8 هزار تومان افزایش یافته است.حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: 
بنده از همان ابتدا با تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی مخالف نبودم. دولت این سیاست را برای این به کار برد که در فروردین ۹7 بازار ارز از دستش در رفته 
بود و همان روزی که این سیاست اعام شد، دو هزار تومان بر روی قیمت دار رفت و به ۶5۰۰ تومان رسید، واقعیت تلخ آن جاست که کنترل و نظارتی 

بر روی این ارز صورت نگرفت، این در حالی است که خود رئیس جمهوری سه بار به صراحت اعام کرد برای کنترل منابع ارزی، دار گران شده است.
وی بیان کرد: به فرض هم ارز 4۲۰۰ تومانی را حذف کردند، آیا رانت قطع خواهد شد. بانک مرکزی نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان کرده، خب در چنین 
شرایطی شما توقع دارد، قیمت بازار آزاد ثابت بماند، چنین خیالی بسیار خام است، چرا که امروز مشاهده می کنید ارز به ۱8 هزار تومان افزایش یافته است.

زاغفر افزود: در سال گذشته بورس بیش از 5۰۰ درصد سود داده، کدام بازار و فعالیت تولیدی می تواند چنین سودی را در پی داشته باشد، معلوم است 
که دیگر باید در این شرایط فاتحه تولید را خواند، مضحکه داستان نیز آنجاست که یک ریال مالیات از این همه فعالیت های سفته بازانه گرفته نمی شود 
و در مقابل دولت برای جبران کسری بودجه خود و فروش سهام شرکت هایش مردم را تشویق به حضور در بورس می کند. در نهایت نیز برنده این بازی 
سرمایه دارانی هستند که پول های هنگفت خود را وارد بورس کرده و آن را چند برابر کرده اند، اما در موقعیت مناسب آن را خارج کرده و در این بین تنها 

مردم بی نوا هستند که باید تاوان این کار را پس بدهند.

 وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:

مستأجران دارای کد رهگیری، تسهیات دریافت می کنند
قالیباف در صحن علنی مجلس:

مذاکره با آمریکا مطلقا ممنوع

وزیر ارتباطات اعام کرد:

 تبدیل اینستاگرام به قطب سرگرمی 
با بستن شبکه های اجتماعی

رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: ما مخالف دیپلماســی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم که مذاکره 
با آمریکا مطلقاً مضر و ممنوع اســت و مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی اعتمادی انجام شود. 
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی اظهار داشت: ملت 
عزیز ما در جریان هســتند که طی روزهای گذشــته بحث هایی درباره موضوع هسته ای در سطح سیاسی 
و رســانه ای مطرح شده است که بنده ازم می دانم درباره آنها چند نکته را به استحضار نمایندگان و ملت 
شــریف ایران برســانم.وی ادامه داد: اولین و مهم ترین نکته آن است که ظرف روزهای گذشته کشورهای 
غربی به ویژه آمریکا و متأسفانه برخی کشورهای اروپایی یکبار دیگر ماهیت غیرقابل اعتماد و خصمانه خود 

را به ما نشان دادند ....

اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان

اسامی متخلفان ارزی  را رسانه ای می کنیم

 قیمت سکه از ۸ میلیون تومان عبورکرد
کشتی آرای با بیان اینکه قیمت سکه از 8 میلیون تومان عبور کرده است، گفت: هیچ تقاضای اضافی در 
بازار ایجاد نشده است و معاماتی هم به صورت گسترده انجام نمی شود. درباره وضعیت بازار طا و سکه 
در روزهای اخیر، اظهار داشت: درحالی که قیمت جهانی طا طی دو روز گذشته ثابت مانده ولی از صبح 
شنبه با افزایش شدید قیمت ارز در بازار شاهد افزایش قیمت طا و سکه بوده ایم.وی با بیان اینکه برای 
اولین بار قیمت سکه از 8 میلیون تومان فراتر رفته و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است، افزود: قیمت 
ها براســاس اونس جهانی و قیمت ارز در بازار داخلی نوســان داشته و هیچ تقاضای اضافی در بازار ایجاد 
نشده است.نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر تأکید کرد که معامات سکه طبق قبل انجام میشود و داد و 
ستدها روال عادی را طی می کند به همین دلیل حباب سکه نسبت به هفته قبل کاهش یافته و به کمتر 
از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و این نشان میدهد که تقاضای اضافی برای سکه در بازار نداریم.وی گفت:  
هم اکنون در بازار آزاد قیمت طای ۱8 عیار هر گرم 8۰۰ هزار تومان، قیمت دار ۱۹ هزار و 45۰ تومان و 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 8 میلیون و 4۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 7 میلیون و 
8۰۰ هزار تومان است.همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 4 میلیون تومان، ربع سکه 
بهار آزادی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است و 
به فروش می رسد.قیمت هر گرم طای ۱8عیار هم 8۰۰ هزار تومان، هر گرم طای ۲4 عیار یک میلیون و 
۶3 هزار تومان و هر مثقال طا 3 میلیون و 455 هزار تومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس 

طا در بازارهای جهانی با قیمت ۱744 دار معامله می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:
وقتی نرخ دار نیمایی را ۱۶ هزار تومان کردند،

توقع دارید قیمت بازار آزاد ثابت بماند؟
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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

دار تا کجا پیش خواهد رفت؟
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فرمانده کل سپاه:گزیده خبر

در اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دشمنان قرار داریم
فرمانده کل ســپاه وی با بیان اینکه مــا باید برای امنیت تهران با 
شعاع تاثیر جهانی بکوشیم گفت: دشمنان دیگر هوس راه انداختن 
جنگ نظامی با ما را نمی کنند، دلیل این مهم توســعه روز به روز 
این بعد از قدرت متناســب با رشد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ 
،قدرت و قضاوتهای جهان از اعتبار این قدرت، دشمنان را از انتخاب 
این راهبرد بازداشته است. سردار سرلشکر حسین سامی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین تکریم و معارفه جانشین 
قرارگاه ثاراه سپاه که صبح دیروز)یکشنبه ۱ تیر( با حضور جمعی 
از فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد؛ اظهار کرد: 
انقاب اســامی ایران در حال بزرگ شدن اســت  و این انقاب 
الهام بخش به تدریج هم در قلمرو جغرافیای عمق و وسعت می یابد 
و هم مبانی و مفاهیم آن عمیق تر بر جان انسان ها می نشیند.وی 
با تاکید بر اینکه دامنه های انقاب  امروز بسیاری از سرزمین های 
اسامی و حتی غیر اسامی را در بر گرفته است؛ گفت : دشمنان ما 
نیز به همان اندازه که انقاب اسامی رشد یافته و به کمال رسیده 
است؛ پیچیده تر شده ، احساس خطر می کنند و در تاش هستند 
تا تمامی شــئون زندگی ملت ایران و سایر جوامعی که از انقاب 
اسامی الهام می گیرند را به میدان جنگ تبدیل کنند.فرمانده کل 
ســپاه با بیان اینکه در اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دشمنان 
قــرار داریم، اظهار کــرد: به فضل الهی امروز با ایثار ، رشــادت و 
هنرنمایی مردان و زنان این سرزمین ، بسیاری از  عرصه های جهاد 
،به میدان غلبه دشمن تبدیل شده اند.وی با تاکید بر اینکه دشمنان 
دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را نمی کنند، اظهار کرد 
: دلیل این مهم توســعه روز به روز این بعد از قدرت متناســب با 
رشــد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ ،قدرت و قضاوتهای جهان از 
اعتبار این قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته است 
؛ هرچند این اتفاق دلیل غفلت ما نخواهد شد.سرلشــکر سامی 
اعتبار یک قدرت را خط اثر و نشــات گرفته از باور، اراده و تدبیر، 
اقــدام و قدرت آن توصیف و تصریح کرد:  دلیل اینکه امروز جنگ 

نظامی نسخه دشمن برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست؛ 
آمادگی ها، رشــد قدرت دفاعی و اعتبار این قدرت می باشد.وی 
با بیان این که دشــمنان ما دست از توطئه و خباثت برنمی دارند، 
گفت: آنان ایران اســامی را چشــمه الهام  و کانون تولید آگاهی 
های حیات بخش و بســیج کننده می دانند .فرمانده کل سپاه در 
ادامه با اشاره به رخدادهای اخیر درجوامع غربی اظهار کرد: شاید 
نتوان نســبت مستقیمی بین حوادث غرب عالم با انقاب اسامی 
یافت؛ اما واقعیت این است که نسیم حیات بخش انقاب اسامی 
به سراسر عالم وزیده و این چشمه الهام بخش حتی جامعه آمریکا را 
تحت تأثیر شعائر و نشانه های خود قرار داده است.وی افزود: آتش 

زدن پرچم آمریکا مدلی از نشان دادن روح مبارزه با ظلم و جنایت 
اســت که امروز حتی در سرزمین مادری امریکا در حال رخ دادن 
اســت ؛ این اتفاقات به طور قطع الهام گرفته از روح عمومی جهاد 
علیه آمریکاست که در سرتاسر عالم گسترش یافته است.سرلشکر 
سامی با بیان اینکه دشمنان در پی معکوس کردن مسیر روند ها 
با اســتفاده از تمامی فضاها هستند، گفت: جنگ فرهنگی یکی از 
پدیده های متصل به این استراتژی تهاجم همه جانبه است.وی با 
تاکید بر اینکه جغرافیای جنگ دیگر سرزمین نیست، بلکه ذهن و 
قلب انسان ها است، گفت: امروز امنیت ملی تنها امنیت سرزمینی 
را شامل نمی شــود، بلکه امنیت خاطر انسان ها و تاثیرگذاری بر 

آرامش درونی آنها اســت و دشــمنان با در نظر گرفتن این مهم ، 
معیشــت و اقتصاد را رکن مسلم راهبرد خصمانه خود علیه ملت 
ایران قرار داده اند.فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: در این نبرد 
همه جانبه که در آن فشار سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی 
، نبرد در عرصه های امنیت داخلی، جنگ های روانی ،ســایبری و 
رســانه ای،  امواجی از مخاطره دائمی را ایجاد کرده اند تا جامعه ما 
را تحــت تاثیر قرار دهند؛ ما باید مقابله ای همه جانبه و قوی برابر 
این پدیده ها داشــته باشیم و از فراز آنها عبور کنیم.وی افزود:  به 
فضل الهی تا به امروز نظام اســامی ما در حفظ ارزشــها و اعتبار 
آنها و تمامی جنبه های مقابله موفق بوده و توانسته در جنبه هایی 
مانند اقتصاد و فرهنگ دشمنان را متوقف کند؛ اما این یک سناریو 
دائمی و در حال جریان است.سرلشــکر سامی از تهران به عنوان 
ام القری و نقطه مرکزی آینه تمام نمای ارزش های انقاب اسامی 
نام بــرد و تاکید کرد: هر تحولی در تهران به مثابه تحول در تمام 
جغرافیای انقاب اســامی است ؛ تهران پناهگاه مظلومان عالم و 
بیرق دار جهاد جهانی علیه اســتکبار است و دشمن این نقطه را 
کانون توجه قرار داده اســت.وی با بیان اینکه ما باید برای امنیت 
تهران با شعاع تاثیر جهانی بکوشیم گفت: رسالت قرارگاه ثاراه که 
با تدبیر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( تاســیس و فرماندهان 
بزرگی پرچمدار آن بوده اند؛ سنگین و خطیر است و در تحقق این 
مهم  تمامی نهادها و دســتگاه ها نقش دارند.فرمانده کل سپاه در 
بخش دیگری از سخنانش از سردار کوثری به عنوان فرماندهی نام 
آشنا در تاریخ مجاهدت های ملت ایران یاد کرد و گفت این فرمانده 
داور و خستگی ناپذیر نقش مهمی در تاریخ این سرزمین دارد و 
همواره مدافع انقاب و نظام بوده است. سرلشکر سامی در پایان 
وی با اشاره به ویژگی های سردار نجات نیز گفت: سردار نجات که 
امروز پرچم قرارگاه را به دست می گیرد ، از استوارترین پایه های 
متین انقاب اســامی هستند که سوابق ارزشمند و درخشانی در 

عرصه های خدمت داشته اند.

قالیباف در صحن علنی مجلس:
مذاکره با آمریکامطلقا ممنوع

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم 
اما عقیده داریم که مذاکره با آمریکا مطلقاً مضر و ممنوع اســت و مذاکره با 
کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی اعتمادی انجام شود. محمدباقر قالیباف 
در نطق پیش از دستور جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسامی اظهار 
داشــت: ملت عزیز ما در جریان هستند که طی روزهای گذشته بحث هایی 
درباره موضوع هســته ای در سطح سیاسی و رسانه ای مطرح شده است که 
بنده ازم می دانم درباره آنها چند نکته را به اســتحضار نمایندگان و ملت 
شریف ایران برسانم.وی ادامه داد: اولین و مهم ترین نکته آن است که ظرف 
روزهای گذشته کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متأسفانه برخی کشورهای 
اروپایــی یکبار دیگر ماهیت غیرقابل اعتماد و خصمانه خود را به ما نشــان 
دادند و برای چند دهمین بار به همه ما ثابت کردند که برای حفظ حقوق و 
عزت ملت ایران و همچنین برای تضمین پیشرفت و آرامش ایران عزیز، راهی 
جز ایستادگی و مقاومت هوشمندانه و تدبیر و خردمندی انقابی وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسامی افزود: رفتار دشمن در این ایام گزینه مقاومت 
فعال را به یک گزینه راهبردی برای ملت ایران تبدیل کرده که پشت سر آن، 
اجماع کامل ملی و سیاسی وجود دارد و اراده ملت ایران، ضامن و پشتیبان 
آن اســت.قالیباف تصریح کرد: این امری اســت که بنده از همه کشورهای 
غربی و کسانی که در اتاق های دربسته می نشینند و علیه ملت ایران توطئه 
می کنند، می خواهم که به آن توجه ویژه داشته باشند؛ ملت ایران راه مقاومت 
فعال را برگزیده و این مطالبه قاطع ملت و مورد اجماع مســئوان اســت و 
مسیری جز این در ماه های آینده وجود نخواهد داشت.وی با اشاره به صدور 
قطعنامه ای علیه کشورمان اظهار داشت: این قطعنامه با صحنه گردانی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و با کارسازی خیانت آلود کشورهای اروپایی علیه ایران 

در شورای حکام آژانس بین المللی صادر شد.

در بیانیه بیش از ۲۴۰ نماینده مجلس مطرح شد؛
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی زیاده خواهی آشکار است
نمایندگان مجلس در واکنش به قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی 
بیانیه ای را صادر کردند.علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رییسه مجلس 
یازدهم در نشست علنی دیروز )یکشنبه، اول تیرماه( مجلس شورای اسامی 
بیانیه بیش از ۲۴۰ تن از نمایندگان ملت ایران در مجلس شــورای اسامی 
در واکنش به قطعنامه شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی علیه 
جمهوری اســامی ایران را به شرح زیر قرائت کرد:جمهوری اسامی ایران 
به عنوان کشــوری که در تاریخ نیم قرن عمر معاهده NPT بااترین سطح 
از همکاری و بیشترین شــفافیت را با آژانس داشته است، قطعنامه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیاده خواهی آشکار می داند.جمهوری 
اسامی پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه و نه بر اساس وظایف پادمانی 
خود اجرا کرده است. بر اساس آمار رسمی گزارش های مدیرکل آژانس تنها 
در ۵ سال گذشته سختگیرانه ترین بازرسی ها در تاریخ آژانس شامل ساانه 
امکان بیش از ۳۰ دسترســی تکمیلی و سرزده بر اساس پروتکل الحاقی در 
ایران انجام شــده است.بر اساس گزارش ساانه بازرسی های آژانس در طول 
زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ کل بازرســی ها از ایران از ۴ درصد به ۲۰ درصد کل 
بازرســی های جهان و از ۹۳ درصد کشورهای مشــابه افزایش یافته است.

مجلس شورای اسامی ضمن تشکر از کشورهایی که با این فضاحت آشکار 
همراهی نکردند، این قطعنامه غیرالزام آور را نشــانه دیگر از فرهنگ سلطه 
حاکم بر آژانس بین المللی انرژی اتمی می داند که به واسطه آن سال ها است 
تعدادی از اعضای دارای ســاح اتمی را که خود هیچ پایبندی به تعهدات 
ذیل NPT نداشــته اند و کشــورهای دیگر را از پیگیری حقوقی خود برای 
استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی محروم کرده اند.سیاست فشار اروپایی برای 
به اصطاح حفظ برجام نشــان می دهد ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان از ابتدا نگاه سازنده و مبتنی بر احترام به حقوق ملت ایران نداشته و 
برجام را ابزاری برای فشار بر ایران برای تن دادن به خواسته های غیراصولی 
خود تصور کرده اند.با کمال تأسف تناقض کامل رفتار و گفتار این کشورهای 
اروپایی که از یک ســو بانی قطعنامه غیرقانونی علیه ملت ایران و از سوی 
دیگر مدعی پایبندی به برجام و تاش برای حفظ آن هســتند نشانگر آن 
اســت که آن ها بار دیگر در دام آمریکا و رژیم صهیونیســتی گرفتار شــده 
و همــگام با تاش آنها برای تکمیل پروژه ناکام فشــار حداکثری آمریکا بر 
جمهوری اســامی ایران ضربه ای دیگر به چندجانبه گرایی بین المللی وارد 
کرده اند.مجلس شورای اسامی تن دادن به چنین اخاذی سیاسی آشکار را 
بنا نهادن سابقه ای غلط در پذیرش فرهنگ سلطه حاکم بر آژانس می داند که 
باعث ریشه دارتر شدن تبعیض ساختاری ذاتی در NPT خواهد شد.مجلس 
شــورای اســامی از دولت محترم می خواهد که اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقــی را متوقف و نظارت ها را آفاین کند.امید اســت آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی رویه نادرســت و خطرناک در تعامل با جمهوری اســامی را 
تصحیح و نظام پادمانی آژانس را به صورت حرفه ای و مستقل و نه متأثر از 
فشــارهای سیاسی و خصمانه برخی اعضای شورای حکام اجرا کند.مجلس 
شورای اسامی قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را که به 
پیشنهاد ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و تحت فشار رژیم حاکم 
بر آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ علیه منافع 
ملی ایران به تصویب رســید به شــدت محکوم کرده و آن را نشانه دیگر از 

وجود تبعیض ساختاری در آژانس بین المللی می داند.

در دیدار سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان با ظریف مطرح شد؛
سند همکاری های جامع ایران و افغانستان 

تا سه ماه آینده نهایی می شود
 ســند همکاری های جامع جمهوری اســامی ایران و جمهوری افغانستان 
حداکثر تا ســه ماه آینده نهایی می شــود.به گزارش اداره کل اطاع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت 
امور خارجه جمهوری اســامی افغانســتان که در صدر هیاتی بلند پایه به 
ایران سفر کرده است امروز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار که در سه دور 
برگزار شد آخرین تحوات روابط دو جانبه از جمله همکاری های سیاسی، 
اقتصــادی، امنیتی فرهنگی، مرزی، اتباع و پناهجویان، حمل و نقل و دیگر 
موضوعات مورد عاقه گفت وگو و تبادل نظر شد.سند همکاری های جامع 
دو کشــور از جمله محورهای این گفت وگو بود که مقرر شد حداکثر تا سه 
ماه آینده نهایی شود.هیات بلند پایه کشور همسایه افغانستان طی امروز و 
فردا در قالب هشت کمیته توافقات وزیران امور خارجه دو کشور را بررسی 

و پیگیری خواهند کرد.

 رحمانی فضلی: 
سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شد

وزیر کشــور از تصویب سند راهبردی مدیریت بحران خبر داد و گفت: این سند 
را برای تصویب نهایی و اجرا به شورای عالی ارجاع می دهیم. عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
مدیریت بحران که صبح امروز در وزارت کشــور برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
طی سخنانی درباره مصوبات این جلسه اظهار داشت: طبق قانون جدید باید سند 
راهبردی مدیریت بحران تدوین شده و به تصویب شورای عالی مدیریت بحران 
برســد.وی افزود: حدود ۲۰ مورد آیین نامه و برنامه هــای اقدام داریم که برای 
همه حوادث و همه موارد ســانحه طبیعی و غیر طبیعی باید این برنامه ها دیده 
شود که شامل فرآیندها، منابع و تجهیزات است.وزیر کشور گفت: به لطف خدا 
امروز با تاش دوســتان ما در ستاد مدیریت بحران و پژوهشکده سوانح طبیعی 
و همکاری دانشگاه ها، سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شد و ما این سند 
را برای تصویب نهایی و اجرا به شــورای عالــی ارجاع می دهیم. امروز مجموعه 
برنامه ها و اقدامات توضیح داده شد و برنامه ها را نیز برای تصویب عنوان خواهیم 
کرد.رحمانی فضلی به کانشهر تهران اشاره و بیان کرد: همچنین شرایط ویژه و 
مدیریت بحران در کانشهر تهران عنوان شد و قرار شد وزیر کشور که فقط در 
تهران به عنوان مســئول مدیریت بحران شهر است، با دادن جانشینی و تعیین 
وظایف و مأموریت ها به شــهردار تهران این موضوع حل و فصل شــود.وی در 
توضیح ســند راهبردی مدیریت بحران اظهار داشت: این سند پنج هدف عمده 
دارد که ناظر بر قانون، نیازها و مشــکاتی است که تاکنون با آن مواجه بودیم و 
جای این سند در کشور خالی بود. در زیر مجموعه هر هدف، سه راهبرد تعریف 
شــده و در زیر مجموعه این راهبردها نیز مجموعه اقداماتی که باید انجام شود. 
کمیته هایی نیز تعریف شده که از مهمترین کمیته ها، کمیته تبلیغات، آموزش 
و اطاع رسانی است.وزیر کشور خاطر نشان کرد: تاش ما در این سند بوده که 
بتوانیم با پیش بینی، پیشگیری و آمادگی ازم برای کاهش خطر، مدیریت بحران 
را قبل از واقعه انجام دهیم ؛ البته به جز مواردی مانند زلزله که درباره زلزله هم 
می توان بر روی کاهش خسارت ها برنامه ریزی کرد. بنابراین آموزش در رویکرد 

پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، نقش مهمی دارد.

جهانگیری: 
قطعنامه شورای حکام تأثیر جدی بر شرایط 

کشور ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: کشــور های غربی اصــرار دارند که فضای ناامن 
روانی را علیه کشــور و ملت ایران دائمی کنند. اســحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در نشســت با مدیران ارشد وزارت نیرو با اشاره به قطعنامه اخیر 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشــورمان تأکید کرد: این 
جلســات و قطعنامه هایی که در ادامه آن صادر می شود، نقش تعیین کننده ای 
ندارند و کشور ما که سخت ترین فشارهای ناشی از تحریم ها را در ابعاد مختلف 
انرژی، تجارت، حمل ونقل و بانکی تحمل کرده ارزشی برای آن قائل نیست و این 
قطعنامه ها تأثیر جدی بر شــرایط کشور نخواهد داشت.وی با اشاره به قطعنامه 
صادرشده از ســوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری 
اســامی ایران گفت: کشــور های غربی اصرار عجیبی دارند که فضای روانی را 
علیه ملت و کشور ایران ناامن نشان دهند، آن ها می خواهند بار روانی تحریم ها را 
همچنان زنده نگه داشته تا به نوعی مردم، سرمایه گذاران و تولید کنندگان کشور 
را نگــران کنند.معاون اول رییس جمهور در عین حال با بیان اینکه باید همواره 
واقعیت ها را به مردم اطاع داد، گفت: شرایط کشور سخت، پیچیده و دشوار است 
اما به معنای بن بست نیست و ما می توانیم از این مرحله به فضل الهی با سربلندی 
عبور کنیم.جهانگیری با اشاره به شیوع کرونا به عنوان بیماری عالم گیر در سطح 
جهانی و ناشناخته بودن ابعاد آن با وجود گذشت ماه ها از زمان شیوع آن، گفت: 
درگیر شدن چین به عنوان کشور مبدأ این بیماری برای بار دوم با کرونا و تداوم 
پیامدهای منفی آن در همه کشورها نشان می دهد که آثار این بیماری فراتر از 
چیزی اســت که تصور می شد و همان گونه که بســیاری از کشورهای جهان با 
کرونا و پیامدهای آن روبه رو هســتند، کشور ما نیز با تبعات منفی این بیماری 
مواجه است. البته ما شاهد حوادث طبیعی و غیرمترقبه ای در کشور نظیر زلزله، 
خشکســالی های درازمدت چندین ساله و مســائلی از این دست نیز هستیم که 
عاوه بر اینکه رنج بسیاری برای مردم ایجاد کرده، دستگاه های مدیریتی کشور 

را نیز با چالش های جدی روبه رو ساخته است.

رئیس قوه قضائیــه گفت: امیدواریم در 
دوره تحول و دوره ای که در بســتر گام 
دوم واقع شده کار متفاوت صورت بگیرد 
و حتماً مــردم در این دوره احســاس 
کنند که عدالت اجرا می شــود. آیت اه 
ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز در 
نخستین روز هفته قوه قضائیه در جوار 
مرقد مطهر امام خمینی)ره( در تجدید 
میثاق با بنیانگذار کبیر انقاب اسامی 
اظهار کرد: در ۴۰ ســال پس از انقاب 
اسامی، دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و 
حقوق اسامی تاش های قابل توجهی را 
انجــام داده اما با آنچه در اجرای عدالت 
باید باشــیم، فاصله داریم و این فاصله 
را باید کمتــر کنیم.رئیس قوه قضائیه 
تأکید کــرد: باید دســتگاه قضائی در 
طراز دســتگاه قضائی امیرالمؤمنین)ع( 
و مورد انتظــار امــام و رهبری معظم 
انقاب اسامی داشته باشیم.وی افزود: 
از مهمتریــن آموخته هایی که حضرت 
امام به همه ما دادند اجرای عدالت بود. 
۱۴ خرداد امســال رهبر معظم انقاب 
در تبیین شــخصیت امام فرمودند امام 
شــخصیتی تحول گرا و تحول خواه بود 
و یکی از ابعــاد مهم تحولی امام تحول 
در اجرای عدالت است.رئیســی گفت: 
امروز در بســتر گام دوم انقاب، مسئله 
اجرای عدالت از مهمترین اقداماتی است 
که باید صورت گیرد. کارهای زیادی در 
طول ســالیان گذشته صورت گرفته اما 
کافی نیست. باید قانونگذاران در حوزه 
قانونگــذاری، قانــون عادانه تصویب و 

مجریان، عادانه اجــرا کنند و قاضیان 
در حــوزه قضاوت، عادانــه به قضاوت 
بپردازند  و مردم احساس عدالت کنند.

رئیس دســتگاه قضایی ادامــه داد: جا 
دارد در محضر روح مطهر حضرت امام 
از قضات متدین و پرتاش در سراســر 
کشور تقدیر و تشکر کنم. امیدواریم در 
دوره تحول و دوره ای که در بســتر گام 
دوم واقع شده کار متفاوت صورت بگیرد 
و حتماً مردم در این دوره احساس کنند 
که عدالت اجرا می شــود. اجرای عدالت 
یک امر کلی اســت اما اگــر بخواهیم 
محوری را مشــخص کنیم که همه بر 
آن توافق دارند، اجرای قانون است. تمام 
مدیران باید بر اجرای قانون تاش کنند 

و هیچ کس به خــود اجازه قانونگریزی 
ندهد و همگان نظــارت به ویژه نظارت 
مــردم را به عنوان یک اصل بپذیرند.وی 
گفت: توجه به مردم در مکتب سیاسی 
امــام خمینی)ره( یک امر تشــریفاتی 
نیســت بلکه یــک امر واقعی اســت و 
حقیقتاً امام همچنانی که خداباور بود، 
مردم باور نیز بود و مردم را باور داشــت 
و به همه مســئوان توجــه به مردم و 
جلب رضایــت و اعتماد مردم را توصیه 
 می کردند.رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: 
امروز رهبر معظم انقاب اسامی هم به 
مسئوان تأکید دارند که؛ آیا رضایت و 
اعتماد مردم در مقابل خدمات ارائه شده، 
بیشتر شده اســت یا خیر؟وی در ادامه 

با اشــاره به نام گذاری روز نخست هفته 
قوه قضائیه تحت عنوان کرامت انسانی 
و حقــوق بشــر گفت: اگر مــا موضوع 
حقوق بشــر را مطرح می کنیم، حقوق 
بشری مدنظرمان اســت که امام به ما 
آموختند و از متن دین سرچشمه گرفته 
است. متن انقاب ما و آموخته  های امام 
بزرگوارمان به عنوان بنیانگذار این نظام 
توجه به حقوق انســان است.وی افزود: 
امروز در دنیا فریادی که علیه بی عدالتی 
بلند شده نخواهد خوابید. ممکن است 
به خاطر ظلم پلیس، شــهرداران و ظلم 
حکومت ترامپ، یک مقــدار در برخی 
مناطــق این فریادهــا فروکش کند اما 
این خشم علیه بی عدالتی هرگز فروکش 
نخواهد کرد. امیدواریم جرقه هایی که از 
ناحیه این خشم علیه بی عدالتی ایجاد 
شده، مشتعل شود و دامن نظام سلطه را 
بگیرد و آنها را به زیر بکشد و عدالت برپا 
شود و ما این روز را بعید و دور نمی دانیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود 
با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید 
دکتر آیت اه بهشــتی اظهــار کرد: از 
شــهید  شــخصیتی  مهم  ویژگی های 
بهشــتی وایتمداری بود. آن روزهایی 
که به ایشــان زیاد اهانــت می کردند، 
می گفتند »امام به ما فرموده اند »سکوت 
و ســکوت.««، آنجایی که پای آبرویش 
مطرح است، وقتی به بحث وایتمداری 
می رسد خیلی قهرمانانه می گوید »من 
امروز حرف نمی زنم چون امام فرموده اند 

نباید جامعه را دچار تزلزل کنیم.«

 رئیسی: 
در گام دوم انقاب، مردم باید 
اجرای عدالت را احساس کنند

TENDER NO.: 02-30-9350022
NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY ( NISOC)  INTENDS TO PURCHASE THE FOLLOWING GOODS:

Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their “INTENTION TO PARTICIPATE ” letter via fax to 

the following number along with their resume according to qualitative assessment Form no.1 , available at www.nisoc.ir not later than 

14 days after the second announcement, otherwise, their requests for Participation in the tender will be disregarded. 

The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond  

of ....... EURO or 372,490,013 RIAl in favor of NISOC. 

Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed vie:

www.nisoc.ir-material procurement management tab

ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P , NISOC’S WAREHOUSE , AGHAJARI, IRAN  

PAYMENT TERM IS C.O.D. , SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL  APPROVAL 

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT

Bldg, No. 104, Material Procurement Management Complex , kouy-e-Fadaeian Islam (New Site) , Ahvaz, Iran  

Tel / NO.: +98-61-34123455 Fax No.: +98-61-34457437  

Public Relations: WWW.NISOC.IR  WWW.SHANA.IR   http://IETS.MPORG.IR

FIRST ANNOUNCEMENT PERMIT NO : 1399.1461

ITEMS MATERIAL DESCRIPTION QUANTITY

20 P/F MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER  REF. MASONEILAN REGULATOR CO. 457

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY - AHVAZ-IRAN

NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

روابط عمومی شرکت مناطق نفت خیز
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گزیده خبر  وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:

مستأجراندارایکدرهگیری،تسهیاتدریافتمیکنند
 وزیر راه و شهرســازی ایران گفت: تســهیات به مستاجرانی که 
مشخص شــود در طول سالهای گذشته مستأجر بوده اند و دارای 
کد رهگیری هستند، پرداخت خواهد شد.»محمد اسامی« وزیر 
راه و شهرســازی در برنامه نگاه یک درباره التهابات بازار مســکن 
اظهار کرد: این التهاب ناشــی از عرضه و تقاضا نیست و از هجوم 
منابع مالی تأثیر می گیرد.وی با بیان اینکه در چند ماه گذشــته 
قیمت ارز با افزایش مواجه شده است، عنوان کرد: کشور در چند 
دهه اخیر روند اقتصادی مختلفی را تجربه کرده و بین نرخ تورم، 
نرخ ارز و طا و بازار اجاره، رابطه مستقیم وجود دارد. البته مقطع 
زمانی اخیر با دوره های قبل قابل مقایسه نیست. به دلیل شیوع 
کرونا، دوران رکود معامات مسکن را شاهد هستیم و سایت های 
مختلف با ایجاد التهاب در بازار، قیمــت ها را افزایش دادند.وزیر 
راه و شهرسازی با اشــاره به پرداخت تسهیات ناشی از خسارت 
در ایام شــیوع ویروس کرونا یادآور شــد: اجاره داری حرفه ای را 
بــه عنوان برنامه ای میان مدت برای کنترل بازار در دســتور کار 
خود قرار داده ایم و بر این اساس، موسسات اجاره داری حرفه ای 
و کســانی که مالک واحدهایی هستند می توانند طبق چارچوب 
خدماتی که ما تعیین می کنیم واحدها را اجاره دهند.اســامی 
ادامه داد: برنامه دیگر ما پرداخت ودیعه به مالکان اســت و طبق 
شناســایی که  انجام می دهیم و در صورتی که مستأجر شرایط 
ازم را داشته باشد، ودیعه به مالک پرداخت خواهد شد.وی با بیان 
اینکه شهرک سازی را از شهرهای مختلف آغاز می کنیم، تصریح 
کرد: در برخی شهرها در ماه آینده نخستین پروژه مسکن ملی را 
به بهره برداری می رسانیم. همچنین یک میلیون و ۶۰۰  هزار نفر 
در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده اند که ۸۰۰ هزار نفر از آنها واجد 
شــرایط هستند و برای تمامی آنها برنامه مسکن خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد: برنامه های مختلفی در دستور 
کار خود قرار داده ایم تا افرادی که فاقد مســکن هستند صاحب 
ملک شــوند. برنامه دیگری هم برای کنترل بازار اجاره در دستور 

کار خود قــرار داده ایم و تا تیرماه ایــن برنامه ها به مرحله اجرا 
خواهد رسید. اسامی با اشاره به فقدان قانون در این بخش گفت: 
در بخش اجاره قراردادها بین مردم منعقد می شود بنابر این دولت 
نمی تواند مســتقیم به این بخش ورود کرده و از این رو تاش می 
کنیم تفکری نو را به بازار عرضه کنیم. معتقدم با ایجاد یک نظام 
حمایتی و ایجاد ضوابط بین نرخ رشــد بازار اجاره را کنترل کنیم 
.به گفته وی، جلساتی با معاون اول رئیس  جمهوری برگزار شده و  
بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا و همچنین کارگروه اقتصادی، 
سبد حمایتی برای مستأجران در نظر گرفته شده است. وزیر راه و 
شهر سازی توضیح داد: تسهیات به مستأجرانی که مشخص شود 
در طول سالهای گذشته مســتأجر بوده اند و دارای کد رهگیری 
هستند، پرداخت خواهد شد و این تسهیات ودیعه به مالکان ارائه 

می شــود.موضوع مسکن فرابخشی است و  تعیین میزان افزایش 
اجاره بها موافقان و مخالفان بســیار زیادی دارد؛ از اینرو ســعی 
کرده ایم بتوانیم مبنایی را با ایجاد مؤسسات اجاره داری حرفه ای 
برای بخش اجاره تعیین کنیم.اسامی با اشاره به اینکه متاسفانه 
موسسات اجاره داری حرفه ای در کشور وجود ندارد، گفت: سعی 
کردیم با کمک سازندگان بتوانیم تصمیماتی را برای تعیین نرخ 
اجاره سالیانه اتخاذ کنیم. به عبارتی زمین های دولتی را در اختیار 
سرمایه گذاران و ســازندگان قرار می دهیم و با عرضه واحدها از 
طریق این سازندگان سعی خواهیم کرد برای نرخ اجاره هم ضوابط 
و مقرراتی را تعیین کنیم.وی با بیان اینکه قدرت خرید مسکن در 
ایران در مقایســه با سایر کشورها کاهش یافته، یادآور شد: طبق 
آمارهای ارائه شده مدت زمان خرید مسکن در ایران از ۲۰ سال 

هم عبور کرده اما دولت سعی دارد در قالب برنامه های مختلف از 
جمله طرح اقدام ملی مسکن و ایجاد شهرک سازی در شهرهای 
صنعتی در قالب واحدهای ســازمانی بتواند این بازار را به سمت 
ثبــات هدایت کند و بانک مرکزی با ارایه بخشــی از منابع مورد 
نیاز در قالب تسهیات موافقت کرده است.وزیر راه و شهرسازی به 
سیاست راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مسکن اشاره کرد 
و افزود: شرکت هایی با ارایه زمین های مناسب می توانند نسبت به 
ساخت واحد مسکونی مناسب اجاره اقدام کنند و نهادهایی مانند 
شهرداری، خیرین مســکن ساز،  شهرک های صنعتی می توانند 
وارد این پروژه شــوند. پیش از این تجربه خانه های ســازمانی را 
داشته ایم و این پروژه هم می تواند مانند خانه های سازمانی عمل 
کند.اسامی با بیان اینکه دولت چنین انگیزه ای ندارد که در بازار 
نرخ گذاری کند؛ چراکه در این صورت امکان معامات زیرزمینی 
وجود دارد، توضیح داد: برای بخش مســکن هم می توان از بازار 
سرمایه استفاده کرد. وزارت راه و شهرسازی طرح مالیات بر خانه 
های خالی را به صورت جدی دنبال کرده اســت و سامانه جامع 
اماک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی را آماده کرده و آن 
را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است اما به دلیل آنکه 
برخی از اطاعات محرمانه در اختیار ســازمان های مختلف قرار 
دارد، بنابراین، این طرح هنوز نتوانسته به صورت کامل به مرحله 
اجرایی برسد.وی درباره برخی نگرانی ها از پرداخت مالیات عنوان 
کرد: شماری در ســازمان مالیاتی می گویند که برخی اطاعات 
را نمی  توان ارایه کرد. در زمان حاضر سیســتمی که به سازمان 
امور مالیاتی تحویل داده ایم کامل و فریب ناپذیر است و هر گونه 
اشــکالی که داشته باشد را رفع می کنیم.وزیر راه و شهرسازی در 
ادامــه توضیح داد: در طرح اقدام ملی مســکن حتی برای دهک 
هــای ۶ و ۷ هم واحدهایی را در نظر گرفتــه ایم و امیدواریم با 
عملیاتی شــدن این طرح بتوانیم بخشی از مشکل مسکن را در 

کشور برطرف کنیم.

 اخبار جدید نوبخت برای بازنشستگان
 یکسان سازی افزایش امتیازات حق اواد و 

عائله مندی شاغان و بازنشستگان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش یکســان امتیازات حق اواد 
و عائله مندی میان شــاغان و بازنشســتگان گفت: پــاداش پایان خدمت تمام 
بازنشستگان سال ۹۸ حداکثر تا مهر ماه پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت 
در ایو اینستاگرامی خود در گفتگو با بازنشستگان با تشریح اقدامات انجام شده 
در راستای هماهنگی هرچه بیشتری دریافتی بازنشستگان و شاغان گفت: عمده 
ســؤاات و ابهامات بازنشســتگان محترم بر این محور تأکید داشت که شرایط 
اقتصادی کشــور به گونه ای است که حقوق و پرداختی بازنشستگان به هیچ وجه 
پاســخگوی تنگناهای موجود نیست، بر این اســاس راه حل قطعی از نظر ما در 
سازمان برنامه و بودجه این بود که از همه ظرفیتهای قانونی برای افزایش سطح 
رفاه بازنشستگان محترم استفاده شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به این 
ترتیب در گام نخست با دعوت از نمایندگان تشکلها و کانونهای بازنشستگان نظر 
آنها در اســتفاده از ظرفیتهای قانونی موجود دریافت شد.معاون رئیس جمهور 
گفت: ۲ بند از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که در آنها 
به صراحت به حقوق بازنشســتگان محترم اشاره شده است، یک بخش در رابطه 
با ایثارگران و بخش دیگر در خصوص حق عائله مندی و حق اواد بازنشســتگان 
و شاغان است، بر این اساس بایستی امتیازات در نظر گرفته شده برای شاغان 
در این حوزه به طور یکسان برای بازنشستگان نیز لحاظ شود.وی افزود، بر همین 
اســاس افزایش 5۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
در خصوص حق اواد و عائله مندی به طور یکســان میان شاغان و بازنشستگان 
بایستی اجرا شود. افزایش امتیازات مذکور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور 
به صندوقهای بازنشســتگی بــرای اجرا از اول فروردین ماه اباغ شــد، هرچند 
صندوقهــا در این خصوص با تنگنای مالی مواجه بودند اما پشــتیبانی اعتباری 
ازم برای افزایش امتیازات مذکور از اول فروردین ماه از ســوی ســازمان برنامه 
و بودجه انجام خواهد شــد.نوبخت در بخــش دیگری از مباحث خود به موضوع 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشســتگان در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: پیش 
از این برای پرداخت هرچه سریع تر پاداش پایان خدمت کارکنان از سوی سازمان 
برنامه و بودجه به دســتگاهها اباغ شــد تا از طریق فروش اموال مازاد نسبت به 
پرداخت این بدهی اقدام کنند.وی ادامه  داد، دســتگاهها اعام کردند که اموال 
مازادی برای واگذاری و پرداخت پاداش پایان خدمت در اختیار ندارند، بر همین 
اساس سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد، چه برای سازمانهایی که امکان واگذاری 
اموال مازاد را در اختیار دارند و چه سایر دستگاهها پاداش پایان خدمت کارکنان 
با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا مهر ماه سال جاری پرداخت شود.

وی راجع به همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: عده ای برداشت کرده  بودند 
که دولت به دنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان با یکدیگر است اما بر اساس 
قانون پیگیر همسان ســازی حقوق بازنشستگان و شاغان هستیم.نوبخت ادامه 
داد، بــرای نیل به این هدف در مرحله اول باید فاصله منطقی دریافتی دو گروه 
بازنشستگان و شاغان مشخص شود. از سوی دیگر بایستی نحوه مقایسه حقوق 

دو گروه بازنشستگان و شاغان بر حسب میانگین و یا طبقه شغلی تعیین شود.

بزرگترین سرمایه کمیته 
امداد قم، اعتماد مردم و 
خیران به این نهاد است

نماینده مردم شــریف قم 
در مجلس شورای اسامی 
از هماهنگــی نمایندگان 
سه گانه استان برای رفع 
مشــکات مردم به ویژه 

افراد بی بضاعت خبر داد.به گزارش سایت خبری 
کمیته امــداد، دکتر احمد امیرآبــادی فراهانی، 
نماینــده مردم شــریف قم در مجلس شــورای 
اسامی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه کمیته 
امداد به ویژه مدیران این نهاد در استان قم، اعتماد 
مردمی است گفت: الحمده خیران به مدیرکل و 
قائم مقام این نهاد مقدس در اســتان قم اعتماد 
 دارند، مراقب باشــید این اعتمــاد را حفظ کنید.

وی از برنامه ریزی و هماهنگی ســه نماینده قم 
برای رفع مشــکات مردم خبر داد و گفت: قرار 
اســت هر ســه نماینده کارهایمان را توأمان جلو 
ببریم و شما هم از این فرصت برای حل مشکات 
مددجویان اســتفاده کنید.امیرآبــادی نکاتی را 
برای افزایش رضایتمندی مددجویان یادآور شــد 
و تصریح کرد: حتی اگر امکان حل مشــکل مردم 
برای امدادگران وجود ندارد صبر ، گشاده رویی و 
دلســوزی برای مردم آرامش بخش است.نماینده 
مردم شریف قم در مجلس شورای اسامی تأکید 
کرد: در سطح کان و استانی هر کاری از دستمان 
بر بیاید برای رفع مشــکات فقرا و کمیته امداد 

انجام خواهیم داد.

اجرای طرح ارتقاء بهداشت و 
سامت  محیط شهری 

معاون خدمات شهری شــهرداری گرگان از اجرای 
طرح ارتقاء بهداشــت و ســامت محیط شــهری 
در گــرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطاع رســانی 
روابــط عمومی و امور بین الملل شــهرداری گرگان 
موسی الرضا صفری از اجرای طرح ارتقاء بهداشت و 
سامت محیط شــهری در گرگان خبر داد و اظهار 
کــرد: این طرح ضربتی از هفتم تیر ماه شــروع و تا 
پایان تیرماه ادامه خواهد داشــت .وی افزود: در این 
طرح به طور ویژه ایروبی، شستشــو و گندزدایی ) 
آهگ پاشی ( نهرها و کانالها ، طعمه گذاری و مبارزه 
با حیوانات موذی ) موش و ... ( به طور اصولی انجام 
می شود.معاون خدمات شــهری شهرداری گرگان 
خاطرنشان کرد: پاکسازی دیوارنویس ها و پوسترها 
، حذف زوائد بصری و همچنین نظافت و پاکســازی 
حاشــیه رودخانه ها و تفرجگاهها از دیگر اقداماتی 
است که در این طرح انجام می شود.صفری بیان کرد: 
در مدت طرح ساماندهی مخازن )تعویض - تعمیر - 
شستشــو و رنگ آمیزی ( در دســتور کار قرار دارد.

وی گفت: جمع آوری و کنترل جمعیت ســگ های 
ولگرد از دیگر برنامه های پیش بینی شــده در طرح 
ضربتی ارتقاء بهداشــت و سامت محیط شهری در 
سطح شــهر گرگان  اســت.صفری در پایان ضمن 
تشــکر از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای 
طرح گفت: ســامانه تلفنی  ۱۳۷ و اپلیکیشن تلفن 
همراه شهریار آماده دریافت گزارش های مردمی در 
راستای رفع نواقص شهری و ارائه خدمات مطلوب به 

شهروندان است.

فعالیت ۴۰ مجموعه 
کارگاهی در نصرآباد

شهردار شهر نصرآباد جرقویه با بیان اینکه عملیات 
زیرســازی ۳۰ هکتار زمین کارگاهی ایجاد شده 
در این شــهر به اتمام رسیده اســت، اظهار کرد: 
ورودی این مجموعه کارگاهی آســفالت شــده و 
کوچه های آن نامگذاری شــده است، بالغ بر ۴۰ 
مجموعه کارگاهی نیز در آن شــکل گرفته است 

که به اشتغالزایی در شهر نصرآباد منجر می شود.
غامرضایــی تاکید کرد: از مســئوان وزارت راه 
و شهرســازی انتظار داریم کــه مجموعه زمین 
کارگاهی را در اختیار شــهرداری قــرار دهند تا 
زمینه برای اشتغال که یکی از تقاضاهای جوانان 
شهر است، ایجاد شود.وی تصریح کرد: چند سال 
قبل با پیگیری اعضای شــورای اســامی شهر 
نصرآباد و برگزاری جلســات متعدد با نمایندگان 
وقت استان و معاون اســتاندار، ۳۰ هکتار زمین 
از طریق بنیاد مســکن انقاب اسامی در اختیار 
شــهرداری قرار داده شد.شــهردار شهر نصرآباد 
جرقویه افزود: مراسم کلنگ زنی این زمین برای 
تبدیل بــه مجموعه کارگاهی در هفته های آینده 
برگزار می شود و ۱۶۰ پاک از مجموع پاک های 
آن، زیرسازی و تحویل زوج های جوانی که زمین 
در اختیار ندارند، می شود.غامرضایی گفت: امکان 
دفع آب های ســطحی برای شهر نصرآباد اهمیت 
زیادی دارد، زیرا ســال های قبــل و در پی وقوع 
بارندگی، از ســمت جاده شهرضا و کوه های کاه 
قاضی، مشــکل دفع این آب های سطحی وجود 

داشت و موجب ایجاد سیل می شد.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مصوبه اصاح 
حداقل دســتمزد ۹۹ که نســبت به پارسال ۲۶ 
درصــد افزایــش دارد را به همــه کارفرمایان و 
کارگاه های مشمول قانون کار اباغ کرد.سرانجام 
پرونــده دســتمزد ۹۹ روز ۱۷ خردادماه پس از 
ساعت ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولت بسته شد. براین اساس نمایندگان توافق 

کردند که حق مسکن کارگری ۲۰۰ هزار تومان 
افزایش یابد و به عنوان پیشنهاد به هیات وزیران 
ارائه شــود و عاوه بــر آن ۷5 هزار تومان از پایه 
سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق 
اضافه شــود. براین اســاس پایه کارگران حداقل 
بگیر در ســال ۹۹ که پیش از  ۲۱ درصد رشــد 
داشــت، ۲۶ درصد شــد.به گزارش وزارت تعاون 

متن کامل بخشنامه دستمزد ۹۹ از سوی »محمد 
شــریعتمداری« وزیر تعاون به همه کارفرمایان و 
کارگاه های مشــمول قانون کار اباغ شد.براساس 
این مصوبه برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران 
در ســال جهش تولید مبلغ روزانه ۲ هزار و 5۰۰ 
تومان از مبلغ پایه ســنواتی کســر و به حداقل 
مزد روزانه از اول تیرماه ســال ۱۳۹۹ اضافه شد.  

بدیــن ترتیب حداقــل مزد از اول تیرماه ســال 
۱۳۹۹ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شــد.   
همچنین ســایر ســطوح مزدی از ابتدای تیرماه 
ســال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱5 درصد آخرین 
مزد ســال ۱۳۹۸ )ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ 
قانون کار( به اضافه روزانه پنج هزار و 5۳۳ تومان 

افزایش یافت. 

وزیر تعاون مصوبه 
افزایش 2۶ درصدی 
حقوق را اباغ کرد 
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 معاون وزير نيرو:گزیده خبر

۱۷۰ شهر همچنان در تنش آبی
معاون وزیر نیرو اظهار داشت: تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره 
خشکسالی ۵۴۷ شهر بود که اکنون به حدود ۱۷۰ شهر رسیده که 
۵۰ شهر آن پرتنش است. قاسم تقی زاده خامسی در نشست خبری 
در  پاسخ به تغییر تعداد شهرهای با تنش آبی اظهار داشت: تعداد 
شــهرهای با تنش در دوره خشکسالی ۵۴۷ شهر بود که اکنون به 
حدود ۱۷۰ شــهر رسیده که ۵۰ شهر پرتنش است و مشکل بقیه 
شهرها تقریبا رفع شده است.وی افزود: رفع مشکل شهرهای دارای 
تنش آبی بســته به حل فرسودگی شــبکه است که اعتبار زیادی 
می خواهد.معاون وزیر نیرو با بیان اینکه بارندگی ۵۱ ســال اخیر 
بیانگر این اســت که کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار 
داشته و در بارندگی نامتوازن است، اظهار داشت: کشور ما همواره 
گرفتار خشکسالی بلندمدت و ترسالی کوتاه مدت است.وی افزود: 
ما بعد از یک دهه خشکســالی وارد دوره ترسالی شده ایم که البته 
همیشه بارندگی ها در سال های پرآب همراه با سیل و تخریب بوده 
اســت.معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا تصریح کرد: ۴۵ درصد 
جمعیت کشور یا دسترسی به منابع آب ندارند و یا میزان دسترسی 
کم است که مجبوریم آب شرب را بعضا از حوضه های دیگر منتقل 

کنیم.

هنوز مجوز انتقال آب از خزر را نداريم
وی در پاسخ به ســوالی درباره انتقال آب از خزر به فات مرکزی 
گفت: برای اجرایی شــدن این پروژه منتظر مجوز محیط زیست 
هســتیم اما در هر حال بــرای تامین آب شــرب از هر منابع در 
دسترس اســتفاده می کنیم.وی افزود: در چارچوب قوانین انتقال 
آب باید مصوبه محیط زیســت را داشته باشد حتی ساخت سدها 
نیز با مجوز سازمان محیط زیست است مثا ممکن است از ۱۰۰ 
سدی که در حال مطالعه است اجرای 3۰ سد حذف شود.تقی زاده 
خامسی خاطرنشان کرد: فاز اول مطالعه در این پروژه مطالعه شده 

اما هنوز طرح مجوز زیست محیطی صادر نشده است.

جای استان های پربارش و كم بارش عوض شده است
وی در ادامه با بیان اینکه به تدریج وارد تغییر اقلیم می شــویم 
افزود: یکی از اثرات آن این اســت که در سال آبی جاری شاهد 
بودیم که اســتان های کم آب نسبت به استان های با بارندگی 
بااتر بارش بیشتری داشــتند مثا در هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان که سال های گذشته بارندگی کم بود بارش بیشتری 
را شاهد بودیم اما در آذربایجان شرقی و غربی میزان بارندگی 

کمتر شد.

وضعيت تامين آب از پساب
معــاون وزیر راه ادامه داد: غیر از منابع ســدها دیگر منبع ما برای 
تامین آب پســاب است البته اکنون در کشــور ما هنوز فرهنگ 
استفاده از پساب جا نیفتاده است و برای جایگزینی با آب مقاومت 
وجــود دارد.وی افزود: منبع دیگر تامین آب دریا اســت که برای 
انتقال به شــهرهای ساحلی جزو واجبات اســت و نباید آب برای 
این شــهرها از جای دیگر منتقل شــود بهتر است از آب شیرین 
کن ها برای تامین آب استفاده کنیم و البته برای مناطق دور از دریا 
انتقال آب به صرفه نیســت مگرا ینکه برای صنایع پرآب بر صورت 
گیرد. هر چند پیشــنهاد ما این است که صنایع با مصرف آب زیاد 

در سواحل مستقر شوند.

 معنی ندارد در 17 استان برنج كشت شود
وی با بیان اینکه منابع آبی کشور محود است و جمعیت همچنان 
رو به افزایش است گفت: اگر جمعیت بعد از ۱۴2۰ به ۱2۰ میلیون 
برسد منابع ما افزایش نمی یابد بنابراین راهی جز بهره وری و خوش 
مصرفی نداریم در بخش کشــاورزی کــه 9۰ درصد آب را مصرف 
می کند باید به سمت بهره وری و الگوی کشت برویم در کشوری که 
گاهی سرانه آب به زیر ۱۵۰ متر مکعب می رسد معنی ندارد که در 
۱۷ استان برنج و آن هم به صورت غرقآبی کشت کنیم.وی تاکید 
کرد: ما در جایگاهی قرار نداریم که آب را به صورت مجازی صادر 

کنیم الگوی کشت آبیاری باید مدرن و به سمت گلخانه ای تغییر 
کند.وی با بیان اینکه مشکل اساسی آب کشور در کشاورزی است 

که بیشترین مصرف را دارند

افزايش 500 هزار متر مكعبی مصرف آب در تهران
وی با اشــاره به میزان مصــرف آب در تهران گفت: میزان 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ تا 2۰ درصد 
افزایش یافته یعنی ۵۰۰ هزار متر مکعب بیشتر آب مصرف 
کرده ایم که به اندازه ســه شهر کشور است. البته در ابتدای 
شــیوع کرونا میزان مصرف 3۵ درصد افزایش یافته بود که 
با صرفه جویی و همکاری مردم این رقم کاهش پیدا کرد در 
هر حال افزایش مصرف شــبکه را دچار افت فشار می کند 
لوله ها و تصفیه خانه ها محدود طراحی شده اند و ممکن است 

با مشکل مواجه شوند.

ركورد توليد از برقابی ها
تقی زاده خامسی با بیان اینکه از ۱۵۰ پهنه تاابی حدود ۴۰ تا 
۱۰۰ درصد آبگیری شده اند یادآور شد: در سال جاری ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی ۱۵ درصد افزایش می یابد و تابستان امسال 
9 هزار مگاوات تولید برق از برق آبی ها خواهیم داشت که یک 

رکورد در این صنعت است.

وضعيت تامين آب غيزانيه
وی درباره پروژه تامین آب غیزانیه اظهار داشــت: شبکه آبرسانی 
در این منطقه کیفیت خود را از دست داده وزارت نیرو خط جدید 
احداث کرده و قرار شــده که در ســه فاز اجرایی شــود و تا نیمه 
شهریور دسترســی به آب پایدار صورت بگیرد البته خطوط قبلی 
انتقال آب هم فعال است اما در هر حال مشکل اصلی در این منطقه 

فرسوده بودن خطوط است.

وضعيت افزايش تعرفه ها
وی دربــاره افزایــش قیمت آب گفت: طبق مصوبــه دولت اجازه 
داشتیم هفت درصد افزایش قیمت اعمال کنیم و برای مشترکین 

پرمصرف نیز ۱6 درصد افزایش تعرفه اعمال خواهد شد.

20 درصد هدررفت آب در كشور
وی رقم هدررفت آب در کشور را به طور متوسط 2۰ درصد اعام 
کرد و افزود: هر سال که می گذرد عمر خطوط باا می رود بنابراین 
در برخی نقاط صرفه ندارد که خط را تعمیر کنیم بنابراین باید خط 
را تعویض کنیم و حل این مشکل نیاز به اعتبار باایی دارد که فعا 

در دسترس نیست.

اميدواری به نتايج مذاكرات آبی با افغانستان
معاون وزیــر نیرو درباره تعامل با افغانســتان و تخصیص آب 
هیرمند از این کشــور گفت: امروز هیاتی از افغانستان بها یران 
می آینــد و در ایــن زمینه گفت وگو خواهیم داشــت البته در 
مذاکراتی که ما با کمیســیاریای آب افغانستان صورت گرفته 
تصمیمات خوبی اتخاذ شــده مثا نقشــه برداری از مسیر کار 
مشترک زیست محیطی تعریف کردیم که امیدواریم به نتیجه 
برســد.وی بااشاره به انسداد چاه های غیرمجاز گفت: ۱۱۰ چاه 
غیرمجاز را مسدود کردیم در کل 23۰ هزار چاه غیرمجاز و۵۰۰ 

هزار چاه مجاز داریم.

ايران واردكننده آب نمی شود
وی درباره اینکه آیا ایران روزی وارد کننده آب می شود گفت: اگر 
بهره وری را باا ببریم برای جمعیت کشور آب به اندازه کافی موجود 
است بنابراین ما واردکننده آب نمی شویم. مدیریت منابع آب باید بر 
اساس اقلیم نیمه خشک باشد و توجه داشته با شیم که موضوع آب  
میان بخشی است وزارت نیرو تنها متولی حل مشکل نیست باید در 

این زمینه اجماع وجود داشته باشد.

لزوم سرعت بخشیدن به اجرای تاسیسات آبفا 
در سایت جانبازان بهارستان

مدیر عامل شــرکت آبفا استان اصفهان در جلســه ماقات مردمی،  با تاکید بر 
سرعت بخشــیدن به  اجرای تاسیسات سایت جانبازان در شهر بهارستان اعام 
کرد: شــرکت آبفا اســتان اصفهان در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت های 
ازم برای انتقال و تامین آب شــرب پایدار ساکنان در سایت جانبازان را فرا هم 
می نماید.مهندس هاشــم امینی با اشاره به ایجاد زیر ساخت برای اجرای شبکه 
فاضاب در سایت جانبازان بهارستان اعام کرد: طبق قانون، اجرای زیر ساخت به 
منظور برخورداری ساکنان این سایت از خدمات شبکه فاضاب به عهده شرکت 
عمران بهارستان اســت.وی اعام کرد: شرکت آبفا، به عنوان دستگاه نظارتی، با 
هدف ســرعت بخشــیدن به اجرای طرح و حمایت از جانبازان، هزینه نظارت و 
طراحی اجرای تاسیســات فاضاب را از ســاکنان این سایت دریافت نمی کند.

مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه برخورداری سریعتر مردم از 
خدمات تاسیسات شبکه فاضاب در سایت جانبازان مستلزم سرعت عمل شرکت 

عمران شهر بهارستان در اجرای زیر ساخت ها می باشد.

رئیس تعمیرات برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی:
تعمیر اساسی ترانسفورماتور تامین کننده 

برق تاسیسات همدان
تعمیر اساسی ترانســفورماتور تامین کننده برق تاسیسات همدان در مدت یک 
هفته انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه مرکزی، حمید رحمتی رئیس تعمیرات برق این منطقه گفت: به منظور 
جلوگیری از قطع ناخواســته برق در تاسیســات همدان عملیات تعمیر اساسی 
ترانســفورماتور تامین کننده این مرکز به علت نشت روغن از ترانسفورماتور ، در 
دستور کار واحد تعمیرات برق منطقه مرکزی قرار گرفت.رحمتی تاکید کرد: پس 
از هماهنگی با شرکت توزیع برق همدان یک دستگاه ترانسفورماتور رزرو از انبار 
منطقه به تاسیسات همدان منتقل شد، و پس از تایید توزیع برق همدان، نوسازی 
شده و جایگزین ترانسفورماتور قدیمی شد.وی اذعان کرد: ترانس جدید با رعایت 

تمامی ماحظات ایمنی برقرار شده و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل برق منطقه اي یزد:
تقدیر از چادر ملو در پیك بار سال 98

مدیرعامــل برق منطقه اي یزد بــا حضور در مجتمع 
معدني چادرملو از همکاري هاي این شــرکت معدنی 
وصنعتی در پیک بار ســال 98 تقدیر کرد و خواســتار 
تداوم همکاري در پیک بار ســال جاري شد.به گزارش 
پایــگاه خبري توانیر، ابوالفضل اســدي مدیرعامل این 
شــرکت با حضور در مجتمع معدني چادرملــو از همکاري هاي این مجتمع در 
مدیریت پیک بار سال 98 تجلیل و ابراز امیدواري کرد در سال جاري نیز شاهد 

همکاري اثر بخش این مجتمع در پیک سایي باشیم.

شــركت برق منطقه اي غرب به زودي عمليات احداث خط 
انتقال 63 كيلوولت كابلي دومداره پاســداران – قره سو را 
طبق مسيرهاي تعيين شــده در نقشه هاي اجرايي شروع 
خواهد نمود. لذا به منظــور اطاع صاحبان اراضي و اماك 
واقع در مسير و حريم خط انتقال نيروي مذكور و جلب توجه 
آنان به موارد 16 ، 18 ، 19 قانون برق ايران و ماده 11 مصوبه 
شــماره 29052 هيات وزيران در مورد حريم قانوني خطوط 
انتقال نيروي برق مبادرت به انتشــار اين اطاعيه مي نمايد 
، با اين توضيح كه مســير كلي خــط طبق كروكي ضميمه 
به شرح ذيل مي باشــد : اين مسير از پست پاسداران واقع 
در ميدان پاسداران ، ضلع شــمالی محوطه تاار پذيرايي 
برق خارج شده و از كوچه شــمالي تاار )كوچه آموزش و 
پرورش( به سمت بلوار شهيد بهشتي ادامه مسير داده و با 
عبور از عرض بلوار بهشتي در سمت غربي بلوار از پياده رو 
شــركتهای پاايش نفت كرمانشاه و خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران )منطقه غرب( به ســمت رودخانه قره سو ادامه 
مسير مي دهد. در ادامه از سمت جنوبی  رودخانه قره سو و 
تا رسيدن به كمربندي غربی كرمانشاه ادامه مسير مي دهد 
و نهايتاً پس از طی مسيری در ضلع شرقي كمربندي در محل 
درنظر گرفته شده جهت پست دهم )قره سو( خاتمه می يابد.
مالكين و ذي الحقوق در صورت هرگونه ابهام مي توانند ظرف 
مدت يكماه از تاريخ درج اين اطاعيه در روزنامه به نشاني 
اين شركت : كرمانشاه-خيابان 22 بهمن- خيابان گايول-
شركت برق منطقه اي غرب-دفتر حقوقي مراجعه و يا مكاتبه 

نمايند.

آگهـي احـداث خـط
خط انتقال نيروي 63 کيلوولت کابلي پست پاسداران – پست قره سو
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گزیده خبر وزیر ارتباطات اعام کرد:

تبدیل اینستاگرام به قطب سرگرمی با بستن شبکه های اجتماعی
وزیر ارتباطات گفت: اینســتاگرام به دلیل سیاست های ما و از دور 
خارج کردن بقیه پلتفرم ها امروز به قطب ســرگرمی تبدیل شده 
است،  همه چیز با دست روی دست گذاشتن و بستن شبکه های 
اجتماعــی حل نمی شــود.»محمد جــواد آذری جهرمی« دیروز 
)یکشنبه( در پاسخ به سواات و انتقادات نمایندگان در صحن علنی 
مجلس شورای اســامی، گفت: »اگر اینستاگرام در زمان شهادت 
حاج قاسم ســلیمانی، صفحه های مربوط به ایشان و کاربرانی که 
ابراز ارادت کردند را می بندد، باید بدانیم آن ها تروریست های کت و 
شلوارپوش هستند و در آن شکی نیست. اما اگر سردار در بغداد به 
شهادت می رسید ما باید آن شهر را خالی می کردیم؟  دغدغه شما 
در خصوص فضای مجازی و اینستاگرام درست است، اما استفاده 
حداکثری از این فضا نگاه دیگری است.«وزیر ارتباطات گفت: فضای 
مجازی و شبکه ملی اطات، سه ایه شامل ایه محتوا، خدمات و 
زیرساخت  است که تمام این ایه ها باید به موازات هم رشد کنند 
و پیــش بروند.آذری جهرمی با بیان اینکه وظیفه وزارت ارتباطات 
صرفا رشد و تهیه زیرساخت برای شبکه ملی اطاعات است، اضافه 
کرد: اگر حمل و نقل وارد شــبکه ملی اطاعات شده است وظیفه 
پاسخگویی درباره عملکرد آن با وزارت ارتباطات نیست، اگر جرم 
و جنایتــی در فضای مجازی رخ می دهد وظیفه رســیدگی آن با 
وزارت ارتباطات نیست. سواات نمایندگان و دغدغه هایی که دارند 
همگی درست است اما باید آن را از مسئوان دیگری بپرسند.وی 
اظهار داشت: انتقاد دیگری که به درستی مطرح شد، درباره »نسبت 
ترافیکی« است. این نســبت ترافیکی از کجا به دست می آید؟ از 
جریان تبادل و مصرف داده. اگر این اتفاق به درستی پیش نرفته به 
دلیل عدم تولید محتوا و گردش آن روی پلتفرم ها است. راه اندازی 
تلوزیون های اینترنتی به همین دلیل بوده اســت.وزیر ارتباطات 
گفت: شــما در خصوص نگرانی هایی که در حوزه تولید محتوا به 
ویژه برای کودک و نوجوان وجــود دارد صحبت کرده اید، وزارت 
ارتباطات با این که در این حوزه مسئولیتی نداشته است، اما به آن 
ورود کرده تا بتواند بســتر خوبی را مهیا کند؛ اما از من به دادگاه 
شکایت کرده اند که چرا در این حوزه ورود می کند.آذری جهرمی 
گفت: ما از قالیباف )رییس مجلس(  خواهش می کنم که به بحث 
فیبرنوری و مساله خصوصی سازی ورود و آن را حل کنند. این طرح 
را دو مرتبه به مجلس آوردم که با کندی پیش رفته است.وی اشاره 
کرد: مانع بزرگ، مخابرات ایران است که از انحصار ذاتی خود نمی 
گذرد تا توسعه شبکه به خوبی پیش برود. اکنون کانال زیرزمینی 
در خصوصی سازی واگذار شده است، چطور چنین چیزی ممکن 
اســت؟ من بیش از دو سال است این مورد را پیگیری می کنم اما 

هنوز به نتیجه نرســیده است.آذری جهرمی با بیان اینکه انحصار 
شــبکه های اجتماعی دغدغه به جا و درستی اســت، افزود: تمام 
دغدغه هایی که در حوزه فرهنگ، ســبک زندگی، دین و کودکان 
مطرح شــد درست و به جاست،  اما با دست روی دست گذاشتن و 
بستن شبکه های اجتماعی این مساله حل نمی شود.وی ادامه داد: 
من باید به عنوان مسئول پیش بروم و شما نیز پشتیبانی کنید. این 
ساماندهی به تنهایی اتفاق نمی افتد. نباید با محدودسازی و بستن 
شــبکه های اجتماعی از این مهم گذشت. باید بر این مساله تأکید 
کنم که کسی موافق بی دینی و دغدغه های مهمی که دارید، نیست.

تولید 18 ماهواره بومی تا پایان امسال
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به افزایش بودجه بخش 
فضایی، گفت: تا پایان امســال ۱۸ ماهواره بومی در کشــور تولید 
می شود.و با اشاره به نامه ای از گزارش عملکرد وزارت ارتباطات که 
شب گذشته به صورت الکترونیکی برای یکایک نمایندگان ارسال 
شــده اســت افزود: در وزارت ارتباطات دو محور مهم وجود دارد. 
شبکه ملی اطاعات و برنامه صلح آمیز فضایی که تمام برنامه های ما 
ذیل این دو انجام می شود.جهرمی افزود: تعداد ماهواره هایی ساخته 
شــده در کشور تا سال ۹۲ سه مورد بوده که در سال ۹۶ به هفت 
ماهواره ارتقا پیدا کرده اســت. تا پایان ۹۹ نیز ۱۸ ماهواره داخلی 
خواهیم داشت. ضمن این که درسال ۹۸ با احتساب مشکاتی که 

وجود داشت، بودجه بخش فضایی را ۱.۵ درصد افزایش دادیم.وزیر 
ارتباطات گفت: خدمات ابری که از مســائل مهم مربوط به شبکه 
ملی اطاعات اســت، امروز به لطف شرکت های نوآور و در شرایط 
تحریم های بین المللی به شکوفایی رسیدیم. به گفته آمار جهانی، 
اکنون ایران دارای بااترین نرخ رشد ارتباطات و فناوری اطاعات 

در منطقه است و رتبه دوم را در دنیا دارد. 

افزایش 2.5 برابری استفاده از شبکه های ارتباطی در 10 روز
وی افزود: کرونا مجال خوبی برای توســعه زیرساخت های شبکه 
ملی بود و در ده روز زیرســاخت ها با ۲.۵ برابر شــدن استفاده از 
شبکه های ارتباطی رو به رو شدند.جهرمی افزود: از سال ۸۶ تا ۹۲ 
حوزه ارتباطات برنامه های خوبی را جهت رشد خود انجام داده اما 
از سال ۹۲ توسعه این حوزه چشمگیرتر دنبال شده است. در سال 
۹۲ مجموع ظرفیت هسته شبکه ملی اطاعات ۶۸۰ گیگابیت بوده 
که این عدد امروز به ۱۸ هزار گیگابیت رسیده است. همچنین در 
ایه دسترسی تمام شهرهای کشــور ۸۹ درصد از روستاهای کل 
کشــور امروز تحت پوشش شبکه ملی اطاعات هستند.وی اشاره 
کرد: در ســال ۹۲ درکل کشور تنها ســیصد هزار کاربر به شبکه 
پهن باند دسترســی داشتند که این عدد اکنون به ۷۰ میلیون نفر 
رســیده است.آذری جهرمی در خصوص شــبکه ملی اطاعات و 
کمکی که توانســت در زمان شیوع کرونا انجام دهد گفت: از زمان 

شیوع کرونا تمام امور کشور به نوعی روی این بستر قرار گرفت. از 
آموزش مجازی گرفته تا بهداشــت، سامت و بنگاهداری همگی 
در این بستر ادامه حیات دادند.وی خاطرنشان کرد: باوجود اینکه 
مخابرات توانسته قدم های خوبی درراه توسعه ارتباطات ثابت کشور 
بردارد اما برای توسعه شبکه ارتباطات نیاز بود تا انحصار را بشکنیم. 
خصوصی ســازی با وجود دســتاوردهای مهم، گاهی اوقات باعث 
مشکاتی شده است. در توسعه شــبکه ارتباطی درون استانی یا 
باید مجوز ورود دولت داده شود یا راه برای ورود بخش خصوصی باز 
شود. درصدد هستیم با برنامه ریزی به این دو مهم دست پیدا کنیم.

ضرورت ورود مجلس برای حل مشکل پهنای باند
آذری جهرمی اشــاره کرد: پهنای باندی که در دسترس وزارت 
ارتباطات است، کفاف خدمت رسانی به روستاییان را نمی دهد و 
برطرف شــدن این مشکل تنها با اراده دولت و وزارت ارتباطات 
قابل حل نیســت. مجلس بایــد ورود کند.وزیر ارتباطات گفت: 
در ســال ۹۲ تنها در کشــور حدود ۴۰۰ اپلیکیشن تولید شد 
درحالی کــه امروزه بیــش از ۳۰۰ هزار اپلیکیشــن داریم که 
کسب وکارها به واســطه آن توانسته اند محصول و خدمت خود 
را به مخاطبان عرضه کنند.جهرمی با اشــاره به این که انتقادات 
نمایندگان مجلس و مطالبه آن ها بیشــتر پیرامون پیام رسان ها 
است، اشاره کرد: در حوزه پیام رسان ها اقدامات خوبی انجام شده 
اســت وهمان طور که شاهد بودیم در ایام کرونا هشت میلیون 
نفــر از دانش آموزان، معلم ها و والدین توانســتند باوجود تمام 
مشکاتی که این نرم افزار داشت، آن را نصب و استفاده کردند.

وی افــزود: عاوه بر آن دو پیام رســان بومی با کمک اپراتورها 
فعالیــت خود را آغاز کرده اند و تعــداد نصب فعال آن ها اکنون 
نزدیک به ۱۰ میلیون کاربر است. البته می دانیم این مقدار کافی 
نیست و باید تقویت شود. با برنامه ریزی مدون و دقیق تا پایان 
امسال حتماً موضوع پیام رسان ها را به سرانجام خواهیم رساند.

وزیر ارتباطات گفت: فتــوای راهبردی رهبر در خصوص حفظ 
حرمت اطاعات شخصی و عدم تعرض به فضای خصوصی مردم 
مســاله ای بود که با آن تأکید شد و حتماً باید مورد بررسی قرار 
بگیــرد. به همین دلیل ما ایحه ای را در دولت تهیه کردیم و از 
مجلس می خواهم بررســی این مورد را برای بررسی در الویت 
قرار بدهند. در برابر این مسائل مقاومت های وجود دارد که باید 
رفع شود.وی افزود: از همت جمعی از نمایندگان برای پیشنهاد 
راه اندازی گروه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال تشکر می کنم و 

پیشنهاد دائمی شدن این گروه را تقاضا می کنم.

خبرخوش برای صادرکنندگان؛
آغاز صدور ضمانت نامه گمرکی برای ورود 

موقت کاا
با توجه به اولویت صادرات در ســال جهش تولید و تفاهم وزرای اقتصاد و دارایی 
و صنعت، معدن و تجــارت، ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران مورد 
پذیرش گمرک قرار گرفت.آغاز صدور ضمانت نامه گمرکی برای ورود موقت کاابه 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صمت؛ عدم پذیرش ضمانت نامه های 
ایــن صندوق برای کاا های ورود موقت که بعد از پردازش مجدد صادر می شــود، 
توسط گمرک، چندین سال مطالبه بحق بخش خصوصی بود که با پیگیری های وزیر 
صمت و نظر مساعد وزیر اقتصاد و تعامل بین بخشی میان گمرک، امور ذی حسابی 

خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی این مشکل بر طرف شد.

با برپایی نمایشگاه در و پنجره رقم می خورد؛
آغاز برگزاری نمایشگاه ها طبق تقویم 

نمایشگاهی از ۱۲ تیرماه
 مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران 
با اشــاره به برپایی موفق نمایشگاه »جهش تولید« و دستاوردهای مقابله با کرونا، 
گفت: از ۱۲ تیرماه همه نمایشگاه ها براساس تقویم نمایشگاهی برگزار خواهند شد.به 
گزارش شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران، »بهمن 
حســین زاده«  افزود: با توجه به تجهیز نمایشگاه بین المللی ایران به دستگاه های 
ضدعفونی و تجهیزات مقابله با بیماری کرونا، قرار است از ۱۲ تیرماه همه نمایشگاه ها 

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود..

غریب پور در آیین بهره برداری از طرح های ملی در اصفهان خبر داد:
 طرح جامع فواد، مانع فوادسازی  

معدنی ها  می شود
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با احداث کارخانه های فرآوری )گندله، کنسانتره و 
آن اسفنجی( در مجموعه صنایع فوادی کشور همچون چادرملو، گل گهر، سنگان 
و غیره، دیگر دغدغه خام فروشی سنگ آهن وجود نخواهد داشت.به گزارش روابط 
عمومــی ایمیدرو، خداداد غریب پور در آیین بهره برداری از طرح ملی در اصفهان 
تاکید کرد: ایمیدرو در راســتای سیاســت های کان دولت، وزارت صنعت معدن 
و تجارت و اســتراتژی های خود، با توسعه واحدهای فرآوری سنگ آهن، به طور 
سیستماتیک مانع خام فروشی می شود.وی افزود: با احداث کارخانه های فرآوری 
)گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی( در مجموعه صنایع فوادی کشور نظیر چادرملو، 
گل گهر، سنگان و غیره، چیزی به نام خام فروشی سنگ آهن نداریم.ارزش طرح 
های فواد مبارکه؛ حدود ۹۰۰ میلیون یورو و ۱۰ هزار میلیارد تومان رییس هیات 
عامل ایمیدرو درباره پروژه های توسعه ای فواد مبارکه گفت: فواد مبارکه، حدود 

۹۰۰ میلیون یورو و ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه توسعه ای دارد.

 تکمیل طرح
(نوردگرم2)هید خرازی

هدیه ای برای آیندگان
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اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگانگزیده خبر

اسامیمتخلفانارزیرارسانهایمیکنیم
بانک مرکزی ضمن تشــکر از صادرکنندگانی که در راستای 
مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات 
اقدام کرده اند، اعام کرد که درصورت عدم برگشت ارز توسط 
ســایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اســامی متخلفان در 
رسانه ها انتشار می شود. طبق آنچه بانک مرکزی اعام کرده، 
این بانک با توجه به اصل شــفافیت و به منظور آگاهی عموم 
از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشــور طی دوســال اخیر 
نســبت به اعام فهرســت دریافت کنندگان ارز برای واردات 
اقدام کرده اســت.باتوجه به اینکــه در حوزه تجارت خارجی 
توســط عده بسیار اندکی از افراد و شــرکت ها در مقایسه با 
آحاد جامعــه حضور دارند و ضرورت دارد در راســتای اصل 
شــفافیت در اســتفاده از امکانات و منابع کشــور در بخش 
صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشــت ارز 
همانند بخش وارداتی تبیین و تشــریح شــود.از این رو بانک 
مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در 
برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال های ۱۳۹۷ 
)تعدادی از صادرکنندگان علیرغم گذشــت مدت طوانی از 
تاریخ صدور کاا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را 

به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند( و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه 
ســال جاری، اعام می کند درصورت عدم برگشت ارز مطابق 
مصوبات هیــات وزیران و مصوبات شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، اســامی تمام صادرکننــدگان کاا و خدماتی که 
ارزهــای صادراتــی را مطابق ترتیبات اعامــی این بانک به 
صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی گردانند را در 
رسانه ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد 
و کســانی در جهت منافع شخصی خود باعث تاطم در نرخ 
ارز و تحمیل هزینه های سرســام آور به آحاد جامعه می شوند.

بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در 
راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست های اباغی اقدام 
به برگشت ارز کرده اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی 
که تاکنون نســبت به این مهم اقدام نکرده اند، اعام کرد که 
در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور 
کاا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط 
و امکان برگشت ارز به کشــور است؛ لذا انتظار می رود صادر 
کنندگان با تسریع در برگشــت ارز صادراتی مصالح و منافع 

جامعه را مدنظر قرار دهند.

تسهیات بانک توسعه تعاون به شرکت های 
دانش بنیان با نرخ 8 درصد پرداخت می شود

معاون شــعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون به تبیین 
جزئیات تســهیات پرداختی این بانک به شرکت های 
دانش بنیان با نرخ ۸ درصد پرداخت.سعید معادی معاون 
شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون بابیان مطلب فوق 
اظهار داشــت: صندوق نوآوری و شکوفایی از مهم ترین 
ابزارهای دولت برای هدایت اقتصاد به ســمت دانش محوری اســت که باهدف و 
کارکردهــای خاص تشکیل شــده و همکاری نهادهای توســعه ای دولتی با این 
صندوق، دستاوردها و نتایج درخشانی به همراه خواهد داشت.معادی با اشاره به 
انعقاد تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته 
گفت: ایــن تفاهم نامه با حضور معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منعقدشده است و هدف آن حمایت از شرکت های دانش بنیان است که با دریافت 
معرفی نامه از ســوی صندوق فوق می توانند از تسهیات حمایتی بانک بهره مند 
شوند.وی با اشاره به رویکرد توسعه ای بانک توسعه تعاون در طرح های ملی به ویژه 
طرح حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: مطابق این تفاهم نامه، تسهیات با 
نرخ ترجیحی مناســبی پیش بینی گردیده بود، که در این مرحله اعضای هیات 
مدیره بانک مصوب نمودند ســود تسهیات حتی با شرایطی مناسب تر و نرخ ۸ 
درصدی و با دوره بازگشت ۳6 ماهه به معرفی شدگان اعطا گردد.معاون شعب و 
بازاریابی بانک توســعه تعاون بابیان نوپا بودن شرکت های دانش بنیان گفت: این 
شرکت ها با رویکرد فنی و تخصصی تشکیل شده اند و کادر مدیریتی شرکت ها این 
پتانسیل را دارند که سطح استاندارد حرفه ای حسابداری و مالی شرکت ها را ارتقا 

دهند و موجب ایجاد ارزش افزوده مناسب در اقتصاد گردند.

با انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی 
صورت پذیرفت:

کاهش 6 درصدی سود تسهیات اعطایی به 
شرکت های دانش بنیان صادراتی

بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای اخیر توجه ویژه 
ای به ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه 
صادرات داشته است؛ پتانســیل مطلوب این شرکت 
ها در حــوزه صادرات، این بانک توســعه ای را بر آن 
داشــت تا با هدف حمایت از این واحدها، با همکاری 
سازمان هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، در حوزه تامین مالی ورود کند.در همین راســتا به تازگی تفاهم 
نامه ای بین بانک توســعه صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری به امضا رســیده و به زودی وارد مرحله عملیاتی می شود؛ بر اساس 
این تفاهم نامه دو طرف برای برقراری و توســعه تعامات فی مابین در زمینه 
پرداخت تسهیات و ارائه سایر خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان اعام 
آمادگی کرده و متعهد شــدند که تمهیدات ازم را برای تحقق هدف یادشده 
به کار ببندند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، بر اساس تفاهم 
نامه دو جانبه یاد شده، نرخ سود موثر تسهیات بر اساس منابع تلفیقی بانک و 
منابع صندوق توسعه ملی ۱2 درصد خواهد بود.در این تفاهم نامه بانک توسعه 
صادرات ایران متعهد شــده است از محل منابع خود و منابع تلفیقی نسبت به 
اعطای تسهیات برای سرمایه در گردش و طرح های شرکت های دانش بنیان 
اقدام کند.براســاس این گزارش بانک می تواند شرکت هایی که پتانسیل ازم 
جهت برخورداری از خدمات حمایتی صندوق را دارا هســتند، شناسایی و به 
صندوق معرفی کند؛ ازم به ذکر اســت ارائه هرگونه خدمات به این شرکت ها 

مستلزم تایید رسمی از سوی صندوق است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیات 
معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر تداوم نقش بانک ها در رونق بازار سرمایه 
تاکید کرد و گفت: توسط بانک ها در فرآیند پرداخت وام ازدواج و نیز اتخاذ تمهیدات 
مناسب و راهکارهای عملی برای همراهی در رفع مشکل مسکن هم وطنان و افزایش 
عرضه مسکن تسهیل و تسریع شود. جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل 
بانک ها در بانک مرکزی برگزار شــد. در این جلسه همتی ضمن تقدیر از عملکرد 
بانک ها در پرداخت 2۱ هزار میلیارد تومان تسهیات معیشتی به 2۱ میلیون نفر از 
هم وطنان، بر تداوم اعطای تسهیات به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا تأکید 
کرد.رئیــس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت خروج بانک ها از بنگاه داری از 
طریق واگذاری اموال و دارائی هایشــان  گفت: بانک ها با تداوم واگذاری سهام خود 
در شرایط فعلی بازار سرمایه می توانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای 
اصاح و کاهش ناترازی خود اقــدام کنند. وی در ادامه بانک ها را به فراهم کردن 
امکان بهره مندی از شــرایط مناسب این بازار برای افزایش سرمایه از محل صرف 
سهام به عنوان یک روش متداول و مرسوم در نظام مالی دنیا توصیه کرد.در ادامه 

همتی ضمن ارائه گزارشــی از ســفر اخیر خود به عراق، حجم معتنابه صادرات به 
عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشــور دانست و اعام کرد: 
با مذاکرات و توافقات انجام شــده با همتایان عراقی، بخش عمده  کااهای اساسی 
و دارو از این محل تأمین خواهد شــد. ایشان همچنین به اقدامات مشابهی که در 
آینده برای بهره گیری از فرصت های دیگر کشــورها برنامه ریزی شده است، اشاره 
کرد.رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با توجه به تکمیل و اباغ شیوه نامه مربوط 
به گواهی اعتبار مولد در شــورای عالی بورس از مدیران نظام بانکی خواست برای 
اجرایی شدن و گسترش بهره گیری از این ابزار در سال »جهش تولید« سرعت عمل 
به خرج دهند.در این نشست همتی با توجه به فصل برداشت گندم،  مشارکت فعال 
شبکه بانکی کشور و برنامه ریزی ازم به منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید 
گندم توسط بانکها را خواستار شــد.در پایان رئیس کل بانک مرکزی بر تسریع و 
تســهیل شرایط توسط بانک ها در فرآیند پرداخت وام ازدواج و نیز اتخاذ تمهیدات 
مناســب و راهکارهای عملی برای همراهی در رفع مشــکل مســکن هم وطنان و 

افزایش عرضه مسکن تاکید کرد.

  فروش ۱6 میلیارد ریال سفته 
و برات در تهران

بانک مرکزی از فروش حدود ۱6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات 
در فروردین ماه ۹۹ در شــهر تهران خبر داد. براســاس آمار بانک مرکزی 
حدود ۱6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در فروردین ماه ۹۹ در 
شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب 66.4 درصد و 26.۳ درصد کاهش یافت.طبق آمار شــعبه واخواست 
دادگســتری استان تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ معادل 2۰۰ برگ سفته و 
برات به مبلغی معادل ۳۱ میلیارد ریال در شــهر تهران واخواســت شد. در 
این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به 
اعداد 2۷.۱ و ۱6.۸ رســید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور 
به ترتیب 44.6 درصد و 6۷.۷ درصد کاهش داشت و نسبت بـه ماه مشابه 
ســال قبل از لحاظ تعداد 42.6 درصد و از لحاظ مبلغ 56.۸ درصد کاهش 
نشان می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده 
در فروردین ماه ۹۹ به عدد 62.۱ رسید. عدد شـــاخص مذکور در فروردین 

ماه ۹۸ معادل ۸2.4 بوده است.

همتی اعام کرد:

ضرورت تداوم اصاح ناترازی بانک ها
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گزیده خبر
 دونالد ترامپ:

 آماده بهترین و سریع ترین توافق
 با ایران هستم

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شــد که آماده بهترین و سریع ترین توافق با ایران 
اســت.»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در یک تجمع انتخاباتی در شهر 
»تالسا« گفت که می تواند بهترین توافق و سریع ترین را با ایران انجام دهد.وی در 
این باره مدعی شد: »من می توانم بهترین و سریع ترین توافق را با ایران انجام دهم 
ولی آنها خواستار شکست من در انتخابات هستند«.ترامپ در ادامه ادعاهای خود 
افزود که ایرانی ها می خواهند »جــو بایدن« کاندیدای دموکرات ها در انتخابات 
پیروز شــود ولی اگر تا انتخابات منتظــر بمانند، باید هزینه مضاعف بدهند.وی 
در یاوه گویی هایی مدعی شد که ایران خواستار توافق با آمریکا است ولی »جان 
کری« وزیر خارجه سابق آمریکا به آنها گفت که اگر ترامپ در انتخابات شکست 

بخورد، شما صاحب و مالک آمریکا می شوید.

»پوتین دیگر به ترامپ اعتماد ندارد«
صحبتهای یک مقام ارشــد دولت روســیه حاکی از آن بوده که اعتماد رئیس 
جمهور روســیه به همتای آمریکایی خود به ویژه به توانایی او در کنترل اوضاع 
در کشورش زیر سوال رفته است.به گزارش روزنامه دیلی میل، وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه با تــداوم اعتراضات ضد نژادپرســتی و جنبش »جان 
سیاهپوستان مهم است« در آمریکا، قابل اعتماد بودن دونالد ترامپ را زیر سوال 
برده است.فرستاده های آمریکا و روسیه قرار است چند روز دیگر در کشور اتریش 
درخصوص »موضوعات مورد توافق دو طرف درخصوص آینده کنترل تسلیحات« 
مذاکره کنند.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار کرد، وادیمیر پوتین 
بایــد به این اطمینان برســد کــه می تواند به توافقاتی که با همتای سیاســی 
خود برقرار ســاخته، اعتماد کند.این صحبــت همزمان با تداوم اعتراضات علیه 

نژادپرستی در آمریکا که شاهد خشونت و غارتگری نیز بوده، مطرح شده است.

جنگ اعامیه ها در شبه جزیره کره
مخالفان فراری کره شمالی مقیم سئول، با استفاده از بالون و ارسال آنها به خاک 
کره شمالی، علیه پیونگ یانگ تبلیغات می کنند. به دنبال انتشار اعامیه های 
تبلیغاتی ضد کره شــمالی در مرز مشترک دو کره توسط مخالفان فراری دولت 
پیونگ یانگ به سئول، کره شمالی نیز تصمیم گرفته است مقابله به مثل کند و 
اعامیه های تبلیغاتی عیله همسایه جنوبی منتشر کند.کره شمالی روز یکشنبه 
در ادامه باا گرفتن بحران در شبه جزیره، اعام کرد قصد ندارد طرح خود برای 
ارسال و انتشار اعامیه های ضد کره جنوبی به آن سوی مرز را لغو کند پیونگ 
یانگ در عین حال توافق نامه بین کره ای که چنین فعالیت هایی را ممنوع کرده 
است »یک ســند مرده«  خواند.روز شنبه رسانه های دولتی کره شمالی اعام 
کردند که پیونگ یانگ تعداد زیادی مطالب تبلیغاتی ضد ســئول چاپ و آماده 
انتشار دارد وزارت اتحاد کره جنوبی از پیونگ یانگ خواست که فوراً این طرح را 

پس بگیرد و آن را ناقض توافق نامه اجاس سران دو کره خواند.

دوئل ترامپ و بولتون در آستانه انتخابات ۲۰۲۰
 اتهامات وارد شــده بر »دونالــد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا از ســوی »جان بولتون« مشــاور امنیتی پیشین 
او هــر چند از برخی حقایق ناگفته پرده برداشــت اما به 
علت سکوت و همراهی بولتون با شخص رییس جمهوری 
در مدت حضور در کاخ ســفید، نــوک پیکان حمات را 
به ســمت خود او هم نشــانه رفته اســت.تنها چند ماه تا 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا زمان باقی است 
و در این مدت هر روز رخدادی جنجالی خبرساز می شود؛ 
رخدادهایی که بر انتخابات پیش روی این کشور بی تاثیر 
نخواهــد بود.سرمنشــا تازه ترین رخــداد جنجالی اخیر، 
فردی اســت که حدود ۱۷ ماه نزدیکترین فرد به ترامپ 
در کاخ ســفید بود و مشــاور امنیتی او به شمار می رفت؛ 
بولتــون در آوریل ۲۰۱۸ به تیم امنیت ملی کاخ ســفید 
پیوست و در ماه سپتامبر سال بعد آن اخراج شد. باوجود 
آشکار شــدن نشانه های اختاف نظرات شدید بین بولتون 
و ترامپ، اما هر دو همــواره وجود چنین اختاف نظراتی 
را تکذیب می کردند.نه آن پنهان کاری گذشــته و نه این 
رســوایی کنونی؛ به تازگی بولتون کتابــی با عنوان »این 
 he Room Where( »!اتاق، جایی که در آن اتفــاق افتاد
It Happened( در دســت انتشــار دارد که در آن حمات 

تندی به رئیس جمهوری انجام داده است. این کتاب ۶۰۰ 
صفحــه ای، حقایقــی را از خلق وخوی شــخصی ترامپ 
گرفته تا دیدگاه سیاســی وی برمــا می کند.او در کتاب 
خود، ترامــپ را رییس جمهوری بی اطاع از ســاده ترین 
مســائل ژئوپلیتیــک توصیف می کند. البتــه این نکته از 
همان روزهایی که ترامپ نامزد ریاســت جمهوری آمریکا 
شــد بر همگان آشــکار بود. او تاجری بود که پا به دنیای 
سیاست می گذاشــت و همین موضوع بر نگرانی مخالفان 
و حتی هم حزبی های وی می افزود. همین طور نیز شــد 
و ترامپ با پیــروزی در انتخابــات ۲۰۱۶ تمام معادات 
جهان را به رهم ریخــت و حتی به مبرهن ترین قوانین و 
هنجارهــای بین المللی پایبند نماند.ترامپ چند ماه پیش 
در زمینه کرونا و روش درمانی آن ســخنانی ایراد کرد که 
هفته ها به سوژه تمسخر رسانه ها و افکار عمومی در جهان 
تبدیل شــد. اما بولتن مثال هایــی از این بی اطاعی را در 
کتــاب خود آورده که برای یــک رییس جمهور در جهان 
سیاســت، واقعا دور از انتظار است از جمله اینکه »ترامپ 
نمی دانســت کــه بریتانیا قدرت اتمی اســت« و »فناند 
جزو روســیه نیســت«!بولتون ترامپ را فردی خودرای و 

مســتبد معرفی می کند که در جلسات عمدتا »او بیشتر 
از توضیح دهندگان حرف می زد، آن هم درباره مســائلی 
که هیــچ ربطی به موضوع جلســه نداشــتند.« از زمان 
ورود ترامپ به کاخ ســفید هــر روز قطعه ای از دومینوی 
برکناری ها و اســتعفاها از اعضای عالی رتبه کاخ ســفید 
گرفته تا کارمندان جزء به زمین می افتاد.قبل از برکناری 
بولتون همچنان اخراج های سریالی وجود داشت و ترامپ 
طی دو ســال ونیم ریاست جمهوری خود در آن زمان، دو 
مشــاور امنیت ملی، دو رئیس کارکنان کاخ ســفید، یک 
رئیس اف بی آی، یک دادســتان کل، یــک وزیر خارجه، 
یک وزیــر دفاع، وزیر کار، یک وزیر بهداشــت و خدمات 
مردمی و یک وزیر کشــور را برکنار کرده بود.از اطرافیان و 
نزدیکان ترامپ که هنوز اخراج نشــده می توان به »مایک 
پنس« معاون اول وی اشــاره کرد که البته بعدها افرادی 
همچون »مایک پمپئو« وزیر خارجه کنونی آمریکا به این 
جرگه وارد شدند؛ وزیر امور خارجه ای که اینک بولتون را 
یک »خائن« خطاب می کند که منافع ملی کشــور خود 
را نادیده گرفته اســت.از نگاه ناظران میزان سرسپردگی و 

اطاعت پذیری از ترامپ شــمار روزهای حضور آنان را در 
کاخ ســفید تعیین می کند و افرادی کــه امروز به دور او 
گــرد آمده اند، از این ویژگی هــا برخوردارند.موضوع دیگر 
که در کتاب بولتون برجســته شــده ، اهمیــت انتخابات 
پیش رو برای ترامپ اســت. در ایــن زمینه به بی عاقگی 
ترامپ به محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری و دست 
به دامان رییس جمهوری چین شــدن بــرای حمایت از 
وی در انتخابات آتی به چشــم می خــورد. از نگاه بولتون 
»ترامپ در تمام سال های زمامداری خود تنها یک هدف 
را دنبال می کرده  و آن پیروزی مجدد در انتخابات ریاست 
جمهوری بوده اســت.«افزون بر واکنش وزیر امور خارجه 
آمریکا به کتاب بولتون، شــخص ترامــپ نیز همزمان با 
تکاپو برای ممانعت از انتشــار کتاب، در توئیتی نوشــت: 
کتاب بســیار خســته کننده جان بولتون پــر از دروغ و 
داستان های ساختگی اســت. همه چیز درباره من خوب 
گفته شده بود تا اینکه من او را از کار اخراج کردم. او یک 
احمق مال آور است. او فردی است که فقط خواهان جنگ 
است. هرگز سرنخی پیدا نکرد.در ستیزه جو و جنگ طلب 

بودن بولتون شــک و شــبهه ای وجود ندارد و وی تاش 
زیادی به کار بســت تا ترامپ را به جنگ به ایران بکشاند 
به ویژه در زمانــی که پهپاد آمریکا مورد حمله ایران قرار 
گرفته و ساقط شــده بود. همین ویژگی ستیزه جویی وی 
علیه کشــورهایی چون ایران، کره شمالی و غیره از جمله 
دایلی بود که بسترساز اخراج وی از کاخ سفید شد.اینک 
بولتون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا تاش 
دارد با انتشــار این کتاب جنجالی، محکم ترین ضربه را بر 
شخص ترامپ و کابینه او وارد کند. به بیانی دیگر بولتون 
در پی آن اســت تا رئیس جمهوری آمریــکا را از اولویت 
اصلی خود که همان برنده شدن در رقابت های انتخاباتی 
اســت، دور کند؛ غافل از اینکه با رســانه ای شدن همین 
بخش های اندک کتاب، خود مورد حمات و انتقادات قرار 
گرفته اســت.منتقدان می گویند چرا بولتون طی ماه های 
اخیر که استیضاح ترامپ به جریان افتاده و دموکرات ها در 
پی برکناری او برآمدند، لب به ســخن و افشاگری نگشود. 
در حالی که بولتون در کتاب خود، فشار ترامپ بر اوکراین 
بــرای حذف رقیب انتخاباتی را تایید کرده اســت. در این 
کتــاب آمده، ترامپ کمک نظامی بــه اوکراین را متوقف 
کرد تا به »وادیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری این کشور 
برای شــروع تحقیقات فســاد درباره »جو بایدن« نامزد 
حزب دموکرات و پســرش فشــار آورد.جریان از این قرار 
اســت که مجلس نمایندگان آمریــکا آبان ۱۳۹۸ با ۲۳۲ 
رای به استیضاح ترامپ رســمیت بخشید. این استیضاح 
به دنبال انتشــار یک فایل صوتی بــه جریان افتاد که در 
آن رییس جمهــوری آمریــکا اعطــای کمک های مصوب 
واشــنگتن به اوکراین را تلویحا منوط به همراهی کی یف 
در بررسی تخلفات پسر جو بایدن کرده بود.بسیاری بر این 
باورند کــه کتاب بولتون هر چند از برخی حقایق در کاخ 
ســفید پرده برداشته اما سندی علیه خود او است چرا که 
طی حدود یک سال ونیم حضور او در کاخ سفید، صدای 
کوچکترین اعتراض و انتقادی از وی به گوش رســانه ها و 
افکار عمومی نرســید و حتــی در دوره ای که وی از کاخ 
سفید اخراج شــد باز هم تاش کرد تا آن را کناره گیری 
و اقدامی خودخواســته جلوه دهد.حــال باید دید که آیا 
هدف بولتون از نگارش و انتشــار کتاب، قرارداد ۲ میلیون 
داری با ناشر و سود حاصل از آن است یا اهداف سیاسی 
دیگری را در آستانه ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دنبال 

می کند.
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نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که نرخ مرگ و میر نژاد آسیایی 
نسبت به دیگر نژادها به این دلیل بااتر است که آنها در مصرف شکر افراط 
می کنند. محققان ادعا می کنند که آســیایی ها به ویژه آسیای جنوبی در 
مقایسه با سایر نژادها آمار بیشتری در مرگ و میر ناشی از ابتا به بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ دارند. یکی از اصلی ترین استدال هایی که به این ادعا 
دامن زده است، این واقعیت است که بیماری دیابت در این نژاد شایع است 
و این حکایت از استفاده بیش از حد شکر توسط آسیایی ها دارد. بنابراین 
درمان بیمارانی که به هر دو بیماری مبتا هستند، تأثیر منفی بیشتری در 
معالجه آنها می گذارد.۲۷ موسسه تحقیقاتی در سراسر انگلیس با همکاری 
چندین دانشگاه و ۲۶۰ بیمارستان به یکدیگر پیوستند تا دریابند که آیا نژاِد 
یک شخص روی آسیب پذیری وی از کروناویروس تأثیر می گذارد یا خیر. 

محققان چینی موفق به انجام آزمایشات بالینی اولیه  واکسن کرونا شده اند 
و حاا قصد دارند این واکسن را در خارج از کشور به صورت نهایی مورد 
آزمایش قرار دهند. محققان چینی با انجام مرحله ی دوم آزمایشات بالینی 
واکســن کرونا و ورود به مرحله ی ســوم این تحقیقات باعث بروز امید 
تازه ای برای دستیابی به واکسن کرونا در جهان شدند. گروه ملی بیوتک 
چیــن )CNBG( اعام کرد کــه در دو مرحله از تحقیقات بالینی اخیر 
یکی از واکســن های غیرفعال این مؤسسه باعث ایجاد یک پاسخ قوی و 
آنتی بادی خنثی کننده در مقابل تهاجم ویروس کرونا به بدن افراد مورد 
آزمایش شده است. در بدن همه داوطلبان آنتی بادی تولید شده است. 
این واکسن توسط یک شرکت محصوات بیولوژیکی تحت نظر گروه ملی 

بیوتک چین )CNBG( در ووهان ساخته شده است.

دانشمندان موفق به کشف و ساخت نانوذراتی موسوم به نانواسفنج 
شــده اند که قادر اســت عفونت کروناویروس جدید را تا ۹۰ درصد 
کاهش دهد. دانشــمندان نانواســفنج هایی را کشــف کرده اند که 
احتمااً می تواننــد جلوی عفونت کووید-۱۹ را بگیرند.بر اســاس 
آخرین گزارش هــا، متخصصان ادعا کرده اند کــه نانوذرات موجود 
در غشای ســلول های ایمنی بدن و غشای ســلول های ریه انسان 
می توانند با جذب و خنثی کردن ویــروس "SARS-CoV-۲" در 
ســلول، کروناویروس جدید را مجبور کنند تا توانایی تولید مثل و 
عفونی کردن سلول های میزبان را از دست بدهد.مهندسان دانشگاه 
کالیفرنیا سن دیگو نانواســفنج هایی را ساخته اند که سپس توسط 

محققان دانشگاه بوستون مورد آزمایش قرار گرفت. 

کرونا آسیایی ها را بیشتر می کشد 
چون بیشتر ِشکر می خورند!

مرحله ی نهایی آزمایشات بالینی 
واکسن کرونا

کشف "نانواسفنج هایی" در بدن 
برای کشتن کروناویروس ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازی»فوتشال«شبیهفوتبالاستکهدرشالیزاربرگزارمیشود

درگ سدان های دوست داشتنی: تویوتا کمری TRD در برابر مزدا 6
وقتی بحث سدان های میان سایز ژاپنی شود تویوتا کمری و مزدا ۶ جزو محبوب ترین نمونه ها خواهند بود. تقریباً روزی نیست 
که این دو خودرو با یکدیگر مقایسه نشوند و البته نیازی نیست که سیل طرفداران این دو سدان در بازارهای گوناگون اشاره کنیم.

یکی از این دو خودرو برجســته و اســپورت بوده درحالی که دیگری ظرافت و کارایی باا را به نمایش می گذارد. واضح است که 
منظور ما از این جمات کدام یک از این دو سدان می باشد. دیگر نقطه مقایسه بین تویوتا کمری و مزدا ۶ به پیشرانه های آن ها 
مربوط می شود. تریم پرچم دار کمری TRD به پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری تنفس طبیعی با قدرت ۳۰۱ اسب بخاری و گشتاور 
۳۶۲ نیوتون متری مجهز است. این آمار و ارقام برای یک سدان اجرایی مناسب محسوب می شود.اما در طرف دیگر مزدا ۶ قرار 
دارد که از پیشرانه ۴ سیلندر ۲.۵ لیتری توربو با خروجی ۲۵۰ اسبی و گشتاور ۴۲۰ نیوتون متری سود می برد. واضح است که 

مزدا ۶ مزیت مناسبی از نظر گشتاور داشته اما آیا در یک مسابقه درگ می تواند برتری خود را به رقیب هم وطن دیکته کند؟
با توجه به نتیجه ی این مسابقه و ویژگی های متضادی که این دو خودرو ارائه می کنند، انتخاب شما کدام است؟ کمری بی حاشیه 

و کارا یا مزدا ۶ اسپورت و جوان پسند؟

با دو اردو نمی شود در آسیا روی سکو رفت
مینا وطن پرست می گوید که درست نیست به یکباره کل باتجربه های تیم را کنار گذاشت و باید از جوان ها در کنار باتجربه ها استفاده 
کرد. در مورد تعطیلی ۱۸ ماهه اردوهای تیم ملی اظهار کرد: هر بار ۳ یا ۴ ماه قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اردوهای تیم ملی 
تشکیل می شود. ملی پوش هندبال بانوان به تعداد کم اردوهای تیم ملی اشاره کرد و گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا دور قبل در ژاپن 
تیم ما خیلی خوب بود. متاسفانه در آن دوران دار گران شد و فقط توانستیم تنها ۴ اردو داشته باشیم. از آن تعداد نیز یک یا دو اردو هم 
که به انتخابی گذشت. ما تنها با دو مرحله اردو به مسابقات رفتیم و نباید انتظار داشت که نتیجه بهتر از این کسب می شد. اگر تیم ما ۱۰ 
اردو داشت و شرایط خوب بود قطعا می توانستیم رتبه بهتری کسب کنیم و به جام جهانی برسیم. در مسابقات دور قبل تیم پنجم هم به 
جام جهانی می رفت. تیم خیلی خوبی داشتیم و می توانستیم نتیجه خیلی خوبی بگیریم.وی افزود: بازیکنان ایران واقعا پتانسیل ازم را 
دارند اما متاسفانه در شرایطی قرار می گیرند که نمی توانند خودی نشان دهند. نباید از هندبالیست ها توقع داشت که با دو اردو کار بزرگی 
انجام دهند. تیمی مثل چین برای مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ بازی دوستانه انجام داده بود، از ما چه توقعی دارند که اول تا 
سوم شویم. باید اردوهای زیاد، سرمربی خوب و برنامه ریزی دقیق و بلند مدت وجود داشته باشد تا بتوان روی سکوی آسیا قرار گرفت.

گاری گارا تو دلبند و زیبا ن ن
پسندیده رکی و شایسته یاری کارا نبودست حور و ری آش
کاری تو این ردویی پس چرا آش

تو ر بحر چون لؤلؤ شاهواریز عشق تو بحر محیط است چشمم
چو تو لشکر هجر ر من  اریه شب دیده ر ماه و روین  ارم

منم بی دل و جان  ه تو ر دو داریدو جان و دو دل داری و چون دل و جان

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

به سایت های  نوشــدارو  ادامه دارد؛  فاجعه 
خرید و فروش آثار تاریخی نرسیده!

همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، از برخورد با تخلِف ســایت دیوار 
برای انتشار غیرقانونی فروِش یک ظرف »ریتون« 
خبــر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می رســد 
فقط صــورت مســاله را برای همــان یک ظرِف 
تاریخی پاک کرد و به حل کردن مســاله نرسید. 
اما نگاهــی دوباره به این ســایِت خرید و فروش 
کــه طبق فهرســِت بلند باایش از شــیِر مرغ تا 
جاِن آدمیزاد را به فروش می گذارد، کافی اســت 
با وارد کردن آدرس ســایت و کلیک روی بخش 
»سرگرمی و فراغت« و سپس انتخاب صفحه »کلکسیون و سرگرمی« به راحتی آب خوردن 
وارد بخش "اشــیای عتیقه" شــوید، حاا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را باا و 
پایین ببرید. حاا ابتدایی ترین ســوال همین جا شکل می گیرد؛ »برخورد قضایی فقط برای 
یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثِر احتماا تاریخی در این صفحه به 
فروش گذاشته شده اند؟«هر چه که می خواهید می توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن 
قدیمی و انگشــتر با سکه ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی های دوره زندیه 
و دِر قدیمی مرمت شــده و ســنگ قبری که شکل ها و طرح های مختلف روی آن، نشان از 
قبرستان های قبل از اسام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون دارها نیز پا را فراتر از 
خرید و فروش گذاشــته و تبلیِغ شغل شان را در این صفحه می کنند؛ یعنی خرید و فروش 

هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

فلسفه مال
فلســفه مال اثری از ارس اسونســن، فیلســوف و 
نویسنده نروژی است و در آن به بحث درباره موضوعی 
می پردازد که تقریباً همه آدم ها در زندگی گرفتار آن 
شده اند. لحظه ای که همه چیز  پیش روی شما معنی 
خودش را از دست می دهد. این کتاب اگرچه در دسته 
کتاب های تجربه و هنر زندگی از نشر نو قرار نگرفته 
اما به راحتی می تــوان آن را یک کتاب کاربردی در 
همین زمینه دانســت. ارس اسونسن در این کتاب، 
موضوع مال را از دیدگاه فلســفی – روانشناســی 
بررســی می کنند.به اعتقاد نویسنده، مال مردم را از 
درون می خورد و دقیقا مانند غبار، بدون آنکه متوجه 
شــویم به سراغمان می آید و مانند خاکستر بر دست 
و چهره مان می نشــیند. البته هر فردی مال را به نحوی تفســیر می کند. برخی آن را ریشه تمام 
شرها می نامند و برخی دیگر آن را امتیاز انسان مدرن و حتی وجه تمایز انسان و حیوان می دانند. 
گروهی دیگر نیز، بر این باورند که مال انســان را از انسانیت تهی می کند. اما هدف نویسنده در 
این کتاب بررســی همه دیدگاه های موجود پیرامون موضوع مال و ارائه شناختی از آن است. در 
قسمتی از متن پشت جلد کتاب فلسفه مال آمده است:مال همواره به نوعی با انسان همراه بوده 
است. کیرکگور می گوید »خدایان ملول بودند و بنابراین انسان را آفریدند. آدم از تنهایی ملول بود و 
بنابراین حوا را خلق کردند. از آن زمان، مال وارد جهان شد و درست به همان نسبتی که جمعیت 
رشــد می کرد، مال نیز بیشتر می شــد.« این پدیده که در دروان پیشامدرن به اشراف و برخی 
طبقات خاص محدود بود از دوران رومانتیســم گســترش یافت و به تدریج به یکی از ویژگی های 

انسان مدرن تبدیل شد.

ژان-پل سارتر
ژان پل سارتر فیلســوف، اگزیستانسیالیست، رمان نویس، 
نمایش نامه نویس و منتقد فرانسوی و از برترین چهره های 
فلسفی و ادبی سده بیستم به شمار می آید که کتاب های 
فلســفی و ادبی او تاثیری ژرف بر روشــنفکران دهه های 
پیشین گذاشته است. شاید بتوان مبارزه  برای رفع تبعیض 
در جهان را از مهم ترین ویژگی های آثار وی دانست.ژان پل 
شــارل ایمار ساْرتْْر در ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵ میادی در پاریس 
به دنیا آمد. پدرش »ژان باپتیست سارتر« )۱۸۴۷–۱۹۰۶( 
افســر نیروی دریایی فرانســه بود و مــادرش »آنه ماری 
شوایتزر« )۱۸۸۲–۱۹۶۹( دخترعموی »آلبرت شوایتزر« 
پزشک مشهور، برنده جایزه صلح نوبل است. ۱۵ ماهه بود 
کــه پدرش به علت »تب« از دنیا رفت. پس از آن مادرش 
نزد والدینش در مودون بازگشــت.پدربزرگش »شارل شوایتزر« یکی از عموهای آلبرت شوایتزر در مدرسه 
به آموزش زبان آلمانی اشتغال داشت. ژان در خانه زیر نظر او و چند معلم خصوصی دیگر تربیت شد و در 
خردسالی خواندن و نوشتن )فرانسه و آلمانی( را فراگرفت. در کودکی چشم راستش دچار آب مروارید شد 
و به تدریج انحراف به خارج پیدا کرد و قدرت بیناییش را از دست داد.تا ۱۰ سالگی بیشتر خانه نشین بود، 
ارتباط بسیار کمی با مردم داشت. همانگونه که خود در کتاب »کلمات« دوران کودکیش را بیان می کند، 
کودکی تیزهوش، اما گوشه گیر بود و سال های کودکی را بیش از هرجا میان انبوه کتاب ها به خواندن آثار 
مهم ادبی و تاریخی گذرانده است. پس از آن به مدرسه لیس هنری هشتم رفت.دوازده سال بود که مادرش 
دوباره ازدواج کرد و با همســر جدیدش که یکی از دوســتان قدیمی پدر ژان بود به شهر »ا روشل« نقل 
مکان کرد. این اقدام موجب نفرت ســارتر از مادرش شد. تا ۱۵ سالگی برای تحصیل به مدرسه ای در »ا 
روشل« رفت، اما تحمل شرایط مدرسه و رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان دیگر برای او بسیار دشوار بود.
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