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دادستان کل کشور در خصوص مرگ قاضی منصوری گفت: ابعاد حادثه برای ما مشکوک و مورد سوال است و به عنوان مقام قضایی نمی توانیم تا روشن شدن ابعاد 
ماجرا اظهار نظر کنیم. نامه ای را برای دادستان رومانی از طریق وزارت خارجه ارسال کردیم. همین امشب مشغول تهیه نامه ای بودیم که از وزیر خارجه سوااتی را 
مطرح می کنیم و به عنوان رابط این سواات باید دنبال شود؛ نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. حجت ااسام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور که به مناسبت 
هفته قوه قضاییه در گفت وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، پیرامون حقوق عامه، اظهار کرد: حاکمیت در جامعه باید از حقوق مردم صیانت کند و آن را احیا نماید 

و قانون اساسی در نظام جمهوری اسامی ایران احیای حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.....
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 منتظری:
مرگ قاضی منصوری برای ما مشکوک است
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توجیه مذاکره با دار ۲۰ تومنی
سخنان عبد الناصر همتی در خصوص افزایش نرخ دار در 
بازار کودکانه بود. بنظر میرسد دولت در مسیر ایجاد فضای 
اقتصادی سختتر برای مردم و ایجاد توجیه مذاکره با ترامپ 
افتاده باشــد. اینکه رئیس مجلس شــورای اسامی هشدار 
بدهــد: » مذاکره با اروپا با بدبینی مطلق و مذاکره با آمریکا 
ممنوع « یعنی که دولت مسیر غلط دیگری را انتخاب کرده 
و در آن مســیر بسمت زمینهســازی حرکت میکند. بیانیه 
عبدالناصر همتی نشــان میداد او مقصر نیســت و در صدد 
رفع اتهــام از خویش در ایجاد زمینه برای ۲۰ هزار تومانی 
شدن نرخ دار است! اما این یادداشت توجیهی بر ۲۰ هزار 
تومان شــدن نرخ دار بیش نبود. اوا اینکه بگوییم ارزش 
ذاتی برای نرخ دار قائل هســتیم حرف علمی نیست. چرا 
که دار و یا هــر نوع ارز دیگری هماننــد کاا تابع میزان 
عرضه و تقاضاست. وقتی کسی کاا را دارد و عرضه نمیکند 
به او انگ احتکار میزنیــم اما وقتی دولت ارز دارد و عرضه 
نمیکنــد او را مبری از احتــکار بدانیم این بیانصافی مطلق 
است. بله تجربه دو ســال اخیر نشان داده که نرخ ارز قابل 
کنترل اســت اما هرگاه دولت در صدد اعمال فشار به مردم 
و حکومــت بوده با کنترل نکردن نرخ ارز، عرصه را بر مردم 
تنگ و نیات سیاسی خود را به منصه بروز و ظهور گذاشته. 
اینکه رئیس کل بانک مرکــزی بگوید ارزش ذاتی نرخ ارز، 
با در نظــر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاســی و روانی، 
درمقایسه با نرخی که امروز در بازار خرید و فروش میشود، 
حتماً پایینتر است به معنی آن است که قادر به کنترل بوده 
است و خواهد بود، اما متکی به نیت خاصی فعا پشت پرده 
تصمیم گرفته شده این کنترل با توجیهاتی به تعویق بیفتد. 
در واقع یادداشــت عبد الناصر همتی جــز توجیه ظاهری 
تصمیم دولت نیســت. به متن یادداشت ایشان توجه کنیم. 
اول ایشان میگوید: » ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن 
متغیرهای اقتصادی، سیاســی و روانی در مقایسه با نرخی 
که امروز در بازار خرید و فروش میشود، حتماً پایینتر است. 
البته نمیتوان محدودیتهای ایجاد شــده برای کشور را در 
نظر نگرفت. لیکن ثبات نرخ حقیقی ارز برای بانک مرکزی 
مهم اســت. نرخ خرید و فروش اعامی صرافیهای منتخب 
بازار نیز، برای جلوگیری از سفته بازی و آربیتراژ میباشد«. 
در این خصوص حرف کاما غیر علمی و کودکانه اســت و 
ایشان با اســتفاده از عبارت سفتهبازی و آربیتراژ به دنبال 
انتقال دادن توپ به دامان دیگری اســت. امروز آربیتراژ را 
بانک مرکزی انجام میدهد و نه کس دیگر. مقایســه حجم 
حضور بانک مرکزی در بازار نشاندهنده این ادعا است. جمله 
ایشــان که میگوید محدودیتهای ایجاد شده برای کشور را 
نمیتوان در نظر نگرفت فقط یک جمله سیاســی است. دوم 
ایشــان نوشتهاند که: » تجربه دو سال اخیر بویژه تا مهرماه 
۹۸، نشــان داده اســت نرخ ارز قابل کنترل است.علیرغم 
التهابات آبان ســال ۹۸، ورود به لیست سیاه FATF،شیوع 
کرونا و افت شــدید قیمت نفت و فرآوردهها که هرکدام به 
نوعی تأثیر افزایشــی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام 
ظرفیتهای خود برای اعاده ثبات اســتفاده کرد. لذا، شرایط 
بوجود آمده به خاطر کرونا و فشــار موقت وارده به بازار ارز 
در فصل اول امســال و جو روانی ناشی از قطعنامه شورای 
حکام آژانس، نباید موجب دریافت ســیگنال اشتباه بشود. 
علیرغــم محدودیت درآمد نفت، موازنــه مبادات خارجی 
کشــور مناسب است. بانک مرکزی نیز، علیرغم تداوم فشار 
آمریکا، ارز مورد نیاز فعاان اقتصادی را تأمین خواهد کرد«. 
این جمات ثابت میکنند که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات 
مشــکلی ندارد. ]موازنه مبادات خارجی مناسب است[ اما 
دســتی پنهان برای اقدامی پنهان برای نیتی مشخص برای 
دورهای موقت دســت بانک مرکزی را بســته است. سوم 
ایشــان نوشته اســت که: » پیگیری آزادسازی و دسترسی 
به منابع ارزی مســدودی متعلق به ایران، بصورت ویژه، در 
دستور کار بانک مرکزی و سایر دستگاهها قرار دارد. برخی 
را نتیجه گرفته ایم و نتایج عملی برخی دیگر نیز به تدریج 
مشخص خواهد شد«. در مقابل این جمله باید گفت همتی 
تناقض گفته اســت. اینکه بانک مرکزی منابع مورد نیاز را 
داراســت یک مطلب، اینکه زلف افزایش نــرخ ارز در بازار 
را به ذخایر مسدودی امثال کشــور کره جنوبی گره بزنیم 
حرفی غیر معقول و غیر متجانس با جمات قبلی اوســت. 
چرا که بااخره ارز داریم یا نداریم؟ موازنه مبادات خارجی 
مناسب است یا نیست؟ منتظریم کره جنوبی ارز ما را تامین 
کند؟ چهارم ایشــان گفته است: » صادرکنندگان، بایستی 
تتمهٔ ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ را به روشهای 
اعامی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشور 
برگرداننــد. با توجه به حجم باای تعهــدات آنها، قطعاً در 
هفتههای پیش رو شاهد تأثیر آن در بازار ارز خواهیم بود«. 
این جمله آخر فقط منویات نگرانساز دولت را مبنی بر اینکه 
وضع فعا خراب اســت و نبــودن ارز برای توزیع  را توجیه 
میکند و این همان توجیه برای مذاکره با ترامپ است و ارز 
را به درگاه ۲۰ هزار تومان میکشانیم تا نگرانی حادث شود. 
نگرانی از جنس پاســخ دادن به اینکه ترامپ گفته من اان 

حاضرم امتیاز بدهم اما دموکراتها معلوم نیست. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:
 اقتصادی که با بگیر و ببیند اداره شود، 

کارآیی خود را از دست می دهد
 مرتضی عزتی بیان کرد:هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش های مختلف برای اقتصاد 
مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می گذارد.  مرتضی عزتی، استاد اقتصاد 
دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش قیمت ها و 
نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می دهند رنگ و بوی بگیروببندی 
دارد.وی بیان کرد: ما باید بدانیم اساسا هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش های مختلف 
برای اقتصاد مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می گذارد. عزتی افزود: از 
سوی دیگر بگیروببندها در بازار می تواند رانت ایجاد کند، این در حالی است که پس از اقدامات اجباری برای 
کنترل قیمت ها ما شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و سیاه خواهیم بود که می تواند تبعاتی را برای کشور به 
همراه داشته باشد. استاد اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: شکل گیری بازارهای غیررسمی باعث ایجاد 
فساد در اقتصاد می شود و ضرر آن حتی از افزایش قیمت در یک بخش یا بازار بسیار بااتر است.مرتضی عزتی 
گفت: هر اقتصادی که با زور، فشار، بگیروببند یا تهدید اداره شود، کارایی خود را از دست می دهد و محکوم 

به شکست خواهد شد، در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام کشورها این اصل را تجربه کرده اند.

رئیس بانک مرکزی آلمان با اشاره به بهبود تدریجی فعالیت های اقتصادی:
بخش سخت کرونا را پشت سر گذاشتیم

رئیس بانک مرکزی آلمان ابراز امیدواری کرد روند مثبت شدن رشد اقتصادی به زودی از سر گرفته شود.به 
گزارش بلومبرگ، ینس ویدمان- رئیس بانک مرکزی آلمان - در مصاحبه با روزنامه » آلگماینه تسایتونگ« 
با اشــاره به بازگشت تدریجی میزان تولیدات به سطوح پیش از زمان بحران کرونا گفت: در ماه های اخیر 
شاید با یکی از حادترین شرایط اقتصادی تاریخ خود مواجه شده بودیم اما فکر می کنم به احتمال زیاد از 
سخت ترین شرایط موجود عبور کرده ایم. خبر خوب این است که اکنون در جایی قرار داریم که شرایط 
رفته رفته رو به بهبود رفته است.ویدمان در عین حال افزود که روند بهبود وضعیت اقتصاد آلمان تدریجی 
و آهســته خواهد بود: دولت آلمان خیلی ســریع به شرایط واکنش نشان داد و به حمایت از شرکت ها  و 
شــاغلین پرداخت. ما هنوز آماده ایم اگر ازم شد کارهای بیشتری برای تقویت و محافظت از بخش های 
مختلف اقتصادی خود انجام دهیم.بانک مرکزی آلمان پیش بینی کرده است اقتصاد این کشور امسال ۶.۶ 
درصد کوچک شــود اما برخی از مراکز مطالعاتی این کشور نظر دیگری دارند؛ برآورد اخیر صورت گرفته 
توسط مرکز  مطالعات اقتصادی آلمان نشان می دهد اقتصاد این کشور امسال ۱۰ درصد کوچک خواهد 
شد پیش از آن که بتواند در سال آینده مجددا رشد مثبت را تجربه کند و سطح تولیدات ناخالص داخلی 
آن سه درصد رشد کند.رئیس بانک مرکزی آلمان در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نرخ تورم نیز 
گفت: انتظار ندارم سطح قیمت ها امسال خیلی باا برود و در مجموع فکر می کنم وزن قیمت ها بیشتر 
رو به پایین گرایش دارند.گزارش نهایی نرخ تورم آلمان در ماه می که توسط مرکز آمار این کشور منتشر 
شــده، نشان می دهد تورم باز هم نســبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله داشته است. نرخ 
تورم بزرگ ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در ۱۲ ماه منتهی به می با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت 

مشابه ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید.

سردار حسین دهقان مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی در گفت و گو 
با شبکه خبری الجزیره تاکید کرد ، در صورت موافقت ریاض ما آماده گفت و 
گو با عربستان بدون پیش شرط هستیم.وی در این مصاحبه که دیروز منتشر 
شد ، همچنین درباره روابط با امارات نیز گفت که روابط ایران با امارات بهبود 

یافته و مواضع ابوظبی درباره ما تغییر کرده است.

 رسمیت حکومت وفاق ملی در طرابلس 
ســردار دهقان در ادامه تاکید کرد، ایران از حکومت وفاق ملی در طرابلس که 
از سوی محافل بین المللی به رسمیت شناخته می شود، حمایت می کند.وی 
برخی اظهارات درباره حمایت ایران از نیروهای حفتر را در شرق لیبی مضحک 
خوانــد و افزود ، ایران همه طرف ها را در خصوص لیبی به راه حل سیاســی 
فرا می خواند.لیبی از ســال ۲۰۱۱ میادی در پــی خیزش مردمی و حمله 
نظامی نیروهای سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( با هدف برکناری معمر 
قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش های سیاسی و درگیری های نظامی بسیار 
گســترده ای روبه رو بوده است.این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی 
تقســیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق 
ملی به ریاست »فایز السراج« بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان 
ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیاست و در بخش شرقی 
و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشســته ارتش بر امور مسلط شده است که 
از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، 

یونان و قبرس حمایت می شود.  

 مطلقا با ترامپ مذاکره نمی کنیم
مشاور نظامی مقام معظم رهبری در همین حال تاکید کرد که ایران مطلقا با 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مذاکره نخواهد کرد به این دلیل که ما او 

را مجرم و نه رییس جمهوری فرض می کنیم.

تحرک امریکا در خلیج فارس بی پاسخ نخواهد ماند
دهقان همچنین ادامه داد، ایران درباره سامانه موشکی و سیاست های منطقه 
ای خود نیز مذاکره نخواهد کرد.مشــاور نظامی مقام معظم رهبری افزود که 
هرگونــه تحرک نظامی آمریکا ضد ایران در آب های خلیج فارس بی پاســخ 

نخواهد ماند و با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد.

ریاض باید به شکست خود در یمن اعتراف کند
دهقان تاکید کرد که آنچه در یمن در حال رخ دادن است، هرج و مرج نظامی 
بیهوده ای است که در درجه اول عربستان مسئول آن است.وی افزود که ریاض 
باید به شکست خود در جنگ یمن اعتراف کرده و سیاست جدیدی را در پیش 
گیرد.عربستان و امارات از فروردین سال ۱۳۹۴  در قالب ائتافی از چند کشور 
غربی و عربی و با کمــک آمریکا به بهانه بازگرداندن »عبدربه منصور هادی« 
رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، حمات گسترده ای را 
علیه یمن آغاز کردند.  بر اثر این تجاوز تاکنون هزاران یمنی کشته شده و بر 
اســاس گزارش سازمان ملل متحد، قحطی در این کشور به بزرگ ترین فاجعه 

انسانی در جهان تبدیل شده است.

نشست ســران اتحادیه اروپا و چین ساعاتی پیش در حالی به صورت مجازی 
آغاز شــد که تنش ها میان دو طرف بر ســر افزایش تعرفــه تجاری اتحادیه 
اروپا علیه شــرکت های چینی، تصویب ایحه امنیت ملی هنگ کنگ توسط 
چین و بحران کرونا باا گرفته اســت.به گزارش تارنمــای اتحادیه اروپا، این 
بیست و دومین نشست میان اتحادیه اروپا و چین است که با توجه به بحران 
کرونا به صــورت کنفرانس ویدیویی برگزار می شود.»اورســوا فون دراین« 
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا و »شــارل میشل« رئیس شورای اروپا با »لی 
که چیانگ«، نخســت وزیر و »شی جین پینگ«، رئیس جمهوری چین در این 
نشست با هدف کاهش تنش ها به گفت وگو خواهند پرداخت.چین و اتحادیه 
اروپا خواهان تقویت مناسبات دوجانبه هستند اما اختاف نظرها در خصوص 
طیف مختلفی از مســائل به ویژه اتهام اتحادیــه اروپا به پکن درباره آنچه ارائه 
اطاعات غلط درباره شــیوع ویروس کرونا خوانده می شود باعث تیرگی روابط 
دو طرف شــده است.مقامات اتحادیه اروپا که از شیوه برخورد پکن با ویروس 
کرونا انتقاد می کنند، معتقدند که این کشور از شبکه های اجتماعی برای انتشار 
گزارش های دروغ درباره کوتاهی اتحادیه اروپا در قبال کووید-۱۹ سوءاستفاده 
کرده اســت. چین امــا این اتهامات را رد کرده است.ســفیر چین در اتحادیه 
اروپا هفته پیش در اظهار نظری، مذاکرات امروز را شانسی برای تقویت روابط 

دوجانبــه توصیف کرد، به این شــرط که دو طرف از فرصــت  به وجود آمده 
برای بر طرف کردن چالش ها و اختاف نظرها اســتفاده کنند.او با این حال 
افزایش تعرفه های تجاری علیه شــرکت های خارجی را به باد انتقاد گرفت و 
افزود که این مساله با ادعاهای مطرح شده برای توسعه همکاری های اقتصادی 
چندان نســبتی ندارد.چندی پیش کمیسیون اروپا طرحی را به اجرا گذاشت 
که براســاس آن شرکت های خارجی با حمایت دولت های غیراروپایی نتوانند 
از وضعیت شــکننده شــرکت های اروپایی به دلیل بحران کرونا سوء استفاده 
کرده و تعادل بازار را برهم بزنند.اتحادیه اروپا همچنین مخالف تصویب ایحه 
امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین و خواستار تجدیدنظر پکن در 
این زمینه است.کنگره ملی خلق چین بتازگی ایحه امنیت ملی هنگ کنگ 
را با هدف مقابله با اســتقال، براندازی، تروریســم و  دخالت های خارجی در 
این منطقه تصویب کرد.مقامات چین معتقدند این قانون به منظور جلوگیری، 
متوقف کردن و مجازات فعالیت هایی که به طور جدی امنیت ملی را به خطر 
می اندازد از قبیل اقدام برای تجزیه کشــور و یــا تاش برای براندازی قدرت 
حاکم و همچنین فعالیت های نیروهای خارجی که در امور هنگ کنگ دخالت 
می کنند، ازم اســت.با این حال »جوســپ بورل« مسوول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا در بیانیه ای تصریح کــرد که تداوم ثبات و موفقیت هنگ کنگ 
تحت اصل »یک کشــور دو سیستم« در راســتای منافع این اتحادیه است و 
این اتحادیه اهمیت بســیاری برای حفظ خودمختاری عالی این منطقه قایل 
است.بورل خواستار مشورت با همه طرف های منتفع از این مساله و احترام به 
حقــوق و آزادی های مردم هنگ کنگ در فرایند تصمیم گیری پیرامون ایحه 
مذکور در کنگره ملی خلق چین و همچنین حفظ خودمختاری این منطقه و 
اصل »یک کشور دو سیستم« شد.براساس برنامه اعام شده قرار است رئیس 
شورا و کمیسیون اروپا عصر امروز در کنفرانس خبری مجازی شرکت و درباره 

دستاوردهای نشست با مقام های چینی سخنرانی کنند.

نشست مجازی چین و اتحادیه اروپا؛ از تقابل تا تعامل

گزارش های تحلیلی بازار کار نشان می دهد

 نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر بیکاری عمومی است
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:

اقتصادی که با بگیر و ببیند اداره شود، 
کارآیی خود را از دست می دهد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت:

آسیب 80 درصدی اصناف از شیوع کرونا

مرتضی عزتی بیان کرد:هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش های مختلف برای اقتصاد 
مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بســیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می گذارد.  مرتضی عزتی، استاد 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش 
قیمت ها و نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می دهند رنگ و 

بوی بگیروببندی دارد......

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

مسئولیت با سرمایه گذار است

 ظریف در گفتگو با وزیر خارجه کانادا: 

ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه 
 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در گفتگوی تلفنی با فرانسوا فیلیپ 
شامپاین وزیر خارجه کانادا به وی اطاع داد که کشورمان ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی را برای خوانش اطاعات آن به فرانسه ارسال خواهد کرد.وزیر امور خارجه کشورمان اظهار 
داشــت تصمیم برای ارسال جعبه سیاه مدتی است اتخاذ شده و بزودی این تصمیم اجرایی خواهد 
شد.ظریف همچنین به همتای کانادایی خود اطاع داد که آمادگی جمهوری اسامی ایران برای حل 
و فصل مسائل حقوقی و چگونگی جبران خسارات وارده به خانواده مسافرینی که در این واقعه تاسف 
بار جان خود را از دســت داده اند و همینطور  جبران خســارت هواپیمای اوکراینی مدتها است به 
طرف اوکراینی اعام شده ولی طرف مقابل تا کنون هیات خود برای انجام مذاکرات را معرفی نکرده 
است و جمهوری اســامی ایران کماکان پیگیر موضوع می باشد.ازم بذکر است که شیوع ویروس 
کرونا و توقف پروازهای بین المللی باعث وقفه در خوانش جعبه سیاه و اقدامات دیگر شده بود که با 
برقراری محدود پروازها بزودی اقدامات اجرایی در حل و فصل این موضوع از سر گرفته خواهد شد.

سردار دهقان:

با ترامپ مذاکره نمی کنیم
بدون هیچ پیش شرطی با ریاض مذاکره میکنیم
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 منتظری در گفت وگوی ویژه خبری:گزیده خبر

مرگ قاضی منصوری برای ما مشکوک است
دادستان کل کشور در خصوص مرگ قاضی منصوری گفت: ابعاد 
حادثه برای ما مشکوک و مورد سوال است و به عنوان مقام قضایی 
نمی توانیم تا روشن شــدن ابعاد ماجرا اظهار نظر کنیم. نامه ای 
را برای دادســتان رومانی از طریق وزارت خارجه ارسال کردیم. 
همین امشــب مشــغول تهیه نامه ای بودیم کــه از وزیر خارجه 
ســوااتی را مطرح می کنیم و به عنوان رابط این ســواات باید 
دنبال شود؛ نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. حجت ااسام والمسلمین 
منتظری، دادستان کل کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه در 
گفت وگوی ویژه خبری حضــور یافته بود، پیرامون حقوق عامه، 
اظهــار کرد: حاکمیت در جامعه باید از حقوق مردم صیانت کند 
و آن را احیا نماید و قانون اساســی در نظام جمهوری اســامی 
ایران احیای حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه قرار داده اســت.

وی افزود: برای صیانت و احیای حقوق عامه در دســتگاه قضایی 
مقامی به عنوان دادستان وجود دارد که مدعی العموم است این 
وظیفه و تکلیف دادستان ها است که رصد کنند تا هرجایی حقی 
از حقوق عامه تضییع شــده یا در معرض تضییع اســت احیا و 
دنبال شــود و مانع از بین رفتن حقوق مردم شوند.دادستان کل 
کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه احیای 
حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشــروع، اظهار کرد: بعد از 
پیروزی انقاب ســاختار تعریف شده ای برای احیای حقوق عامه 
و صیانت از آن وجود نداشــت تا اینکه در سال های اخیر موضوع 
مورد توجه بیشتری قرار گرفت، البته هنوز هم با کمبود قانون در 
این زمینه مواجه هســتیم ولی امیدواریم مجلس کمک کند و با 
همکاری قوه قضاییه قانون جامع و کاملی در رابطه با این موضوع 
داشته باشیم.حجت ااسام والمسلمین منتظری افزود: در حال 
حاضر در راســتای آیین نامه اباغی رییس قوه قضاییه در مورد 
حقوق عامه عمل می کنیم و دادســتان ها در این حوزه وظایف 
سنگینی دارند.وی با اشاره به گستردگی حقوق عامه به اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه، پرداخت و بیان داشــت: شناســایی 
و پیگیری پرونده های مهم اراضی را در چند اســتان داشــتیم و 
داریم و بخش بسیار گســترده ای  از اراضی منابع ملی و طبیعی 
و جنگل ها و ســواحل که توسط عده ای از سودجویان در معرض 
تضییع قرار گرفته بود، توسط دادستان ها پیگیری و احیا کردیم 
و به بیت المال بازگردانیم.حجت ااســام والمسلمین منتظری 
از فــرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیــق حقوق عامه یاد کرد 
و ادامه داد: در این حوزه در بعضی از اســتان ها دادســتانها ورود 
پیدا کرده و اقدامات خوبی انجام شده است.دادستان کل کشور با 
بیان اینکه قاچاق خاک به صورت گســترده اتفاق می افتاد  که با 

ورود دستگاه قضایی با آن مقابله شد، گفت: وضعیت خاک سرخ 
ارزشــمندی که مخزن آن در بندرعباس را طی بازدیدی بررسی 
و مشــخص شــد آن را به تاراج می برند که با آن مقابله کردیم.

وی یادآور شــد: تذکــرات ازم را در حوزه های مختلف مرتب به 
ســازمان ها و وزارتخانه های ذیربط داده ایم و متاسفانه در حوزه 
دســتگاه های اجرایی شــاهدیم که در اهتمام ازم برای صیانت 
از حقــوق عامه، کم کاری صورت می گیــرد.وی تاکید کرد: باید 
یک مدیران در کنار خودشــان نمایندگان مجلس را ناظر ببیند 
و مجلس مطالبه گر باشــد که چرا قانون اجرا نشده است و باید 
آخرین راه برخورد قضایی باشد.وی افزود: مجلس وظیفه نظارتی 
خود را باید عمل کند و اگر به وظیفه نظارتی خود عمل نماید از 
بسیاری از سوء جریانات پیشگیری می شود، دستگاه های اجرایی 
خودشان دستگاه های نظارتی درونی دارند و دستگاه های نظارتی 
درونی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی وظیفه دارند نظارت کنند 
که متاسفانه یا انجام نمی دهند و یا کم نظارت می کنند.دادستان 
کل کشــور افزود: مرحله بعد ســازمان بازرسی کل کشور است 
که زیر مجموعه قوه قضاییه اســت و وظیفه نظارت دارد، نظارت 
می کند و به مقامات اجرایی گزارش می دهد که مقامات اجرا باید 
به گزارشــات سازمان بازرسی کل کشور اهتمام ورزند و به دنبال 

رفع مشکات و اشکاات باشند.

شاهد کم کاری ها و عدم همکاری  ها در حوزه حقوق عامه 
هستیم

حجت ااسام والمسلمین منتظری بیان کرد: متاسفانه شاهد 
یکســری کم کاری ها و یا عدم همکاری  ها در حوزه حقوق عامه 
هســتیم و بار به سوی قوه قضاییه ســرازیر می شود و آن قدر 
گســتردگی حوزه حقوق عامه زیاد اســت که بــا امکانات قوه 
قضاییــه نمی توانیم به تمام عرصه ها بپردازیــم.وی در ادامه به 
بحــث نظارت مردم تاکید کرد و گفت: اینکه یک نظارت جامع 
و ســالم از ناحیه مردم باشــد و هر مدیر بداند چشم های مردم 
ناظر او هســتند، کارآمدترین نظارت است.دادستان کل کشور 
افزود: یکــی از کارآمدترین نظارت هایی که می تواند جلوی کم 
کاری ها و یا تخلفات را بگیرد نظارت عامه و مردمی است.حجت 
ااسام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر 
اینکه در ســخنانتان به صحبت های مقام معظم رهبری اشاره 
کردیــد که مردم باید اطمینان کنند، آیــا مردم اطمینان پیدا 
کرده اند؟ گفت: افکار عامــه مردم نگاه به عملکرد ما می کنند 
و اگر عملکرد مطلوب باشــد قطعاً در مردم اعتماد و اطمینان 
ایجاد می شــود.وی افزود: خوشبختانه بر اساس رصد ها، آمار و 
ارقام و نظرســنجی هایی که شده در طول این یک سال اخیر با 
رویکرد هایی که قوه قضاییه داشته است و هم سیاست هایی که 

از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده و هم ریاست قوه قضاییه 
واقعا مجدانه پای آن ایستاده اند، موجباتی فراهم شده است که 

اعتماد مردم بیشتر شود.

تعداد اندکی از قضات ممکن است دچار لغزش های مالی 
و اخاقی شوند

منتظری در پاســخ به این سوال که سیستم نظارتی قوه قضائیه 
چه ایراداتی داشته که نتوانسته تخلفات فسادهای داخلی از جمله 
فســاد طبری را بفهمد؟ گفت: بنده اطاعی که دارم و در بخشی 
که حضور داشــتیم بینی و بین اه دســتگاه قضا در دوره قبل 
و فعلی با قضات فاســد برخورد کــرده و می کند. آمار برخوردها 
و پرونده های برخورد با فســاد را داریــم. بیش از ۱۲ هزار قاضی 
در قوه قضائیه داریم و شــهادت می دهم اکثر قضات ما پاکدامن 
هستند. در این عرصه تعداد اندکی هم قاضی ممکن است دچار 
لغزش های مالی و اخاقی شــوند. به موجب اینکه خبرها برسد 
دستگاه ناظر آن را دنبال می کند. پرونده هایی دارم و مرتب دادگاه 

انتظامی ما رصد می کند.

مرگ قاضی منصوری مشکوک است
وی افــزود: در رابطه با پرونده مورد اشــاره باید بگویم پرونده 
بسیار گسترده و دارای جهت های مختلفی است. پرونده به این 
مهمی در جریان رســیدگی است و در این مقطع زمانی پاسخ 
گویی به برخی از این ابهامات ممکن اســت در روند رسیدگی 
مشکاتی ایجاد کند خوشبختانه دادگاه در حال رسیدگی است. 
انتظار داریم در پایان رســیدگی به این پرونده ابعاد مختلفش 
مورد رســیدگی قرار گیــرد و دادگاه در مقدمه رای خود و در 
گردش کار خود ابهام زدایی برای خودش و مردم کند. انتظارم 
از مردم این است که صبر کنند روند رسیدگی دادگاه به اتمام 
برسد.دادستان کل کشــور در خصوص مرگ قاضی منصوری 
گفت: حادثه ای در خارج از کشــور اتفاق افتاده و فردی که در 
مظان اتهام بوده متاسفانه در جایگاه قضا هم بوده، دچار حادثه 
شده اســت و ابعاد حادثه برای ما مشکوک و مورد سوال است 
و به عنوان مقام قضایی نمی توانیم تا روشــن شدن ابعاد ماجرا 
اظهار نظر کنیم. نامه ای را برای دادستان رومانی از طریق وزارت 
خارجه ارسال کردیم. همین امشب مشغول تهیه نامه ای بودیم 
که از وزیر خارجه سوااتی را مطرح می کنیم و به عنوان رابط 
این سواات باید دنبال شود؛ نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. خود ما 

هم گمان هایی را می بریم.

برنامه ویژه سپاه برای حضور در اقیانوس ها
  سپاه در اقیانوس هند پایگاه دائمی

 ایجاد می کند
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: به دنبال ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند 
نیز هســتیم و این مهم را تا پایان امســال عملیاتی خواهیم کرد.دریادار پاسدار 
علی رضا تنگســیری در بندرعباس اظهار کرد: به نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی اباغ مأموریت شــده تا در آبهای دوردست حضور یافته و این 
حضور دائمی باشد.وی افزود: اعزام ناوگروه از سوی نیروی دریایی سپاه به آبهای 
دور دســت در گذشته انجام شده اســت و ناوگروه دوم ما نیز به آبهای اقیانوس 
هند اعزام شد.فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این که این اقدام حسب تدبیر 
فرماندهی معظم کل قوا صورت می گیرد، خاطرنشــان کرد: برادران ما در نیروی 
دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام داده اند و سپاه نیز در راستای مسؤولیت های 
خود این موضوع را در دســتور کار دارد.سردار تنگسیری عنوان داشت: به دنبال 
ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند هستیم و این مهم را تا پایان امسال عملیاتی 
خواهیم کرد. وی در همین زمینه با اشاره به تکرار چندین نوبت مزاحمت از سوی 
دزدان دریایی و بعضی از شناورهای بیگانه برای ماهی گیران و لنج داران ایرانی در 
آبهای دریای عمان و در دهانه اقیانوس هند، تصریح کرد: سپاه دیگر اجازه چنین 
تعدی هایی را با حضور قدرتمندانه خود در اقیانوس هند و دریای عمان نخواهد 
داد.فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: این حضور در مسیر تحقق فرامین رهبر 
معظم انقاب اسامی در راستای تحقق ظرفیت های نیروی دریایی راهبردی است 
و ما با تأمین امنیت و ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند، بســتر بهتری را برای 
حضور ویژه تر صیادان و واحدهای صید صنعتی کشــورمان در اقیانوس ها فراهم 
خواهیم کرد.سردار تنگسیری درباره اســباب و لوازم ازم برای ایجاد این پایگاه 
دائمی نیروی دریایی سپاه در اقیانوس هند نیز گفت: تمامی نیازها در این بخش 
احصاء و برای آن برنامه ریزی دقیق و مناســب صورت گرفته است و این حضور، 
حضوری مقتدرانه و باصابت خواهد بود که به ارتقای امنیت دهانه اقیانوس هند 
به منظور حضور هرچه بیشــتر جوانان ایرانی برای صید و توسعه صیادی در این 

منطقه نیز کمک بزرگی خواهد کرد.

قالیباف در دیدار سفیر روسیه
تاکید بر همکاری پارلمانی ایران روسیه در 

حوزه اقتصاد
رئیس مجلس شورای اســامی در دیدار با سفیر روسیه در تهران بر ضرورت 
همکاری های همه جانبه و به ویژه توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کرد.، آقای 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی دیروز )دوشنبه( در دیدار با 
سفیر روسیه در تهران، ضمن قدردانی از موضع اصولی روسیه نسبت به ایران در 
جلسه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی، گفت: بی تردید همکاری پارلمانی 
دومای روســیه با مجلس شورای اسامی در حوزه مباحث اقتصادی با سرعت 
و دقت بیشــتری تداوم یابد و این مهم در اولویــت برنامه ها قرار گیرد.رئیس 
مجلس افزود: ادعا های مطرح شده در قطعنامه آژانس قانونی نیست و روسیه 
نیز در این مورد موضع قاطعی داشت.آقای قالیباف در ادامه با اشاره به اهمیت 
تمرکز بر وضعیت سوریه از رایزنی های مشترک ایران و روسیه ابراز خرسندی 
کرد و افزود: حل موضوع سوریه صرفا راه حل سیاسی دارد و برگزاری نشست 
سه جانبه مجازی و یا حضوری سران ایران، روسیه و ترکیه به تحقق آن کمک 
موثری خواهد کرد.ئیس قوه مقننه همچنین بر ضرورت برگزاری نشست های 
بعدی کمیســیون عالی مشترک همکاری های دوما و مجلس شورای اسامی 
و پیگیری مباحث اقتصادی از طریــق کمیته های متعدد آن تأکید کرد.لوان 
جاگاریان، ســفیر روســیه نیز در این دیدار پیام تبریک روسای مجالس دوما 
و سنای این کشــور را به آقای قالیباف تقدیم کرد و گفت: این افتخار بزرگی 
اســت که به عنوان اولین مهمان خارجی خدمت جنابعالی رسیدم و امیدوارم 
همچون گذشته در آینده نیز روابط دوجانبه بین کشور دوست ایران و روسیه 
بیش از پیش ارتقاء یابد که این به نفع هر دو کشور است و پارلمان های ایران و 
روسیه نقش مهمی در این زمینه دارند.وی افزود: همکاری دوجانبه بین دومای 
روسیه و مجلس شورای اسامی را مهم می دانیم و امیدواریم در آینده این نوع 
همکاری ها ادامه داشته باشد.سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه ادعا های ضد 
ایرانی مطرح شده در آژانس بین المللی اتمی و شورای حکام خاف قانون بوده 
اســت، تأکید کرد: حمایت از ایران توسط روسیه و کشور دوست چین در این 

حوزه ادامه خواهد داشت.

محسن رضایی:
پیشرفت ها در سیاست خارجی، دفاعی و 

امنیتی بسیار است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از نظر سیاست خارجی و دفاع 
و امنیتی پیشــرفت ها بسیار اســت، گفت: ماهواره نظامی ما از باای سر آمریکا 
و اســرائیل عکس های دقیق می فرستد و موشــک های نقطه زن ما رعب در دل 
آمریکایی ها افکنده اســت.به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، محســن رضایی عصر روز یکشــنبه در سومین آئین بزرگداشت 
استاد تراز انقاب اسامی با گرامی داشت یاد و خاطر استادان شهید بویژه شهید 
دکتر مصطفی چمران گفت: ملت ها با نمادها و اسطوره هایشان شناخته می شوند، 
به تعبیری این نمادها شناســنامه ملت ها هستند و معموا از میان برجستگان، 
قهرمانان ملی، شــعرا و اندیشمندان، جمعی را ملت ها انتخاب می کنند و آنها را 
برســر دست می گیرند و به این طریق خودشان را به دنیا معرفی می کنند.وی با 
اشاره به اینکه نمادها، به جوامع اعتماد به نفس، پویایی و نشاط می دهند، گفت: 
ملت ها و به خصوص جوانان، انتظار دارند این قله های افتخار و این اســطوره های 
استوار، بارها و بارها تکرار شوند.عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
گفت: اینکه دانشــگاهیان عزیز ما، دکتر چمران را به عنوان نمادی از استاد تراز 
انقاب انتخاب کرده اند، کاری درست و قابل تقدیر است. آن شهید بزرگوار، هم از 
بعد انقابی و مردمی و هم از بعد اعتقادی و علمی در جایگاهی قرار دارد که می 
توان گفت، وی نماد اســتادان دانشگاه ماست.رضایی با بیان اینکه شهید چمران 
از دوران دبیرستان و از کاس های قرآن حضرت آیت اه طالقانی مبارزه را شروع 
می کند و در دوران دانشــگاه نیز همین طور بودند، گفت: در آمریکا هم انجمن 
اســامی را تشــکیل می دهد و در تظاهرات ها شرکت می کند. وقتی اسرائیل به 
تنهایی، ارتش های کشورهای عرب را شکست می دهد و احساس خفتی به جهان 
اسام دست می دهد، چمران از موقعیت عالی خود در آمریکا می گذرد و به مصر 
مهاجرت می کند و در اردوگاه ها، آموزش جنگ چریکی می بیند و در لبنان اسلحه 
به دســت می گیرد و در برابر دشــمنان جهان اسام، قیام می کند.فرمانده سپاه 
پاسداران در دوران دفاع مقدس افزود: شهید چمران، یک انقابی برجسته بود و 
همزمان از نظر علمی هم یک استاد درجه اول بود. دکترای فیزیک پاسما داشت 
و آنقدر با استعداد بود که در آزمایشگاه های پیشرفته آمریکا بر روی پیشران جت، 
کار می کرد.رضایی به فعالیت های شهید چمران در لبنان اشاره کرد و افزود: او در 

لبنان، در کنار امام موسی صدر به فعالیت های علمی ادامه داد. 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
مقدمات برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس 

یازدهم فراهم شده است
 دبیر ستاد انتخابات کشور از فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات مرحله دوم 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت کشور، »سید اسماعیل موسوی« دیروز دوشنبه با اعام این خبر افزود: 
در انتخابات دوم اســفندماه سال گذشــته، در ۱۱ حوزه انتخابیه »لنجان« و 
»سمیرم« در استان اصفهان، »میانه« در استان آذربایجان شرقی، »بیجار« در 
استان کردســتان، »دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره« در استان ایام، »کرج، 
اشتهارد و فردیس« در استان البرز، »اهواز، باوی، حمیدیه و کارون« در استان 
خوزستان، »کرمانشــاه« و »اســام آباد غرب و دااهو« در استان کرمانشاه، 
»زنجان و طارم« در اســتان زنجان و »کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان« 
در استان گلستان، نامزدها موفق به کسب حد نصاب ازم برای ورود به مجلس 
نشدند لذا طبق قانون باید انتخابات مرحله دوم با شرکت نامزدهایی که بیشترین 
رای را به دست آورده اند برگزار شود.مدیر کل انتخابات وزارت کشور ادامه داد: 
بنابر این روز جمعه ۲۱ شهریور انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسامی در ۹ استان برای ۱۱ حوزه انتخابیه شامل ۲۴ شهرستان برگزار 
خواهد شد.موســوی با اشاره به تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اظهار کرد: 
همه اقام و امکانات مورد نیاز تامین شده و در زمان مقتضی به استان ها تحویل 
خواهد شد. عاوه بر آن، مانند انتخابات سراسری، در انتخابات مرحله دوم نیز 
هیاتهای اجرایی، نظارت و بازرســی فعالیت خواهند داشــت و با به کارگیری 
نمایندگان فرماندار، اعضای شــعب، بازرسان و ناظران، رای گیری از مردم آن 
حوزه های انتخابیه را انجام خواهیم داد.دبیر ستاد انتخابات کشور  با اشاره به 
ماده ۹ قانون انتخابات خاطرنشــان کرد: بر اساس این ماده، ۲ برابر نمایندگان 
مورد نیاز هر حوزه از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در 
انتخابات مرحله دوم شــرکت می کنند. با توجه به این که حوزه های انتخابیه 
یادشــده هر کدام به یک نماینده نیاز دارند بنابراین ۲۲ نفر به مرحله دوم راه 
یافته اند تا رقابت کننــد و در نتیجه ۱۱ نفر از بین آنان با رای اکثریت مردم 
انتخاب و به مجلس راه می یابند.موسوی درباره کسانی که در مرحله دوم حق 
رای دارند، گفت: همه رای دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای 
که در مرحله اول انتخابات رای داده اند شــرکت خواهند کرد و کسانی که در 
مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رای نداده باشــند می توانند در 
مرحله دوم انتخابات شرکت کنند.دبیر ستاد انتخابات با اشاره به الکترونیکی 
شــدن انتخابات گفت: در دوم اسفند سال گذشته، همه شعب اخذ رای را به 
دستگاه های احراز هویت الکترونیک تجهیز کردیم که دستاوردهای مهمی چون 
استعام آناین، پیشگیری از رای های تکراری، شناسنامه های جعلی، افراد فوت 
شده داشت. برای مرحله دوم انتخابات در شهریورماه نیز همه دستگاه های احراز 

هویت و صندوق های رای الکترونیکی را تامین کرده ایم .

نهمین جلســه شــورای عالی توسعه 
صادرات غیرنفتی کشــور پیش از ظهر 
دیــروز )دوشــنبه( به ریاســت معاون 
اول رییس جمهور برگزار شــد. اسحاق 
جهانگیــری در این جلســه با تأکید بر 
اینکه در ســال جاری موضوعی مهمتر 
از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد 
کشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات 
غیرنفتی امسال برای کشــور از هر امر 
دیگری واجب تر اســت و همه دستگاه 
هــای مرتبط با امر صــادرات باید برای 
تحقق هدفگــذاری ۴۱ میلیــارد دار 
صادرات غیرنفتی برای ســال ۹۹ بسیج 
شــوند.وی افزود: اگر بــه دنبال جهش 
تولید، حفاظــت از اشــتغال موجود و 
تأمین ارز مورد نیاز بــرای واردات مواد 
اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات 
غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های 
خود قرار دهیم و دســتگاه های اجرایی 
نیز باید بدانند کــه اصلی ترین و مهم 
تریــن وظیفه آنها در ســال جاری این 
اســت که موانع را از پیش روی توسعه 
صــادرات غیرنفتــی بردارند.معاون اول 
رییس جمهور از صــادرات غیرنفتی به 
عنوان مهمترین پیشران اقتصادی کشور 
یاد کــرد و افزود: اگر توســعه صادرات 
غیرنفتی محقق شــود بخــش تولید، 
اشــتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به 
حرکت وامیدارد و بسیاری از مشکات 
را برطــرف خواهــد کرد.جهانگیری با 
اشــاره به برخی مشکات و موانع نظیر 
تحریم ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: 
اگرچه با مشکات و موانع پیچیده روبرو 
هســتیم، اما از ظرفیت های گسترده و 
و توان مدیریتی باا در کشور برخوردار 
هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این 
ظرفیت ها مشکات و موانع پیش رو را 
برطرف کنیم.معاون اول رییس جمهور با 
تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت 
های کشور را دست کم بگیریم تصریح 

کرد: نباید تسلیم مشکات و سختی ها 
شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و 
مشکات کشور تاش کنیم تا بتوانیم با 
سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.

جهانگیری افزود: تجربه دوران شــیوع 
کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت های 
ویژه ای در بخش های مختلف از جمله 
در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا 
که فعاان عرصه دانش بنیان توانستند 
ظرف چهار ماه عاوه بر تأمین نیازهای 
داخلی به تجهیزات و اقام بهداشــتی و 
درمانی، تولید این کااها را به نقطه ای 
برســانند که امروز آمادگی صادرات به 
کشــورهای دیگر را نیز دارند.معاون اول 
رییس جمهور ممنوع کــردن صادرات 
غیرنفتی را بزرگترین ضربه به صادرات 
کشــور دانســت و گفت: پیــدا کردن 
بازار صادراتی کار آســانی نیست و یک 
صادرکننده باید ســالها دوندگی داشته 
باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و 
اگر هر یک از بازارهای صادرات کشــور 
از دســت برود، به سختی می توان این 
کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز 
به اعمال محدودیــت در صادرات وجود 
دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این 
محدودیت را اعمال کرد.جهانگیری در 
ادامه با اشاره به برخی طراحی ها و توطئه 
هــای خارجی بــرای تضعیف موقعیت 
ترانزیتی ایــران و کاهــش درآمدهای 
کشور از این محل، از وزارتخانه های امور 
خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه 
ریزی های ازم را برای تقویت ترانزیت 
کشــور و افزایش درآمدها از این محل 

انجام دهند.معــاون اول رییس جمهور 
همچنین با اشــاره به موانع و مشکات 
پیش روی تبادات بانکی خاطرنشــان 
کرد: تهاتر روش بســیار خوبی است که 
می تواند نیازهای داخلی را بدون مبادات 
بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران 
باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان 
بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی 
کشورهای هدف صادراتی، بسترهای ازم 
را برای افزایش صادرات و واردات از طریق 
تهاتر فراهم کند.جهانگیری از بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور 
به عنوان دغدغه ملی یــاد کرد و گفت: 
حمایت از صادرکننــدگان یک اولویت 
مهم اســت اما ارز حاصل از صادرات باید 
به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص 
باشــد که ما به ازای صــادرات، کاا وارد 
کشور شده است.معاون اول رییس جمهور 
با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی بر 
افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی 
جهت انجام صادرات گفت: دریافت کارت 
بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای 
دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل 
شود. ازم است با اعمال برخی نظارت ها 
و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت 
بازگرداندن  در صــورت  صادرکنندگان، 
ارز از ســوی صادرکننده، اجازه صادرات 
به میزان بیشــتر برای سال های بعد به 
صادرکنندگانی که بــرای اولین بار اقدام 
به صادرات می کنند،  داده شود.جهانگیری 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست 
کارگروهی را با عضویت دســتگاه های 
مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی 

برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان 
را مورد بررســی قرار دهند و گزارش این 
جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.در 
این جلسه که وزیر امور خارجه، سرپرست 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل 
گمرک، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس 
سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، 
رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از 
عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال ۹8 و 
الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف 
کّمی صادرات غیرنفتی در ســال جاری 
ارائه کرد.رییس ســازمان توسعه تجارت 
همچنین گزارشی از اهداف صادراتی به 
تفکیک گروه های کاایی و طبقه بندی 
کشورهای هدف در ســال ۹۹ ارائه کرد 
و به تشــریح برش اســتانی هدفگذاری 
۴۱ میلیــارد داری صــادرات غیرنفتی 
و راهکارهای تحقق آن در ســال جاری 
پرداخت.وی همچنین گزارشی از عملکرد 
کارگروه توســعه صادرات در سال ۱3۹8 
ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این 
کارگــروه به صورت مســتمر و هفتگی 
برگزار می شــود، عمده ترین موضوعات 
مطرح شــده در جلســات کارگروه سال 
۱3۹8 و تصمیمات اتخاذ شــده در این 
کارگروه را مطرح کرد.اختصاص بخشی 
از درآمــد عوارض صادراتــی به تقویت 
زیرساخت های توسعه صادرات، تقویت 
ساختار، تشــکیات و بودجه نمایندگی 
های جمهوری اسامی ایران در ۲0 کشور 
منتخب صادراتی در ســال ۹۹، تدوین 
برنامه جامع برای تقویت و افزایش سهم 
ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور 
و تصویب آیین نامــه اجرایی حمایت از 
توســعه صادرات نرم افزار و اصاح آیین 
نامه حمایت از صــادرات خدمات فنی و 
مهندسی از جمله موضوعاتی بود که در 
این جلســه مورد بحث وتبادل نظر قرار 

گرفت و تصمیمات ازم اتخاذ شد.

جهانگیری:
از توان مدیریتی باا در کشور 

برخورداریم

فرمانده قرارگاه پدافند زیســتی ارتش با بیان اینکه 38 بیمارســتان ارتش در سراسر 
کشور در خدمت بیماران کرونایی است، گفت: فرهنگ سازی برای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را بــه صورت جدی در دســتور کار و در دســت اجــرا داریم.به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی ارتش،  دریادار »حبیب اه ســیاری« دیروز دوشنبه در نشست 

کارگروه های تخصصی قرارگاه پدافند زیســتی ارتش که در ستاد این نیرو برگزار شد، 
اظهار داشــت: دوره های آموزش ســربازان در همه مراکز آموزشی سربازی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری اســت و ضمن پایش های ازم برای استمرار 
شرایط مطلوب بهداشــتی، پادگان ها و مراکز آموزشی را محلی مطمئن برای صیانت 
از ســرمایه های انســانی خود می دانیم.فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش افزود: در 
حال حاضر هیچ گونه عقب افتادگی آموزشی نداریم و آموزش ها برای حفظ توان رزم و 
تقویت آمادگی دفاعی ارتش با قوت ادامه دارد.سیاری با تأکید بر اینکه شیوع بیماری 
کرونا تاثیری در توان رزمی ارتش نخواهد داشــت، خاطرنشان کرد: در حوزه آمادگی 

رزمی به اجرای دقیق آموزش ها در مراکز آموزشــی اهتمام داریم و به رغم گســترش 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در کشور، با برنامه ریزی های انجام شده و نظارت های 
ازم، آمادگی دفاعی ارتش جمهوری اســامی ایران را با صیانت از سامت کارکنان و 
استمرار آموزش در سطح مطلوب حفظ کرده و ارتقا بخشیده ایم.وی خاطرنشان کرد: 
38 بیمارستان ارتش جمهوری اســامی ایران در سراسر کشور همچنان در خدمت 
مردم و بیماران مبتا به کرونا است و بیش از ۵۹ طرح تحقیقاتی پیشگیری و درمان 
کرونا و مقاات معتبر علمی را برای بررســی و استفاده به ستاد کل نیروهای مسلح و 

وزارت بهداشت ارسال کرده ایم.

38 بیمارستان ارتش در سراسر کشور 
در خدمت بیماران کرونایی است
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گزیده خبر  نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر بیکاری عمومی است
مطابق آمارهای مرکز راهبردی وزارت کار نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ ساله 
حدود ۲۶ درصد اســت که این نرخ بیــش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی 
است. نرخ بیکاری عمومی در کشور ۱۰.۷ درصد است.گزارش های تحلیلی 
بازار کار نشــان می دهد که با افزایش ساانه نزدیک به یک میلیون نفر به 
جمعیت بیکار کشــور، شاهد این هستیم که نرخ بیکاری جوانان به دو برابر 
نرخ بیکاری کل رســیده است.با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، 
رشــد عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال 8۷ تا 9۲بسیار ناچیز 
بوده اســت اما در پنج ســال اخیر از 9۲ تا 9۷افزایش یافته که این موضوع 
موید افزایش امید برای یافتن شغل است و در میان مدت و بلند مدت تاثیر 
بســزایی در بازار کار خواهد داشت.میزان تقاضا برای بازار کار تا جایی است 
که در زمستان 98 طبق گزارش مرکزپژوهش های مجلس ۲8 درصد افرد 
به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند. تفاوت نرخ بیکاری 
بین به ۱۰درصد می رسد.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی با عنوان »تحلیل شاخص های بازار کار در فصل زمستان 98« 
آورده است: بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان98 نشان می دهد نرخ 
بیکاری کاهش ۱.۷درصدی نسبت به زمستان 9۷ داشته است. با این حال 
از جمعیت 3۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱39۷، 3۵.۱ درصد موفق 
به یافتن شــغل شــده اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده اند )3۶.8 درصد( 
یا عمدتا به دلیل دلســرد شدن از یافتن شــغل از بازار کار خارج شده اند ) 

۲۷.9درصد(. نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که این افراد دلسرد 
شده همچنان در بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در زمستان ۱398 به 
جای ۱۰.۶درصد اعام شده توسط مرکز آمار ایران به ۱3.۶ درصد می رسید.

بر اســاس گزارش های مرکــز راهبردی وزارت کار نــرخ بیکاری جمعیت 
۱۵تا۲۴ساله حدود ۲۶.۰ درصداست. این رقم بیشتر از نرخ بیکاری عمومی 
که ۱۰.۷ است می باشــد.در حالی که به نظر می رسد کارجویان تحصیل 
کرده باید شرایط مناسب تری را برای ورود به بازار کار کشور داشته باشند، 
اما آمارها می گویند چنین نیست و هجوم دهه های اخیر جوانان به دانشگاه 
ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلی نتوانسته است کمک چندانی به آنها 
در ورود به عرصه بازار کار کشور داشته باشد که البته این مسئله مربوط به 
همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار زیادی نیز اگر وارد دانشگاه نمی 
شدند، امروز نمی توانستند در جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند.معمواً 
ناهماهنگ بودن آموزش های تئوریک دانشــگاهی با نیازهای بازار کار، بی 
توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت 
سنجی، جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها و تمرکز بر روی پذیرش دانشجوی 
بیشــتر از روش های گوناگون بدون اینکه بررسی شود بازار کار به چه نوع 
آموزش هایی نیازمند است و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ 
التحصیان دانشگاهی؛ به عنوان مهم ترین دایل بیکار ماندن هزاران فارغ 

التحصیل دانشگاهی کشور نام برده می شود.

نماینده کارگران:
افزایشمزدکارگرانازفروردینماه

اعمالشود
نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: افزایش مزد و حق مسکن کارگران 
باید از فروردین ماه اعمال شود و اگر چنین نباشد با روح عدالت مزدی، مغایرت 
دارد.خرداد از نیمه گذشته بود که پرونده دستمزد و تغییرات پایه مزدی با اجماع 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شــورای عالی کار بسته شد و مصوبه 
آن روز گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان اباغ شد.بر 
اساس این مصوبه، حداقل مزد از اول تیرماه امسال روزانه ۶3 هزار و ۶8۰ تومان 
است. اما یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد کارگران، حق مسکن است 
که در آخرین مصوبه شــورای عالی کار پیشنهاد پرداخت 3۰۰ هزار تومان ارائه 
شد که باید در جلسه هیات دولت به تایید وزیران برسد و تا کنون تصمیمی در 
این خصوص اتخاذ نشده است.»فرامرز توفیقی« نماینده کارگران در شورای عالی 
کار روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا درباره بخشنامه مزد 99 کارگران گفت: 
مصوبه تغییرات دستمزد 99 و اباغ آن مربوط به بخش هایی بود که در اختیار 
شــورای عالی کار بود.وی افزود: حق مسکن کارگران باید توسط هیات وزیران 
مصوب شــود و وزیر تعاون قول داد که ایــن موضوع در اولین فرصت در هیات 
وزیران بررسی و نتیجه اعام شود اما تا کنون خبری درباره مصوبه افزایش حق 
مسکن ارائه نشده است و ما نیز منتظر هستیم.این نماینده کارگران تاکید کرد: 
ما اصرار داریم که افزایش حق مسکن از فروردین 99 اعمال شود چرا که افزایش 
دســتمزد مربوط به امسال است و تغییرات مصوبه دستمزد، در واقع ترمیم های 
دســتمزد سال 99 اســت.وی افزود: ما توقع داریم عدالت مزدی برای کارگران 
محقق شود و همانطور که کارمندان از فروردین 99 مجموع حداقل حقوقشان ۲ 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان است باید برای کارگران نیز این موضوع اتفاق بیافتد.

توفیقی گفت: منتظر اجرای تغییرات مزد 99 از ابتدای فروردین ماه هستیم، این 
توقع باید رنگ واقعیت به خود بگیــرد وگرنه تبعیض مزدی اتفاق می افتد.وی 
افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق باید به کارگران پرداخت شود چرا که این ارقام 
نه تنها کفاف زندگی کارگران را نمی دهد و اجرای آن در حقیقت شنیدن صدای 

کارگران بوده و در راستای برقراری عدالت مزدی است.

خوانساری:
ساختوسازدرکشوربعداز۴۰سال

سنتیاست
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران با انتقاد از روند ساخت مسکن صنعتی گفت: 
اگر کشــور را با ترکیه مقایسه کنیم متوجه می شــویم که از این کشور خیلی 
عقب افتاده ایم.مسعود خوانســاری در مراسم امضای تفاهم نامه های طرح اقدام 
ملی تولید مســکن که امروز با حضور وزیر راه و شهرســازی برگزار شد، با بیان 
اینکه GDP کشــور در پایان سال ۱398، ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است،اظهار کرد: بازار سرمایه شش هزار میلیارد تومان و بازار مسکن نیز ۱۵هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است. درواقع بازار مسکن ۲.۵تا سه برابر بازار مسکن 
اســت.به گفته وی رشد واقعی سرمایه گذاری مسکن در سال ۱398 منفی 3.۴ 
درصد و در سال ۱398نیز منفی 9.۴درصد بوده است.رئیس اتاق بازرگانی استان 
تهران با بیان اینکه در اقتصاد هر کشوری سه بخش مسکن، پوشاک و خوراک 
پیشــران اقتصاد است، اظهار کرد: بخش مســکن در ایران با اینکه میتوانست 
رشــد داشته باشد اما در دو سال اخیر منفی بوده است.خوانساری با بیان اینکه 
مســکن می تواند جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی خوبی داشته باشد، گفت: 
باید بررســی شود که چرا نمی توانیم سرمایه گذار جذب کنیم. ما شاهد ساخت 
مسکن صنعتی در ســال ۱3۵۰ )اکباتان( بودیم اما زمانی که امروز کشور را با 
ترکیه مقایسه می کنیم متوجه می شویم که بسیار عقب افتادیم.وی با اشاره به 
نوسازی بافت های فرســوده اظهار کرد: بافت های فرسوده هم نیاز به کار جدی 
دارند. البته اقداماتی انجام شده است اما نه آن طور که باید و شاید. به غیر از سال 
۷3، ۷۴ و در زمان بحث نوسازی نواب. بعد از آن دیگر کار جدی صورت نگرفت.

رئیس اتاق بازرگانی اســتان تهران ادامه داد: اتاق بازرگانی چند بار پیشنهاد داد 
و اعام آمادگی کرد که آماده مشارکت در این زمینه است اما تاکنون این اتفاق 
صورت نگرفته است. در بخش مسکن قسمت عمده سرمایه گذاری توسط بخش 
خصوصی بوده و نقش بخش خصولتی و دولتی کمتر است. بنابراین اگر سیاست 
درســت به موقع تنظیم شود این کشور می تواند پیشران کشور باشد.خوانساری 
با بیان اینکه ســاخت و ساز در کشــور بعد از ۴۰ سال سنتی است، اظهار کرد: 
اگر یک پروژه مسکونی در تهران بخواهد آغاز به کار کند حداقل یک سال طول 
می کشد تا پروانه بگیرد. نظام مهندسی عاملی برای کند کار کردن شده است و 
همه هزینه ها به مترمربع ساختمان تحمیل می شود.وی ادامه داد: وظیفه داریم 
برای طبقه متوســط جامعه مسکن تهیه کنیم اما روز به روز هزینه های ساخت 

و اجاره باا می رود.

تاکیداستاندارقمبرهمدلیمسئوانبه
عنوانکلیدموفقیتدرخدمتبهمردم

اســتاندار قم همدلی مســئوان را کلید موفقیت در خدمت به مردم دانست و 
از حمایت تشــکیات قضایی از مدیران اجرایی استان قدردانی کرد.به گزارش 
روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم به همراه معاونین 
استاندار و فرماندار قم، در دیدار حجت ااسام مظفری رئیس دادگستری استان 
قم ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید بهشتی 
طی سخنانی با اشــاره به ویژگی های منحصر بفر استان قم اظهار کرد: حضور 
مراجع عظام تقلید و حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( ، وظیفه ی مســئولین را 
بسیار ســنگین کرده است.استاندار قم توجه ویژه مقام معظم رهبری و دغدغه 
های ایشــان نسبت به استان قم را مورد توجه قرار داد و افزود: رفع این دغدغه 
های ایشان از سوی مدیریت استان با جدیت دنبال می شود.سرمست همچنین 
با اشــاره به تاکید رئیس جمهوری بر ضرورت حفظ آرامش و فضای اعتدال در 
استان قم خاطرنشان کرد: در صدد بوده ایم تا امنیت و آرامش استان را با بهبود 
وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقویت کنیم.وی با بیان اینکه مردم کلیت 
نظام را یکی می بینند و به دور از جبهه بندی ها از مســئوان انتظار کارآمدی 
دارند گفت: این مهم در سایه همراهی همه ی مسئوان و وحدت کلمه محقق 
می شود.استاندار قم فضای همدلی در استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت: 
این مهم در سایه حمایت مراجع عظام و حوزه های علمیه و همراهی مسئوان 
و مردم تحقق یافته اســت.نماینده عالی دولت در استان، شورای تامین را رکن 
اساســی در تامین امنیت و آرامش دانســت و تصریح کرد: خوشبختانه اعضای 
شــورای تامین اســتان تجربیات متنوعی دارند و تعامل در میان آنها با موجب 
تامین امنیت و جلب اعتماد عمومی در مقابله با ناامنی ها شده است.سرمست در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تشکیات قضایی پشتیبانی خوبی از 

مدیریت اجرایی استان داشته است.

وزیر اقتصاد خبر داد:
تمایلایرانبهافزایشهمکاریاقتصادی

باجمهوریآذربایجان
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدوارم با کمک و همکاری دو کشــور 
ایران و جمهوری آذربایجان بتوانیم شــاهد گســترش و تقویت مناســبات 
اقتصادی دو کشــور باشــیم.به گزارش وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و 
جمهوری آذربایجان روز سه شنبه با شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر 
و رئیس آذری کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور، تلفنی گفتگو کرد.

فرهاد دژپسند در این گفتگو ضمن آرزو برای وارد نیامدن آسیب های جدی 
به اقتصاد آذربایجان در دوران بیماری کرونا، از تاش های صادقانه شــاهین 
مصطفی یف، برای تعمیق روابط دو کشــور در شــرایط جاری تشکر کرد و 
گفت: امیدوارم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد گسترش و تقویت 
مناســبات اقتصادی دو کشور باشــیم.وی همچنین ضمن دعوت از همتای 
آذری خود برای ســفر به ایران ابراز امیــدواری کرد، با رعایت کامل مقررات 
بهداشتی بتوان چهاردهمین کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور را در 
آینده نزدیک در تهران برگزار کرد.رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایــران و آذربایجان، همچنین ضمن اشــاره به آخریــن وضعیت پروژه های 
مشترک دو کشــور در مسیر کریدور شــمال - جنوب و همچنین موضوع 
ســاخت شهرک صنعتی مشــترک در نزدیکی مرز دو کشور در منطقه بیله 
سوار، برخی مشکات پیش روی رانندگان ناوگان ترانزیتی ایرانی در مبادی 
ورودی و خروجی جمهوری آذربایجان را مطرح کرد و خواســتار مساعدت 

شاهین مصطفی یف برای رفع مشکل این قشر زحمت کش شد.

مهلتارائهاظهارنامهمالیاتی۲ماهتمدیدشد
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( تا پایان 
مرداد و اشخاص حقوقی تا پایان شهریور فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال ۱398 خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم کنند.محمد مسیحی 
اعام کرد: صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق قانون باید تا 3۱ خرداد 
هر سال نســبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به 
شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار 
و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 3۱ مرداد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را 
به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به 
صورت الکترونیکی پرداخت کنند.وی با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی طبق قانون  3۱ تیر هر سال است، افزود: این مهلت برای اشخاص 
حقوقی نیز به مدت دو ماه تمدید شده است و این دسته از مؤدیان تا 3۱ شهریور 
برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱398 و پرداخت مالیات مهلت دارند.

طبق اعام ســازمان امور مالیاتی،  معاون این ســازمان تاکید کرد: ضروری است 
مؤدیــان از هرگونه مراجعه غیر ضرور به ادارات مالیاتی اجتناب کرده و از طریق 
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نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام کنند.

معاون وزیر اقتصاد:
ارزشهریونیتETFاز1۰هزارتومانبه

۲۲هزارتومانرسید
معاون وزارت اقتصاد درباره رشــد ارزش اولین صندوق واســطه گری مالی 
گفت: رشد ارزش این صندوق بسیار قابل توجه بوده به طوری که ارزش هر 

یونیت آن از ۱۰ هزار تومان در حال حاضر به ۲۲ هزار تومان رسیده است.
عباس معمارنــژاد درباره امکان خرید و فروش صندوق واســطه گری مالی 
یکم یا همان ETF اظهار داشــت: از روز گذشته اولین ETF بر روی پرتفوی 
دارندگان کد بورســی قرار گرفت و از چهارشنبه چهارم تیرماه امکان خرید 
و فروش آن مانند هر ســهم دیگری برای افراد وجود دارد.وی درباره رشــد 
ارزش اولین صندوق واسطه گری مالی گفت: رشد ارزش این صندوق بسیار 
قابل توجه بوده به طوری که ارزش هر یونیت آن از ۱۰ هزار تومان در حال 
حاضر به ۲۲ هزار تومان رســیده اســت.  معاون وزارت اقتصاد همچنین با 
اشــاره به آزادســازی اضافه واریزها برای خرید ETF گفت: بانک ها از هفته 
گذشته نسبت به آزادسازی اضافه واریزها اقدام کردند و احتماا کارگزاری ها 
تا فردا اضافه واریزها برای خرید ETF را آزاد می کنند.معمارنژاد درباره زمان 
عرضه دو صنــدوق دیگر ادامه داد: دومین صندوق واســطه گری مالی در 
تیرماه و صندوق واســطه گری مالی ســوم در مرداد ماه عرضه خواهد شد.   
وی همچنین درباره سهم بانک ها از واحدهای مسکونی لوکس و واحدهای 
تجاری و عرضه این واحدها در قالب واگذاری اموال مازاد اظهار داشت: با راه 
اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها )فام بانک( حدود ۱8 مال مازاد صنعتی، 
تجاری، کشــاورزی، مســکونی و ... ثبت شده که برداشت من این است که 

اماک لوکس قطعا به بانک ها تعلق ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته 
بانکها ۶8 هزار میلیارد تومان به بخش 
ساختمان و مســکن تسهیات داده اند 
که کمتر از ۱۰ درصد تسهیات بانکی 
در بخش کســب و کارهــا بود. محمد 
اسامی دیروز در مراسم امضای تفاهم 
نامه ســاخت ۲۰ هزار واحد مســکونی 
در اســتان تهران با بیــان اینکه دولت 
بایــد زمینه خانه دار شــدن مردم را با 
سیاستگذاری مناسب و تصمیم سازی 
ساده و روان تسهیل کند، افزود: سازنده 
نیز باید با استفاده از این فرصت مناسب 
در یک دوره مشــخص اقدام به ساخت 
و ســاز کند و مردم با هر استطاعتی که 
دارند بتوانند از مسکن مناسب بهره مند 
شــوند.وی افزود: ما بدنبال پایدار شدن 
جریان تولید مسکن در جامعه هستیم. 
در حــال حاضر علت التهــاب زایی در 
بخش مسکن وجود التهاب در بازارهای 
مــوازی و کنترل قریب بــه اتفاق آنها 
خارج از اختیار وزارت راه و شهرســازی 
است؛ بازار مسکن تابعی از این متغیرها 
اســت و ما از آن اثر می پذیریم.وزیر راه 
و شهرسازی ادامه داد: با هجوم منابعی 
که به بخش ساختمان، زمین و مسکن 
می آید مواجه هســتیم و مردم در یکی 
از بحرانی ترین شــرایط بخش مسکن 
هســتند اما نباید هیجان زده شویم و 
از سیاست های تولید مسکن جا بمانیم.

وی افزود: روند تولید و عرضه مســکن 

در کشــور دو آدرس بیشتر ندارد. یکی 
پروانه های صادره از ســوی شــهرداری 
هاســت و دیگــری ســرمایه هایی که 
بخش های مختلف در بخش انبوه سازی 
وارد بخــش مســکن می کند.به گفته 
اسامی در چند سال گذشته کمترین 
تعداد ســاخت و ســاز در کشور حدود 
3۰۰ هزار پروانه ساختمانی در سال بود 
اما نیاز جامعه آماری ما 9۰۰ هزار واحد 
اســت که ۲۰۰ هزار واحد آن روستایی 
و ۷۰۰ هــزار واحد، شــهری اســت. 
تفاضل ایــن ۷۰۰ هزار واحــد با 3۰۰ 
هزار واحدی که ساانه ساخته می شود 
همان ۴۰۰ هزار واحدی خواهد بود که 
در طرح اقدام ملی مسکن، هدفگذاری 
شده اســت.وزیر راه و شهرسازی یادآور 
شد: مســکن مهر در ماههای آینده به 
ترتیب در اســتان های مختلف به اتمام 
می رســد و تا آبان ماه کل طرح مسکن 
مهر نهایی خواهد شــد. با کمک وزارت 
تعاون و دادگستری به دنبال رفع مشکل 
هســتیم  مهری  مســکن  تعاونی های 
که پروژه ســاخت و ســاز آنها به دلیل 

مشــکات قضائی متوقف شــده است.
اسامی افزود: همچین از ماه جاری روند 
افتتاح پروژه های ۴۰۰ هزار واحدی طرح 
ملی مسکن نیز در استان های مختلف 
آغاز خواهد شــد و در اســتان هایی که 
پیشــتاز بوده اند واحدهای احداث شده 
به مردم تحویل می شود.وی تصریح کرد: 
ما متعهدیم تا ۴۰۰ هــزار واحد تعهد 
شــده با نام و نشــان مشخص و اراضی 
مرغوب شهری تعیین تکلیف شود.وزیر 
راه و شهرســازی درباره رفع مشکات 
انبوه ســازان گفت: یکی از موانع اصلی 
که برداشته شد حذف حقوق صاحبان 
سهام در تسهیات بانکی بود که سازنده 
باید ۲۵ درصد آن را واریز می کرد و این 
مشکل برطرف شــده است. همچنین 
مانع دیگر که واریز مبلغ مقطوع بیمه و 
مالیات از سوی سازندگان بود نیز برطرف 
شده است.اسامی درباره نوسازی بافت 
فرسوده گفت: عملکرد متوقف کشوری 
در نوسازی بافت فرسوده، پیشرفت ۵۰ 
از  بافت های فرسوده  بازسازی  درصدی 
دهه ۷۰ تا امروز بوده اســت. در تهران 

مشــکل اصلی ریزدانه بودن واحدها و 
خود مردم باید وارد ســاخت شوند.وی 
ادامه داد: در ســطح کشور ۲۷ هزار نفر 
برای دریافت وام نوسازی بافت فرسوده 
به بانک معرفی شده و ۱۲ هزار نفر این 
وام را دریافــت کرده اند. همچنین ۴۵ 
هزار واحد نیز در سراسر کشور تخصیص 
داده ایم تــا افرادی که می خواهند واحد 
خود را نوســازی کننــد در این منازل 
ساکن شوند.اســامی درباره تسهیات 
بانکی به بخش ســاختمان و مســکن 
گفت: ســال گذشــته بانک هــا هزار 
هزار میلیارد تومان به کســب و کارها 
تسهیات دادند که درصدی از آن پول 
تازه و درصدی هم اســتمهال و تجدید 
قرارداد وام های قبولی بودند. اما فقط ۶8 
هزار میلیارد تومان و کمتر از ۱۰ درصد 
آن به بخش مسکن آمده است.وی افزود: 
رئیس جمهور به بانک مرکزی اباغ کرد 
و در حــال حاضر به کلیــه بانک ها نیز 
اباغ شده اســت که بانک ها ۲۰ درصد 
تســهیات خود را به بخش ساختمان 
و مســکن بدهند که این ۲۰ درصد بر 
اساس برآوردهای ما تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومــان خواهد بود. پیش بینی کرده ایم 
اگر ۵۰ درصد آن فقط به بخش مسکن 
بیاید که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان 
اســت همراه بــا آورده مردمی به یک 
چرخه مالی گسترده برای ساخت و ساز 

تبدیل می شود.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
در بحرانی ترین وضعیت بازار 

مسکن قرار داریم

هیــات دولت در جلســه به ریاســت حجت ااســام 
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، پیش 
نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران 
و چین را بررســی و تایید کرد.به گزارش پایگاه اطاع 
رسانی ریاســت جمهوری،رئیس جمهور در این جلسه 
با اشــاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه های 
مختلف فرهنگــی، اقتصادی و سیاســی تجلی یافته 
اســت، شرایط جدید در مناســبات دو کشور را دارای 
اهمیت اســتراتژیک برشــمرد و پیشــبرد مشارکت 
راهبردی دو کشــور در مناسبات دوجانبه منطقه ای و 
بین الملل براســاس رویکرد برد – برد را هدف اساسی 
این برنامه بلند مدت دانســت.دکتر روحانی افزود: این 
همکاری، زمینه ای برای مشــارکت ایــران و چین در 
پروژه های اساســی و زیرساخت های توسعه ای از جمله 
طرح بزرگ »کمربند – راه« است و فرصتی برای جلب 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله 
صنعت، گردشگری، فناوری اطاعات و ارتباطات خواهد 
بود.رئیــس جمهور با تأکید بر گســترش همکاری دو 
طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت 
در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار 
منابع نفت و گاز و همچنیــن انرژی های تجدیدپذیر 
برشمرد و ســرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق 
آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت 
بین المللی پرفایده دانســت.وی خاطرنشــان کرد: راه 
ارتقای امنیت منطقه ای و بین المللی گســترش زمینه 
های نفع مشــترک بین ملت هاســت و پیوند متقابل 
امنیت و توســعه از طریق چندجانبــه گرایی، ضامن 
صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین 
سران دو کشــور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری 
راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور 
در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این 

مسیر هستند.

در پی بحث و بررســی پیرامون برنامه همکاری جامع 
۲۵ ســاله ایران و چیــن، وزارت امور خارجه مأموریت 
یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس 
منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین 
برســاند.وزیر امور خارجه در ادامه  از تقویت همکاری 
ها بین ایران و افغانســتان با ورود هیات افغانستانی به 
کشــورمان گزارش داد و رئیس جمهــور ضمن اظهار 
خرسندی از ُحســن روابط فیمابین ایران و افغانستان، 
دســتیابی دو کشــور به توافقنامه جامع را بسیار مهم 
ارزیابــی کــرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشــور 

دانست.

افزایش مســتمری بازنشســتگان و مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 1399

با تصویب هیات وزیران، مســتمری بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی در سال 
۱399 افزایش یافت.بر این اساس، از تاریخ ۱  /۱  /۱399 
کلیه مســتمری هــای بازنشســتگی، ازکارافتادگی و 
مجموع مســتمری بازماندگان مشمولین قانون تامین 
اجتماعی که تا پایان سال ۱398 برقرار شده، به ترتیب 
برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی 
که به نســبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است،  به 
میزان )۲۶( درصد و برای سایر سطوح بااتر از حداقل 
مســتمری به میزان )۱۵( درصد مســتمری آنان در 
پایان اسفند ماه ســال ۱398 به عاوه مبلغ ثابت یک 

)۱۴۰ر۶۶۰ر۱( ریال افزایش می یابد.

اختصاص اعتبار به سازمان های راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور

هیات وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان های راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور موافقت 
کرد.بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال 

بــه صورت تملک دارایی های ســرمایه ای برای طرح 
نوســازی ناوگان ماشین آات راهداری در هنگام وقوع 
بایای طبیعی و پیشــگیری از حوادث غیرمترقبه، به 
وزارت راه و شهرســازی )سازمان راهداری حمل و نقل 
جاده ای( اختصاص یافت.دولت همچنین مبلغ یکصد 
میلیارد ریــال اعتبار هزینه ای و تملــک دارایی های 
ســرمایه ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به 
منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت 
متوفیان ناشــی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان 

پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.

 افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
با اصاح اساســنامه صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعاون توسط هیات وزیران، سرمایه این صندوق از محل 
ســود انباشــته به مبلغ )۱۶۵۰( میلیارد ریال افزایش 

یافت.

پیوســت  به  اجرایی مربوط  نامه  آیین  تصویب 
اجتماعی

هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین 
پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کان 
توسعه ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی 
آنها و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 
را بــه تصویب رســاند.به موجب آیین نامه یاد شــده، 
عناوین برنامه های کان توسعه ای، کان ملی و کان 
محلی دستگاه های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم 
توسط ســازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاه های 
اجرایی اباغ می شــود.همچنین براســاس آیین نامه 
مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این 
مصوبه ، مکلفند با انتخاب مشــاور ذیصاح ، مطالعات 
اجتماعی ناظر بر تاثیر اجرای برنامه های مشمول را بر 

محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.

در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛

برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین تایید شد

استانها
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وزیر نیرو:گزیده خبر

صادرات برق ايران به افغانستان افزايش می يابد
وزير نيرو گفت: در حال حاضر ميزان صادرات برق به افغانستان کم 
است اما يکی از پروژه های وزارت نيرو سرمايه گذاری برای احداث 
يک خط 220 کيلوولت جديد است که طبيعتا با احداث اين خط 
ظرفيت صادرات به افغانســتان افزايش می يابد. رضا اردکانيان در 
حاشيه نشست با حنيف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
در جمع خبرنگاران و در پاســخ به ايســنا د رخصوص اقدامات 
صورت گرفته برای افزايش صادرات برق به کشــور افغانســتان 
گفت: صادرات برق به افغانســتان و ســاير کشــورهای همسايه 
يکــی از اجزای طرح جامع همکاری های اقتصادی اســت لذا آن 
چه بنا داريم اين اســت که ســهم خودمان را در توسعه صنعت 
برق کشــور همسايه و برادرمان افغانســتان ايفا کنيم.وی با بيان 
اين که 20 پروژه  برقی برای کشــور افغانستان تعريف شده است، 
تصريح کرد: اين پروژه های 20 گانه بعد از ســفر سال گذشته من 
به کشور افغانســتان طراحی شد که شامل ايجاد ظرفيت تعمير 
برای توربين های آسيب ديده در افغانستان، ايجاد ظرفيت تعمير 
برای هزاران ترانس آســيب ديده در افغانستان و همچنين شامل 
کاهش تلفات انرژی در شبکه توزيع افغانستان و ايجاد ظرفيت های 
تخصصی آموزش نيروی انسانی می شود.وی افزود: طبيعتا تا زمانی 
که اين کشور نياز داشته باشد و امکان آن نيز برای ما فراهم باشد 
صادرات برق خواهيم داشــت و اکنون به دنبال ايجاد راهکارهای 
برای توسعه صادرات به اين کشــور هستيم.وزيرنيرو با بيان اين 
که وزارت نيرو به عنوان مســئول کميسيون  مشترک همکاری 
اقتصادی مشترک جمهوری اســامی ايران و جمهوری اسامی 
افغانســتان ميزبان سرپرست وزارت خارجه افغانستان بوده است، 
گفت: اين مســئله توفيقی برای ما است که گفت و گوهای بسيار 
سازنده برای استفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی 
در فرصت باقی مانده دولت دوازدهم داشــته باشيم.وی افزود: 11 
ماه پيش در ســفری که به کابل داشــته ام محورهای مهم برای 
همکاری اقتصادی مطرح شد که مسائل مختلفی مربوط به وزارت 
نيرو و وزارت خانه های ديگر را در برمی گرفت امروز نيز اين امکان 
فراهم شــد تا بعد از استقرار دولت جديد در کابل اين محورها را 
مرور کنيم و به نتايج خوبی برســيم.وی اظهار اميدواری کرد که 
در آينده نزديک شــاهد اثرات خوب سفر مسوول عراقی به تهران 
در راستای توســعه روابط اقتصادی باشيم که البته  تا کنون نيز 
توافقات خوبی صورت گرفته اســت.وزير نيرو افزود: از جمله اين 
توافقات می توان به برگزاری دو نمايشــگاه تخصصی برای عرضه 
ظرفيت خدمات فنی و مهندســی ايران در کابل و هرات در سال 
جاری و همچنين برگزاری اجاس ششــم کميســيون مشترک 

همکاری های اقتصادی دو کشــور در کابل اشاره کرد.وی با بيان 
اين که تا آن زمان ســند جامع همکاری های دراز مدت دو کشور 
نهايی و امضا خواهد شد، تاکيد کرد: در چارچوب کلی اين سندو 
فعاليت های کميســيون مشترک پروژه های متعددی را در زمينه 
انرژی های با منشا تجديد ناپذير، تجديد پذير و انرژی های فسيلی 
تعريف کرده ايم؛ به گونه ای که 20 پروژه برقی در نظر گرفته شده 
و پيش بينی می شود که هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.به گفته 
وی، در عرصه آب و محيط زيست با توجه به اين که  با خواهران و 
برادران افغانستانی در دو حوزه آبريز مشترک به تعبيری زندگی در 
سرزمين مشترک داريم همکاری های خوبی در قالب همکاری های 
آبــی بين دســتگاه های مذکور وجود دارد کــه در آن زمينه نيز 
صحبت های خوبی مطرح شــده اســت. به ويژه در مورد اجرای 
توافقات مربوط به معاهده هيرمند و بحث های که در حوزه آبريز 
مشترک هريررود مورد عاقه دو کشور بوده توافقاتی صورت گرفته 
است.   اردکانيان اظهار کرد: همچنين در اواخر پاييز قطعه سوم راه 
آهن خواف - هرات را افتتاح خواهيم کرد و اين يک جلوه ديگری 
از ســرعت دادن به پروژه های اقتصادی مشترک دو کشور است.

او در پاســخ به سوالی مبنی بر اين که آيا توافقات امروز مشکات 
حق آبه کشاورزان هيرمند و سيستان را حل می کند، گفت: آنچه 

که کشاورزان در مورد حق آبه، مطرح می کنند، عمدتاً داخلی است 
و از رودخانه ها و قنوات و ساير منابع حق آبه هايی دارند. آنچه بين 
ما و افغانستان مطرح می شود مربوط به معاهده سال 51 است.وی 
با بيان اينکه اين يک معاهده محترم بين ما و کشــور افغانستان 
اســت و همکاری های خوبی نيز در حال انجام است، اظهار کرد: 
يک هيات در اين معاهده وجد دارد که می بايست سالی چند بار 
با يگديگر ديدار داشته باشند و و راجع به کارهای ضروری اجرای 
آن معاهده توافقت کنند.او با بيان اينکه اين هيئت فعال و در حال 
انجام کارهای خود اســت، تصريح کرد: در حال حاضر در رابطه با 
بحث حق آبه هيرمند مشکلی نداريم و مذاکراتی هم در ارتباط با 
حوزه هريرود در شمال شرق آغاز کرديم و توافقات خوبی نيز آنجا 
انجام گرفته اســت.وزير نيرو با تاکيد بر اينکه زمانی که معاهدات 
با کشــور همسايه قطعی باشد و اجرايی شود، حق آبه های داخلی 
بخشــی که به آن منابع آبی باز می گردد را با اطمينان بيشتری 
تدارک می شود. به هر حال در منطقه سيستان مشکات آبی اعم 
از بحث هيرمند اســت. اميدوار هستيم که بهبودی که در شرايط 
اقليمی در يکی  دو ســال اخير شاهد بوديم استمرار داشته باشد.

وی افزود: عاوه بر اين اميدواريم که تحواتی که دولت و همچنين 
تشکل های زراعی در منطقه شروع کرده اند به گونه ای باشد که از 

هر ميزان آب موجود بتوانند استفاده بهتری کنند. آنچه که برای 
ما اصل است، تثبيت جمعيت و تدارک معيشت آنها است. اميدوار 
هستيم که روز به روز اين شــرايط مناسب تر شود و حق آبه های 
زيست محيطی را نيز بتوانيم بگيريم که شرايط محيط زيست  نيز 
در هامون ها شــرايط مناسبی باشد که به جای خود منشا خوبی 
برای اشتغال و معيشت مردم است.وزير نيرو در خصوص مشکات 
منابع مالی  افغانستان و توافقاتی که در سال گذشته برای اجرای 
پروژه ها صورت گرفت گفت: سال گذشته از سمت ما موضوعاتی 
پيشنهاد شد اما طرف افغانستان آن زمان اين توافقات را امضا نکرد 
و اين موضوع به استقرار دولت جديد موکل شد. و اين مسئله نيز 
زمان قابل ماحظه ای را پشت سر گذاشته است.وی افزود: براساس 
توافقات صورت گرفته شــده قرار شد در سال جاری برخی از اين 
پروژه ها به امضا برســد و کار اجرايی آنها نيز آغاز شود که يکی از 
آنها تاسيس شعبه ای از بانک افغانستانی در چابهار است. به لحاظ 
اين که دولت افغانستان شامل برخی تخفيفات و انعطاف های در 
مســائل تحريم اقتصادی از طرف اياات متحده آمريکا واقع شده 
است.وزير نيرو در بخشی ديگری ازصحبت های خود و در پاسخ به 
سوالی در خصوص ميزان هدر رفت آب در کشور گفت: اگر ما اصل 
را بر مصرف صحيح و بهينه بگذاريم بايد بگويم که هر چه بيشتر 
از ميزان ازم مصرف کنيم، هدر رفت آب صورت گرفته  است. به 
طور مثال برای توليد يک کيلوگرم محصول خشــک اگر مطابق 
نرمال حجم معين آب مصرف شود هدر رفت آب نخواهيم داشت.

وی ادامه داد: اما اگر به دليل روش های آبياری و نوع کشــت برای 
همان ميزان محصول خشــک آب بيشتری مصرف شود، می توان 
اين ميزان آب را هدر رفت دانست. لذا ازم است که ميزان مصرف 
آب بهينه باشــد.اردکانيان با بيان اين که از اين حيث بيشترين 
حجم آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرد گفت: در 
بخش شرب و بهداشت نيز هدر رفت آب وجود دارد که بخشی از 
آن هدررفت فيزيکی است که شامل فرسودگی شبکه می شود. به 
گونه ای که در حال حاضر شــبکه شهر تهران به دليل فرسودگی 
هدر رفت باای دارد اما خوشبختانه از سال پيش برنامه های خوبی 
برای اين موضوع تدارک ديده شــده است.وی با تاکيد بر اين که 
اجرای اين پروژه سرمايه گذاری سنگينی را می طلبد تصريح کرد: 
اکنون از منابع داخلی به دنبال رفع تدريجی اين مســئله هستيم 
تا جايی که توانســته ايم از حدود 30 درصد در برخی نقاط به 14 
و 15 درصد کاهش دهيم. همچنان اين مسئله جای کار دارد اما 
بايــد به اين موضوع نيز توجه کرد که از يک جای به بعد کاهش 

هدر رفت آب اقتصادی نيست.

مديران عامل توزيع برق وآب منطقه اي 
زنجان با هم ديدار کردند

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس 
عليزاده مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق زنجان با مهندس اسماعيل افشاري 
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان ديدار و پيرامون مسائل مشترک بين دو 
دســتگاه گفتگو کرد.  مهندس عليرضا عليزاده مدير عامل شرکت توزيع نيروي 
برق اســتان با ارئه گزارشي از وضعيت شاخص هاي آماري اين شرکت و پروژه 
هاي هوشمندســازي کنتورهاي هوشــمند چاه هاي آب کشاورزي بر ضرورت 
هماهنگــي بيش از پيش بين صنعت آب و برق اســتان با لحاظ حداقل اثرات 
اجتماعي تاکيد نمود.وي به عدم امکان افزايش تعرفه هاي برق اشاره کرد و گفت: 
اين موضوع براي شــرکت توزيع نيروي برق استان محدوديت قانوني دارد ولي 
اميدواريم  مجلس شوراي اسامي در خصوص تعرفه هاي جديد گام هاي موثري 
برداشــته تا اين صنعت پويا در حوزه خدمت رساني به مردم گام هاي بلندتري 
بردارد. مهندس افشــاري ضمن عرض خير مقدم به بيان مسائل و مشکات در 
عرضه آب و برق به مشترکين پرداخت و اظهار داشت:اکنون با پايين بودن تعرفه 

برق و جرائم آن با مصرف بااي آب و برق مواجه هستيم .

انعقاد تفاهم نامه های کاهش بار در شرکت 
توزيع نیروی برق استان البرز

مديــر دفتر مديريت مصرف شــرکت توزيع نيروی برق اســتان البرز، از انعقاد 
تفاهم نامه های کاهش بار در راســتای برنامه های پيک ســايی ۹۹ با هدف بهره 
وری مناســب با بيش از 7000 انشعاب ديماندی )مصرف سنگين( خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان البرز کريم دردايی گفت: 
مبادله 7430 تفاهم نامه، کاهش 160 مگاوات در روز پيک بار شــبکه سراسری، 
اعمال بيش از 72 ميليارد ريال پاداش به مشترکين همکار، حاصل تاش توزيع 
نيروی برق البرز برای مديريت بار نسبت به عملکرد مشابه در سال ۹8 بوده است.

مديرعامل پاايشگاه گاز ايام 
کاهش گازهای ارسالی به مشعل؛ اولويت 

برنامه های سال ۹۹ پاايشگاه  ايام
ايام - مديرعامل شــرکت پاايش گاز ايام از برنامــه ريزی برای کاهش گاز 
ارســالی به مشعل خبر داد و گفت: اين مهم از اولويت های اصلی اين پاايشگاه 
در ســال جاری خواهد بود.به گزارش روابط عمومــی، دکتر » روح اله نوريان« 
افزود: دريافت کامل محصوات اتان و گاز مايع خام به عنوان خوراک از ســوی 
پتروشــيمی  ايام، راه اندازی کمپرســورهای Of Gas کــه روزانه 150 هزار 
مترمکعــب به توليد می افزايد و اســتفاده از گاز فلش به جای اســتفاده از گاز 
شيرين شــده برای زباله سوزهای واحد گوگرد از تمهيداتی است که می تواند در 

کاهش گازهای ارسالی به مشعل و افزايش بهره وری توليد بسيار مؤثر باشد.

به گزارش شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان: مديرعامل شرکت توزيع برق زنجان در نشست 
خبري که با هدف مديريت پيک بار تابســتان برگزار شده بود گفت:15 خرداد تا 15شهريور به 
خاطر افزايش دما ، مدت زمان پيک مصرف انرژي برق در کشور است وساعت  طايي مديريت 
مصرف انرژي برق استان از ساعت 13تا 17بعدازظهر و 20تا 22شب مي باشد.  عليرضا عليزاده، 
با اشــاره به توانايي هاي صنعت برق ايران افزود: صنعت بــرق ايران، رتبه يک خاورميانه ، رتبه 
14جهاني را به خود اختصاص داده است  و همه زيرساختهاي ازم اصلي را در راستاي توليد و 
توسعه اين صنعت دارد.اين مقام مسئول با عنوان اينکه توليد برق، هزينه برترين بخش محسوب 
مي شود گفت: احداث نيروگاه نيازبه هزينه هاي کان دارد، در کل دنيا در جهت افزايش توليد 
انرژي از فسيل ها حرکت مي شود.وي ادامه داد: در سطح استان شرکت توزيع برق ازچهارحلقه 
توليد، انتقال ، توزيع  و مديريت مصرف براي خدمت رســاني به مردم استفاده مي کند.مديريت 
مصرف ، حلقه  چهارم است که جديدا به آن پرداخت شده  است و آن مديريت و هدايت مصرف 
اســت ، مردم در اين زمينه نقش مهمي را مي توانند ايفا کنند تا بتوانيم حتي بدون يک مورد 
خاموشــي برق به راحتي دوره پيک مصرف برق را بگذرانيم.مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق 
استان زنجان گفت: شرکت  نيروي برق در استان زنجان 14هزار و 317کيلومتر شبکه توزيع دارد. 
مشترکان خانگي80درصد کل مشترکان استان را تشکيل مي دهند. اين بخش 18 درصد مصرف 
انرژي برق استان را بخود اختصاص داده است. بخش تجاري و عمومي هر کدام پنج درصد مصرف 
کل انرژي استان زنجان را در بر مي گيرند.  وي اظهار داشت: دو بخش کشاورزي و صنعتي مولد 
هســتند وبراي توليد ، توسعه و کســب ثروت فعاليت دارند،بيشتر مصرف برق استان در بخش 
صنعتي اســت .اســتان زنجان در بخش مصرف صنعتي در کشورشاخص است متوسط مصرف 
صنعتي کشــور 37 درصد اســت که اين رقم در استان 52 درصد مي باشد.عليزاده خاطر نشان 
کرد: فصل تابســتان، فصل پيک مصرف برق است که مصرف سيستم سرمايشي در مناطق گرم 
امرحياتي است  و باعث مي شود ساليانه، نياز به افزايش ظرفيت 7 درصد را در نيروگاهها، خطوط 
انتقال و توزيع داشته باشيم.وي ادامه داد: 300ساعت ،در کل سال ظرفيت منصوبه پاسخگويي 
مصرف را نمي دهد، که نياز نيست براي اين زمان ، نيروگاه جديد احداث شود، بلکه با مديريت 
مصرف مي توان اين 300 ساعت را مديريت کرد . با استفاده ازپتانسيل و همکاري مردم مي توان 
اين پيک  مصرف را ســپري کرد.اين مقام مســئول  با اشاره به برنامه هاي تشويقي اين شرکت 

براي جهت گذر از پيک مصرف گفت: با مشترکين صنعتي و کشاورزي براي جابه جايي بارروزانه، 
تفاهم نامه هاي مختلفي را امضا کرده ايم.امسال تعداد مشارکت کنندگان در پيک مصرف نسبت 
به سال گذشته افزايش زيادي دارد.وي ياد آور شد: واحدهاي توليدي، امسال با مديريت مصرفي 
که انجام مي دهند نه تنها کاهش توليد نخواهند داشت بلکه با توجه به شعار سال که، سال جهش 
توليد است ، لطمه اي هم به توليد زده نمي شود.وي گفت: سال گذشته 70 ميليون تومان پاداش 
براي مشترکين کم مصرف پرداخت شد.مديرعامل شرکت توزيع زنجان تاکيد کرد: براي گذر از 
دوره پيک مصرف برق با بخش کشاورزي تفاهم نامه اي امضا کرديم مبني بر اينکه اگرکشاورزان 
در 4 ســاعت پيک ازبرق استفاده نکنند،20 ساعت بقيه برق رايگان دريافت مي کنند.وي گفت: 
در بخش خانگي، رعايت الگوي مصرف را شــاخص قرار داريم ، امسال از ظرفيت استارت آپ ها 
نيز در مديريت مصرف خانگي اســتفاده مي کنيم، ســقف مصرف خانگي  و تجاري در زنجان، 
300 کيلووات در فصل تابستان  است، در صورت  مصرف بيش از اين مقدار، 16درصد به هزينه 
قبض خانگي و تجاري افزوده مي شــود.عليزاده با بيان اينکه متوســط مصرف خانگي در زنجان 
150 کيلووات اســت گفت: پس مي شود با مديريت مصرف، کمتر از 300کيلووات مصرف کرد. 
از طرفي تنها 15درصد مشترکين بااي الگوي مصرف در استان مصرف مي کنند.وي ادامه داد: 
شرکت توزيع برق بحث کيفيت خدمات را سرلوحه و جزو اهداف خود قرار داده است و کيفيت 
در شاخص هاي برق، استفاده از سيستم خط گرم، استفاده از فناوري ها و سيستم هاي هوشمند، 
تعويض سيم هاي مسي با کابل خود نگهدار را در اين خصوص انجام مي دهد.وي ارائه خدمات 
غير حضوري را از ديگر اقدامات اين شرکت در راستاي افزايش کيفيت خدمات دانسته و گفت: 
با اين روش هم مدت زمان خدمات و هم هزينه ها را کاهش دهيم.فرآيندهاي خدمات رســاني 
را به نصف زمان کنوني کاهش خواهيم داد. مديرعامل شــرکت توزيع برق استان زنجان با اشاره 
به راه اندازي دفتر خدمات غير حضوري گفت: با توجه به شيوع بيماري کرونا، دفتر خدمات غير 
حضوري در شرکت توزيع برق راه اندازي شد، نياز به حضور مردم در محل شرکت براي گرفتن 
خدمات نيست، و مشترکين با شماره گيري 121، مي توانند خدمات خود را دريافت کنند. هدف 
نهايي ما رسيدن درصد مراجعه حضوري به صفر درصد است.وي گفت :راه اندازي مرکز تخصصي 
پايش بار و انرژي برق ، در راستاي هوشمند سازي شبکه هاي توزيع از ديگر اقدامات ما مي باشد 
که مقادير مصرف مشترکين مختلف از اين طريق پايش مي شود و در اين راستا تعداد کنتورهاي 
هوشــمند را افزايش مي دهيم .اين مقام مســئول با اشاره به مطالبات شرکت توزيع برق استان 
زنجان گفت: ارائه خدمات  منوط به دريافت به موقع مطالبات اســت در حال حاضر80 ميليارد 

تومان طلب از تعرفه هاي مختلف در استان داريم .

مديرعامل شرکت توزيع برق زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

تابستان بدون خاموشي با صرفه جويي در ساعات اوج مصرف
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گزیده خبر رئیس اتاق اصناف تهران گفت:

آسیب 80 درصدی اصناف از شیوع کرونا 
رئیس اتــاق اصناف تهران گفت: ۳۰۰ هــزار واحد صنفی در 
اســتان تهران وجود دارد که حــدود ۸۰ درصد این اصناف از 
شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند. قاســم نوده فراهانی در 
حاشیه مراسم روز اصناف گفت: برخی از اصناف سه ماه تعطیل 
بودند و اکنون هــم برخی دیگر با 5۰ درصد ظرفیت خود کار 
می کنند و همین امر باعث شــد تا با مشکات عدیده ای روبرو 
شــوند.وی ادامه داد: اصناف با مشکاتی، چون مالیات، تامین 
اجتماعی و چک روبرو هســتند که امروز دور هم جمع شدند 
تا مشکاتشان برای چندمین بار بیان کنند.رئیس اتاق اصناف 
تهران گفت: قول های زیادی دادند که عملیاتی نشده و هر روز 
مراجعه کننده داریم که چرا عملیاتی نمی شــود.نوده فراهانی 
گفــت: 2۰ درصد از اصناف از زمان شــیوع بیماری کرونا باز و 
باقی تعطیل بودند.وی ادامه داد: 1۰ رسته شغلی را اعام کردند 
که از ویروس کرونا اســیب دیده اند و از اصناف نپرســیدند و 
خودشان انتخاب و به ما اباغ کردند و ما هر روز شاهد اعتراض 
سایر اصناف هستیم.هیچ کمکی برای اصناف زیان دیده از کرونا 
صورت نگرفته استرئیس اتاق اصناف تهران: اگر در این شرایط 

به اصناف کمک نشــود برخی از اصناف از گردونه تولید خارج 
می شوند.قاسم نوده فراهانی در نشســت روز اصناف در جمع 
روسای اصناف تهران به بیان مشــکات این حوزه پرداخت و 
گفت: اصناف در 4 رده شغلی فعالیت دارند که به نوبه خود در 
زمان بیماری کرونا اســیب دیدند که در بحث پرداخت مالیات 
دچار مشکل هســتند.وی افزود: اصناف در این مدت کرونایی 
یا کار نمی کردند و یــا اینکه اکنون با 5۰ درصد طرفیت خود 
مشــغول به کار هستند.وی با اشــاره به اینکه اصناف در زمان 
انقاب و جنگ همیشــه در صحنه بودند و در این شرایط نیز 
با تهیه بسته حمایتی به اقشار محروم کمک کرده است گفت: 
از مســئولین درخواســت داریم که درحوزه مالیات به اصناف 
کمک کنند.نوده فراهانی ادامه داد: در بحث تامین اجتماعی نیز 
اصنافی که چند ماه تعطیل بودند باید حق بیمه پرداخت کنند 
که تقاضا داریم که درباره ســهم کارفرما تجدید نظر کنند.وی 
بیان کرد: بسیاری از اصناف بدلیل کار نکردن مشکل برگشت 
چــک دارند که ما به رئیس بانــک مرکزی نامه زدیم تافرصت 

تنفس ۳ ماه به اصناف دهند و اصناف را دریابند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها اعام کرد:
زیان ۳ هزار میلیارد ریالی صنعت نمایشگاهی 

از زمان شیوع کرونا
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران گفت: 
از زمان شــیوع  ویروس کرونا، صنعت نمایشــگاهی کشور نزدیک به سه هزار و 
1۰۰ میلیارد ریال ضرر کرده است.»بهمن حسین زاده«   روز )دوشنبه(   افزود: سه 
هزار و ۳۰۰ نفر فعال حاضر در این صنعت به همراه 45۰ شــرکت غرفه ساز که 
هر یک شاغان زیادی در مجموعه خود دارند، از شرایط یاد شده متضرر شده اند، 
همچنین از بین رفتن اشــتغال زایی یک نفر به ازای هر 4.5 تا پنج مترمربع فضا 
با برگزاری هر نمایشــگاه را باید به این آمارها اضافه کرد.وی به اقدام های انجام 
شده از ســوی شرکت سهامی نمایشگاه ها در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: با 
تشکیل ستادی در این زمینه و با نظرخواهی از همه فعاان و انجمن های صنعت 
نمایشــگاه، چهار پروتکل ویژه بازدیدکنندگان، غرفه سازان، مشارکت کنندگان و 
سایت داران تهیه و تدوین شد.حسین زاده به برگزاری نمایشگاه تخصصی »جهش 
تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا« در هفته گذشته اشاره کرد که با رعایت کامل 
پروتکل های اباغ شده وزارت بهداشت در فضایی افزون بر چهار هزار مترمربع برپا 
شــد و در آن  محصوات و کااهای مرتبط با پیشگیری، مبارزه و کنترل عفونی 
تولید داخل و نیز دســتاوردهای شــرکت های دانش بنیان ارائه شد و در معرض 
دید متخصصان قرار گرفت.وی خاطرنشــان کرد: ثبت نام آناین، اجازه ندادن به 
بازدیدکنندگان عمومی برای حضور در نمایشــگاه و حضور متخصصان با دعوت 
 B to( از سوی شرکت ها، تقسیم بندی افراد برای حضور در نشست های رو در رو
B(، آموزش پرسنل حراست و هال احمر مستقر در نمایشگاه، توزیع بسته های 
ضدعفونی کننده و اقام مبارزه با کرونا بین شرکت کنندگان، حرکت افراد بر مبنای 
خطوط از پیش طراحی شده در نمایشگاه، لغو بلیت فروشی در ورودی نمایشگاه 
بین المللی، عبور از تونل مخصوص به منظور ضدعفونی افراد و هچنین مشخص 
شدن جایگاهی برای مصاحبه های خبرنگاران با مسووان و شرکت کنندگان، از 
جمله تمهیدات اندیشیده شده است.مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی جمهوری اسامی ایران یادآور شد:  موارد و پروتکل های یاد شده در سایت 
شرکت، همچنین به ســفرا و رایزنان اقتصادی سایر کشورها اطاع رسانی شده 

است. 

دلیل اختاف بانک مرکزی و مرکز آمار در اعام 
رشد صنعت و معدن

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( تفاوت جامعه آماری 
و در نظــر گرفتن نفت ذیل گروه صنعــت در مطالعات مرکز آمار را دلیل تفاوت 
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دانست.اخیرا اختاف رشد 
اقتصادی اعام شــده از ســوی مرکز آمار و بانک مرکزی خبرساز شده است؛ به 
طوری که این اختاف رشد در حوزه صنعت و معدن فاحش  است و تا 1۷ درصد 
می رسد و مرکز آمار رشد حوزه صنعت و معدن را منفی 14.۷ و بانک مرکزی این 
رشد را مثبت 2.۳ درصد اعام کرده است.درباره اختاف این ارقام سعید زرندی،  
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جامعه آماری 
بانک مرکزی با مرکز آنها متفاوت اســت؛ به طوری که امکان جمع آوری سریع تر 
اطاعات از جامعه آماری بانک مرکزی وجود دارد و باای 1۰۰ نفر پرسنل اولویت 
آن است. اما مرکز آمار با در نظر گرفتن یک فاصله آماری و اولویت 1۰ نفر پرسنل 
اســت.وی در توضیح دلیل دوم اختاف این اعداد تصریح کرد: مرکز آمار در سه 
سرفصل شامل گروه کشاورزی، صنعت و خدمات منتشر می شود که صنعت خود 
شــامل پنج جزء است و فقط بخش های مرتبط با ســاخت آن مربوط به وزارت 
صمت اســت.زرندی با بیان اینکه در اطاعــات مرکز آمار نفت هم ذیل صنعت 
محسوب می شود، اظهار کرد: یکی از دایل مهم تفاوت رقم رشد بخش صنعت در 
مرکز آمار و بانک مرکزی همین موضوع است.به گفته این مقام مسئول در بانک 
مرکزی چهار گروه کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات بررسی می شود. به 
عبارت دیگر در مدل مرکز آمار، اقتصاد ایران به سه بخش و در بانک مرکزی به 
چهار بخش تقسیم می شود.وی در پاسخ به اینکه کدام عدد به واقعیت نزدیک تر 
است، تصریح کرد: هر دو عدددرست است و رشد منفی 14.۷ که از سوی مرکز 
آمار اعام شــده با در نظر گرفتن نفت در نظر گرفته شــده است. برای بررسی 
دقیق بخش صنعت باید ذیل گروه صنعت، بخش ساخت بررسی شود.به گزارش 
ایسنا،  بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می دهد رشد تولید 
ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن شامل چهار بخش معدن، صنعت، برق، 
گاز و آب و ســاختمان در سال ۹۸ حدود 2.۳ بوده و چهار بخش نامبرده هم به 
ترتیب مثبت  1.۹، 2.1، 4.1 و منفی ۰.2 رشد داشته است، اما در اطاعات منتشر 
شــده از سوی مرکز آمار گروه صنایع و معادن شامل شامل استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی،  سایر معادن،  صنعت، انرژی و ساختمان در نظر گرفته شده است که 

جزئیات رشد هر بخش عنوان نشده است.

راه اندازی نخستین مرکز تخصصی توسعه 
صادرات صنعت ساختمان ایران در عراق

دبیر مرکز تخصصی توســعه صادرات صنعت ساختمان از راه اندازی اولین مرکز 
تخصصی توســعه صادرات مصالح و تجهیزات صنعت ســاختمان ایران در اقلیم 
کردســتان عراق خبر داد. ناصر لعل نــوری اظهار کرد: با راه انــدازی این مرکز 
تولیدکنندگان تجهیزات، خدمات فنی و مهندســی و مصالح ساختمانی ایرانی 
می توانند با بهره مندی از خدمات این مرکز حتی در شرایط کرونا به طور مستقیم با 
سازندگان بزرگ عراقی ارتباط برقرار کرده و محصوات خود را به آنان عرضه کنند.

دبیر مرکز تخصصی توســعه صادرات صنعت ساختمان با بیان اینکه با راه اندازی 
این مرکز در اقلیم کردستان عراق امکان عرضه مستقیم تولیدات ایرانی در بخش 
صنعت ساختمان در کشور عراق فراهم می شود، گفت: امکان حضور شرکت های 
دانش بنیان نیز در این مرکز فراهم می شود. همچنین این مرکز در فاصله 25 تا ۳۰ 
کیلومتری به مرز پرویز خان راه اندازی شده که بازارچه بسیار مناسبی برای عرضه 
کاای ساختمانی  وجود دارد درحالی که شرایط حضور نیز امن است.وی همچنین 
با اشــاره به رونق صادرات کاای ساختمان ایرانی در بازار عراق، تصریح کرد: با راه 
اندازی این مرکز واسطه گری و دالی حذف خواهد شد و ما می توانیم سهم خود را از 
بازار عراق دریافت کرده و با رقبای خود از جمله ترکیه، روسیه و چین رقابت کنیم.

 
150 تولیدکننده ایرانی می توانند یک سال در این مرکز فعالیت کنند

دبیر مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان در اقلیم کردستان عراق در 
ادامه با اشــاره به فراهم بودن امکان حضور 15۰ تولید کننده ایرانی در این مرکز 
بصورت یک ســاله، ادامه داد: در این مرکز صادرات مصالح و تجهیزات ساختمانی 
تولید شده در ایران، تجمیع و صادرات از این کانال انجام می شود و تولید کنندگان 
ایرانی می توانند در کوتاه ترین مسیر با سازندگان پروژه های بزرگ و عمده فروشان 
عراقی قرارداد امضا کننــد؛ درحالی که تولیدکنندگان تا پیش از این باید مراحل 
مختلف و ســختی را برای عرضه کاای تولیدی خود به عراق طی می کردند.وی 
بــا بیان اینکه ایــن قراردادها مصادف با جهش تولید رونق اقتصــادی و ارزآوری 
بــرای مملکت خواهد بود و چرخه ای را ایجاد خواهد کرد که در توســعه صنعت 
ساختمان کشور و ایجاد اشتغال بسیار اثر گذار است، اظهار کرد: تولید کنندگانی که 
محصوات خود را در این مرکز عرضه می کنند باید محصواتشان استاندارد سازمان 
استاندارد ایران و استانداردهای بین المللی را دریافت کرده باشند. البته استاندارد 
ایران مورد تایید کشور عراق هست و این مرکز مجوزهای ازم را از اقلیم کردستان، 
سفارت جمهوری اسامی ایران و اتاق بازرگانی سلیمانیه گرفته است و 2۰ تیرماه 
تابستان امسال نیز پس از پایان نام نویسی های تولیدکنندگان ایرانی افتتاح خواهد 
شد.وی در پایان افغانستان، گرجستان و عمان را کشورهای بعدی مورد هدف برای 
راه اندازی این مرکز عنوان کرد و یادآور شــد که تولیدکنندگان می توانند مدارک 
خود را در این سایت به نشانی http://arg-company.ir بازگذاری کنند و برای عرضه 

کاای خود در اقلیم کردستان عراق اعام آمادگی کنند.

 تعلیق کارت های بازرگانی که بازگشت 
ارز آنها صفر است

وزارت صنعت اعام کرد: کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه 
ارزی به کشور بازنگردانده اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق می شود. 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در اطاعیه ای اعام کرد: در راســتای اجرای 
تصمیمات ســتاد اقتصادی دولت و برابر با مفــاد آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
واردات و صــادرات، کارتهای بازرگانی آن دســته از صادرکنندگانی که از امروز تا 
پایان تیرماه ۹۹ نســبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با 
دستورالعمل های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهد آمد.در این 
اطاعیه آمده اســت: عملیات تعلیق کارتهای بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت 
صمت بر اســاس تبصره بند ٦ ماده 1۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار تجاری صورت می گیرد.بر این اساس تمامی 
صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، 
نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت اقدامات 

تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

ر ایگانی خبر داد
 سایپا سیتروئن به خاطر گرانفروشی

 جریمه شد
سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 2۳ میلیارد ریالی شرکت 
سایپا به دلیل گرانفروشی خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در این رابطه اظهار کرد: با شکایت 
12 نفر از هموطنان از شــرکت سایپا ســیتروئن در تهران، پرونده ای به اتهام 
گرانفروشی تشکیل شــد.وی افزود: پس از رسیدگی به پرونده و احراز تخلف، 
نهایتاً شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات استان تهران، مدیرعامل این شرکت را 
به پرداخت 15 میلیارد و ۹۹٦ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور 
کــردن پروانه به مهر تخلف اول و همچنین پرداخــت مبلغ ۷ میلیارد و ۹۹۸ 

میلیون ریال وجه اضافه دریافتی در حق شاکیان محکوم کرد.

گران تمام شــدن قیمت کاای داخلی 
باعث افزایــش قاچاق و عــدم رقابت 
پذیری می شــود، ما می توانیم تعرفه ها 
را هوشــمند کنیم، طبق آمار ســتاد 
قاچــاق کاا ســاانه دو و نیم میلیارد 
دار قاچاق پوشــاک در کشــور وجود 
دارد، این میزان قاچاق برابر ایجاد ۸۰۰ 
هزار نفر شــغل در کشــور است. رضا 
تازیکی، مدیر طــرح تکاپو وزارت کار، 
در برنامه پایش که با موضوع »ظرفیت 
های مغفول صنعت پوشاک در کشور« 
پخش شد، با اشاره به پیشرو و اشتغالزا 
بودن صنعت پوشــاک در کشور، گفت: 
در کشــور ما، حدود 55۰ هزار نفر در 
این صنعت مشــغول به کارند، اما علی 
رغــم اینکه مــا جزو ۳ کشــور تولید 
کننده پوشاک هستیم، فقط 5۰ درصد 
پوشاک کشور، در داخل تولید می شود.

وی ادامه داد: 5۰ درصد پوشاک کشور 
وارداتی اســت، باای ۹۷ درصد کارگاه 
های تولید پوشــاک، کوچک هستند، 
و تنهــا ۳ درصد آنهــا باایی 1۰۰ نفر 
و فقط یــک کارخانه باای هزار نفر در 
این زمینه در کشور وجود دارد.تازیکی 

افزود: در کشــور ترکیه، کارخانه تولید 
پوشــاک زیر هزار نفر وجود ندارد و به 
ندرت کارگاه های کوچک یافت می شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر نیاز 
پوشاک کشــور از طریق تولید داخلی 
تامین شود، در حدود یک میلیون نفر 
دیگر در این صنعت مشغول به کار می 
شــوند، آمارهای منطقه ای نشان می 
دهد در کشور ترکیه بیش از دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر در صنعت پوشاک آنها 
مشــغول به فعالیتنــد در حالی که در 
ایــران این رقم به 55۰ هــزار نفر می 
رســد.تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی 
کمتر مشــکل داریم و بیشتر در حوزه 
مهــارت و تامین مواد اولیه در کشــور 
مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت 
پوشــاک کشور پایین اســت و همین 
عامــل باعث افزایش بهای تمام شــده 
می شود.وی ادامه داد: در زنجیره تامین 

صنعت پوشــاک، مشــکل عمده وجود 
دارد، در تولید پنبه 2۰ هزار نفر مشغول 
بــه کارند و در حدود 2۰۰ میلیون دار 
واردات انجــام مــی شــود، در صنعت 
نخریســی و نساجی، 1۹۰ هزار اشتغال 
دارند و نساجی 4۰۰ درصد ارزش افزوده 
ایجاد می کند و اگر همین نخ به پوشاک 
تبدیل شود در حدود ۹۰۰ درصد ارزش 
افزوده برای کشــور به دنبال دارد.مدیر 
طرح تکاپو با اشــاره به سیاست گذاری 
های نادرست در کشور در حوزه صنعت 
پوشــاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری 
برای واردات برخی نهاده ها، ارقام تعیین 
شده درست نیست و در مورد محصولی 
نظیر پنبه که نیاز داخلی آن در کشــور 
تامین نمی شود، وضع 1۰ درصد تعرفه 
امری نادرست است و باید تعدیل شود.

تازیکی بیان کرد: در نســاجی نیز این 
تعرفه گذاری باعث مشــکل شده است 

چرا که تولید کننــده مجبور به خرید 
پارچه گران می شود که در نتیجه قیمت 
تمام شــده پوشاک در کشــور افزایش 
طرح  یابد.مســئول  می  چشــمگیری 
تکاپو وزارت کار افزود: صنعت پوشــاک 
از آن جهت برای کشــور مهم است که 
جزو صنایع پاک دسته بندی می شود، 
ربطی به اقلیم نــدارد و در رتبه بندی 
ســرمایه گذاری در دنیا پوشاک دوم یا 
سوم است که با کمترین میزان سرمایه 
گذاری، بیشــترین ارزش افزوده حاصل 
می شــود.تازیکی در ادامــه گفت: در 
اسپانیا یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک 
اســت و بهترین برندها پوشاک در این 
کشور جای دارند، ۷۰ درصد اشتغالزایی 
در صنعت پوشــاک برای بانوان است و 
نرخ اشــتغالزایی بانوان در کشور پایین 
کشور  اقتصادی  کارشــناس  است.یک 
در پایان افزود: در صنعت پوشاک عقب 
ماندگی وجود دارد و اگر در کوتاه مدت 
بر روی این صنعت تمرکز شود بااترین 
ارزش افزوده و اشتغالزایی حاصل خواهد 
شد، ضمن اینکه این صنعت با کمترین 

سرمایه گذاری اجرا می شود.

قاچاق 2.5 میلیارد داری 
پوشاک در کشور

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعام 
کــرد طی اطاعیه ای اعام کرد که به روزترین لیســت 
 124old.ir.www قیمت لــوازم خانگی از طریق نشــانی
در بخش »خوداظهاری بنگاه هــای اقتصادی« به ثبت 
رسیده و آماده بهره برداری است. در این اطاعیه به آغاز 
اجرای طرح نظارت ویژه شــبکه تولید، توزیع و فروش 
لوازم خانگی از روز چهارشــنبه )2۸ خرداد ماه( و الزام 
تولیدکنندگان به ثبت قیمت ها در ســامانه 124  اشاره 
و گفته شــده که خریداران لوازم خانگی می توانند قبل 
یا حیــن خرید کاا، با مراجعه به پایگاه اطاع رســانی 

قیمت کااوخدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان از طریق نشــانی  124old.ir.www   در 
بخش »خوداظهاری بنگاه های اقتصادی« با جستجوی 
برند و مدل کاای مورد نظر خود، از آخرین قیمت های 
اظهار شده توسط شرکت های تولیدکننده مطلع شوند.

همچنین قیمت های مذکور از طریق منوی »مشــاهده 
قیمت خوداظهاری شرکت ها« در مرورگر موبایلی سامانه 
124 به آدرس ir.124 نیز قابل مشــاهده است.بر اساس 
این اطاعیه  این امکان برای خریداران محترم وجود دارد 
که در صورت مشــاهده هرگونه گران فروشی، از طریق 
تماس با شــماره تلفن 124 و یا با مراجعه به اپلیکیشن 
آپ نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

ساعاتی قبل هم رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گفته که تاکنون ۳2 شــرکت از 4۰ 
شرکت منتخب، برند و قیمت کااهای لوازم خانگی خود 
را در ســامانه 124 اعام کردند و حدود 15۰۰ قلم کاا 
ثبت قیمت شده است و بیش از ۹۷ درصد کااهای بازار 

مربوط به شــرکت هایی اســت که قیمت و برند خود را 
در سامانه 124 ثبت کردند.در هفته های گذشته افزایش 
قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از 
بازار نشان می دهد که در سال جاری لوازم خانگی ایرانی 
25 تا ۳۰ درصد و کااهای خارجی که عمدتا به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود تا 1۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشته است.در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعام کرد که در قیمت های لوازم خانگی 
بازنگری شده اســت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر 2۰ 
درصد و ســایر لوازم خانگی حداکثر 25 درصد مجاز به 
افزایش قیمت نســبت به بهمن سال گذشته هستند و 
تولیدکنندگان تا پایان روز ســه شنبه )2۷ خرداد ماه( 
فرصــت دارند قیمت های خود را در ســامانه 124 درج 

کنند که ماک بازرسی از واحدهای صنفی قرار گیرد. 
مشتریان برای آگاهی از جزئیات قیمت کاای مورد نظر 
خــود به تفکیک برند و جزئیات دیگر می توانند به طبق 

مراحل یاد شده اقدام کنند.

لیست جدید قیمت 
 لوازم خانگی
 اعام شد
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:نگـــاه

مسئولیت با سرمایه گذار است
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به ورود نقدینگی به 
بازار ســرمایه و پیش بینی آینده این بازار اظهار کرد: نهاد ناظر به 
این حوزه ورود پیدا نمی کند و مســئولیت با سرمایه گذار است. اگر 
ارزش سهم واقعی باشــد، با خروج نقدینگی کاهش پیدا نمیکند.

حســن قالیباف اصل در نشست خبری که دیروز )دوشنبه( برگزار 
شد، با بیان اینکه از موازی کاری در سازمان بورس اجتناب می شود، 
اظهار کرد: سازمان باید به امور نظارتی بپردازد و کارهای اجرایی را 
به نهادهای مربوطه واگذار کند.وی ادامه داد: در این راســتا در دو 
ماه اخیر اقداماتی انجام و دستورالعمل پذیرش اصاح شد. سازمان 
از هیات پذیرش خارج شــد و فرایند به بــورس و فرابورس واگذار 
شد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه نقدشوندگی 
بازار سرمایه نسبت به گذشته بیشتر شده است، گفت: با این حال 
نباید به این میزان هم راضی باشیم و باید روش هایی که به افزایش 

نقدشوندگی کمک می کند را به کار بگیریم.

در نظر گرفتن سهام ممتاز برای شرکت ها
قالیباف اصل در ادامه با بیان اینکه سهام شناپر آزاد پیگیری می شود 
تا شرکت ها به تعهدات خود عمل کنند، اظهار کرد: در سال جدید 

سهام شناور آزاد شرکت ها افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: هیات مدیره ســازمان مصوبه ای دارد که پتانســیل 
خوبی در اختیار ناشــران قرار می دهد که همان سهام ممتاز است. 
در این راستا بندی در اساسنامه دیده شده است که شرکت ها سهام 
ممتاز داشته باشد. این موضوع دست سهام دار عمده را باز می کند. 

آریاساسول با سهام ممتاز در بازار عرضه شد.

اباغ صندوق توسعه تامین مالی
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از اباغ صندوق توسعه مالی 
خبر داد و توضیح داد: برای شرکت هایی که در بازار پذیرش شده اند 
نمی شــود سهام ممتاز در نظر گرفت اما سهام دار عمده می تواند از 
طریق این صندوق ها ۳۰درصد از سهام را در صندوق قرار داده و در 
بازار عرضه کند. در این فرایند هم حق بازار را از دست نمی دهد و هم 
می تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع به سهام شناور بازار کمک 
می کند.قالیباف اصل در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تامین 
مالی از رسالت های بازار سرمایه است، گفت: در سال جدید مصوبه ای 
در هیات مدیره ســازمان اباغ و امکان انتشار اوراق بدون ضامن در 
بازار سرمایه فراهم شد. در اوراق با درآمد ثابت بحث ریسک هم دیده 
می شود.وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین المللی بازار سرمایه جزو 
موضوعات کلیدی است، گفت: در این راستا هرچه با استانداردهای 

بین المللی تطبیق پیدا کنیم، گامی در جهت بین المللی شدن بازار 
سرمایه برداشته ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در کشور در سازمان 
بورس و سایر ارکان های مرتبط دنبال می شود.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه ارتقای شفافیت و نظام سامت بازار 
سرمایه به جد دنبال می شود، ادامه داد: همچنین اصاح قوانین و 
مقررات در دســتور کار است و ایحه قانون ارتقای نظام مالی باید 
فرایند مجلس و دولت را طی کند. این موضوع فعا در اختیار کانون 
نهادهای سرمایه گذاری قرار دارد تا اگر فعالین بازار نظری دارند، نظر 
خود را اعام کنند.به گفته قالیباف اصل، توسعه ابزارهای مالی هم 
جزو موضوعات کلیدی است که در بازار سرمایه دنبال می شود.وی 
در ادامه با اشــاره به اصل ۴۴قانون اساسی، گفت: عمده واگذاری ها 
از طریق بازار ســرمایه انجام شد و باعث شد فضای این بازار تغییر 
کند. اندازه آن بزرگ شــود و عمق آن افزایش پیدا کند. ماموریت 
دیگر بازار سرمایه، آزادسازی سهام عدالت بعد از ۱۵ سال بود.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از میان بیش از ۴۹ میلیون 
نفر مشــمول سهام عدالت، بیش از ۱۸ میلیون نفر روش مستقیم 
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، اظهار کرد: همچنین 
حدود ۷۰۰ هــزار نفر اقدام به واگذاری ۳۰ درصد از ســهام خود 
کرده اند.قالیباف اصل ادامه داد: مشموانی که روش غیرمستقیم را 
انتخاب کرده اند سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی می شوند 
و این شرکت ها به مرور در بورس پذیرش خواهند شد و پس از آن 

می توانند افزایش سرمایه دهند.

اراده نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه است
وی با تاکید بر اینکه اراده نظام در این اســت که عمده تامین مالی 
از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد، اظهار کرد: یک زمانی دولت در 
کشور سرمایه گذار بود و یک زمانی هم بانک ها پروژه ها را تامین مالی 
می کردند اما اان هیچکدام این امکان را ندارند. بنابراین این انتظار 
از بازار ســرمایه می رود که بتواند در تامین مالی تولید و بنگاه های 
اقتصادی نقش داشته باشد. در این راستا هر برنامه ای در بازار سرمایه 

دنبال شود در جهت تامین مالی بنگاه ها است.

مقایسه آمارهای بورسی سال قبل با سه ماهه امسال
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به مقایســه آمارهای 
بورســی ســال ۱۳۹۸ با سه ماهه نخست ســال جاری پرداخت و 
گفت: ارزش معامات در سال گذشته در بازارهای بورس و فرابورس 
۸۳۰هزار میلیارد تومان و در بورس، فرابورس، بورس انرژی و بورس 
کاا هــزار هزار میلیارد تومان بود که ۸۳۰هزار تومان در ســه ماه 

نخست سال جاری به ۷۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است.قالیباف 
ادامه داد: تعدادهای کدهای صادره در سال ۱۳۹۸، ۸۲۰ هزار تومان 
و در ســه ماه نخست سال جاری ۱۶۰۰کد بوده است. برخی روزها 
تعداد افرادی که کد بورسی می گیرند به ۱۲۰هزار نفر می رسد.وی 
با بیان اینکه در ســال ۱۳۹۸، دو میلیون و ۹۵۰هزار نفر در سجام 
ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر احراز 
هویت شدند. در سه ماه نخست سال جاری ۹میلیون و ۵۰۰هزار نفر 
در سجام ثبت نام کردند که از این تعداد شش میلیون نفر احراز هویت 
شــدند.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سال گذشته 
۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شد که این میزان 

در سه ماه نخست سال جاری حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

ورود نقدینگی فرصت مناسب برای تامین مالی
قالیباف اصل با تاکید بر اینکه ورود نقدینگی فرصت مناسبی برای 
تامین مالی دولت و شرکت ها است، اظهار کرد: بازار درحال حاضر 
کشش خوبی دارد و فرصت مناسبی است که سهام شناور شرکت ها 

در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

سهیل پذیرش شرکت ها در بورس
وی با بیان اینکه طبق دســتور شــورای سران ســه قوه، پذیرش 
شرکت ها در بورس تسهیل شد، گفت: برخی شرکت ها نگران این 
موضوع بودند که با ورود به بورس، سازمان مالیاتی گذشته آن ها را 
کنکاش کند. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها از ورود به بورس 
حذر می کردند. بنابراین پیشنهاد شد سازمان مالیاتی گذشته شرکت 
هایی که ســال جاری در بورس پذیرش شــدند را تا زمانی که در 
بورس هستند کنکاش نکنند.به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ســال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته 
۲۶۰ هزار میلیارد تومان و ســه ماه نخست سال جاری ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفت و اگر ازین 
نقدینگی در جهت تولید اســتفاده نشود، فشار روی قیمت ها وارد 
می شود به همین دلیل از بنگاه های اقتصادی دعوت می کنیم ازین 

فرصت استفاده کنند.

راهکارهای رفع اختال هسته معامات
قالیباف اصل در ادامه درمورد راهکارهای رفع اختال هسته معامات 
توضیح داد: امور اجرایی رفع اختال هسته بر عهده شرکت فناوری 
اســت اما به طور کلی ســه برنامه دنبال می شود. یک برنامه کوتاه 
مدت است که کندی و قطعی هسته حل شود. البته با وجود اینکه 
حجم ارزش معامات در سال جاری نسبت به سال گذشته هشت 
برابر شــده، کندی ها کاهش یافته است. توسعه هسته کار سریعی 
نیست و برای جاهایی که باعث کندی می شود باید کمک گرفت. 
کارگروهی هم در این راستا تشکیل شده است.وی با تاکید براینکه 
بازار سرمایه ایران، مشتری محور است، گفت: افراد با نام خودشان 
وارد سیستم معامات می شوند. البته درمورد سهام عدالت تجمیع 
سفارشات داشتیم که تجربه خوبی بود. این موضوع باعث می شود 
بــازار به کارگزار پایه تبدیل شــود. راه حل میان مدت نیز خرید از 
عرضه کنندکان خارجی است که شرکت فناوری مذاکراتی را انجام 
داده است که اگر قابل اعام باشد، اعام خواهیم کرد.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راه حل بلند مدت نیز تولید ســامانه 
ترید و پست ترید بومی است که با همکاری دانشگاه تهران در حال 

انجام بوده و پیشرفت های خوبی داشته است.

نهاد ناظر به آینده بازار وارد نمی شود
قالیباف اصل در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت تامین 
مالی از طریق اوراق بوده است، اظهار کرد: گاهی اوراق خارج از بازار 
سرمایه بود اما به این نتیجه رسیدیم دولت باید از طریق بازار سرمایه 
اینکار را انجام دهد.وی با تاکید بر اینکه ورود نقدینگی به بازار اتفاق 
خوبی است، اظهار کرد: باید از این فرصت استفاده کرد. اینکه آینده 
بازار سرمایه چه می شود، نهاد ناظر به آن ورود پیدا نمی کند. بحث 
سلیقه سرمایه گذار است. اگر قیمت سهمی به پشتوانه ارزش های 
نهفتــه باا رود، با خروج نقدینگی قیمت ســهم کاهش نمی یابد. 

مسئولیت با سرمایه گذار است.

  قیمت ارز در میان مدت به کدام سو
 خواهد رفت؟

تغییرات ســطح دسترســی ایران به منابع ارزی و امکان نقل و انتقال ارز، تاثیر 
ویروس کرونا بر کســب و کارها و سرعت بیشــتر رفع ممنوعیت های فعالیت 
اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای طرف تجاری و عدم ایفای تعهدات برخی 
صادرکنندگان از دایل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر اســت.منحنی نرخ ارز 
که بعد از تحوات مختلف در منطقه در نیمه اول سال ۹۸ روندی نزولی شد و 
به کمتر از ۱۲ هزار تومان رســید، از آبان ماه آن سال تغییر مسیر داد و روندی 
صعودی به خــود گرفت.نرخ ارز از حدود ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان در آبان ۹۸ به 
حدود ۱۳ هزار تومان در پایان دی ماه رسید اما روند رشد قیمت ها ادامه یافت و 
در پایان سال ۹۸ به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. از ابتدای سال جاری 
تاکنون حدود ۴ هزار تومان به قیمت ارز افزوده شده است.این تغییر مسیر نرخ 
ارز ناشی از دایل مهمی ست که باید مورد توجه قرار گیرد. در شش ماهه اول 
سال گذشته سطح دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقاات مالی افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده و همین موجب کاهش قیمت ارز شده بود اما به دنبال 
تحوات امنیتی و فشــار دولت آمریکا به برخی کشورها سطح دسترسی ایران 
بــه منابع ارزی و نقل و انتقاات مالی کاهش پیــدا کرد.اما یکی از اتفاقاتی که 
تاثیر بسیار زیادی بر بازار ارز داشته، تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی 
کشورها بوده اســت. ویروس کرونا در اغلب کشورها سطح واردات و صادرات را 
کاهش داده درواقع تا حدودی تقاضا و عرضه کاهش داشته است.اما دولت ایران 
از اواخر فروردین ماه به تدریج به سمت بازگشایی کسب و کارها و فعالیت های 
اقتصادی حرکت کرد. این بازگشایی ها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش 
نیازها به ارز شــد، در حالی که اقتصاد جهانی و طرف های تجاری و ارزی ایران 
هنوز به ســمت بازگشــایی های گســترده حرکت نکرده بودند. بنابراین حجم 
صادرات غیرنفتی ایران هنوز به وضعیت قبل از شــیوع کرونا نرسیده است. این 
شــرایط موجب پیشی گرفتن تقاضای ارز از عرضه ارز و رشد تدریجی قیمت ها 
در بازار ارز شد.بررســی ها نشــان می دهد از دیگر عوامل موثر بر قیمت ارز طی 
هفته های اخیر عدم ایفای تعهدات ارزی بعضی از صادرکنندگان بوده است. ارز 
حاصل از صادرات برخی صادرکنندگان پیش فروش شده است اما به دلیل درگیر 
شدن اقتصاد چین با کرونا امکان تبدیل و انتقال ارز برای برخی صادرکنندگان 
فراهم نشد و همین مساله حجمی از تقاضای انباشته را در خرداد ماه مجددا روانه 

بازار کرد. این اتفاق قطعا در افزایش تقاضای ارز موثر بوده است.

 قیمت ارز در میان مدت به کدام سو می رود؟
 در کنار دایل مطرح شــده برای افزایش نــرخ ارز، چند دلیل برای پیش بینی 
کاهش قیمت ارز در هفته های آینده وجود دارد.ســفر رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران به عراق و توافق انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی 
عراق باعث خواهد شــد بخشی از ارز حاصل از صادرات برای کشور در دسترس 
قرار گرفته و میزانی از اطمینان نســبت به آینده عرضــه ارز از این محل را به 
وجــود خواهد آورد.نکته دیگری که دورنمای بازار ارز را مثبت نشــان می دهد، 
تغییرات تدریجی اقتصاد جهانی و بازتر شدن فضای تجارت بین کشورها است. 
به موازات رفع ممنوعیت فعالیت  اقتصادی در کشــورهای طرف تجاری ایران، 
میزان عرضه های ارز در ســامانه نیما به صورت تدریجی در حال افزایش است و 
در صورت ادامه این روند سطح عرضه می تواند تقاضای ارز را پوشش دهد. ، در 
مجموع با توجه به تحوات اقتصاد جهانی و همچنین اشاره های رئیس کل بانک 
مرکزی، به نظر می رسد وضعیت فعلی بازار ارز کوتاه مدت بوده و در میان مدت 

تعادل نسبی به بازار ارز باز خواهد گشت.

صعود ۴۰ هزار واحدی در بورس
روند صعود شاخص بورس امروز ادامه یافت و بیش از ۴۰ هزار واحد صعود کرد. 
معامات دیروز)دوشــنبه(  بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل 
بورس با ۴۰ هزار و ۷۱۹ واحد صعود رقم یک میلیون و ۳۴۱ هزار واحد را ثبت 
کرد.شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۸۱۰۳ واحد رشد کرد و در رقم ۴۱۹ هزار و 
۳۱۴ واحد ایستاد.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۲۴ هزار و 
۶۱ میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار فواد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، ســرمایه  گذاری تامین اجتماعی، معدنی و 
صنعتی گلگهر، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و معدنی و صنعتی چادرملو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را گذاشتند و بانک های ملت، تجارت 
و صــادرات ایران، فواد مبارکه اصفهان، ملــی صنایع مس ایران، پاایش نفت 
بندرعباس و گســترش ســرمایه  گذاری ایران خودور نمادهای پربیننده بودند.

شاخص کل فرابورس نیز ۲۴۶ واحد صعود و رقم ۱۴ هزار و ۷۱۰ واحد را ثبت 
کرد.معامله گران این بازار ۷۲۷ هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد رایل 
انجام دادند.سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه  گذاری صبا تامین، فواد هرمزگان 
جنوب، پتروشیمی تندگویان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بیمه پاسارگاد و 
بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند و 
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه  گذاری میراث 
فرهنگی، صنایع ماشین های اداری ایران، بانک دی، سیمان ار سبزوار و کشت و 

صنعت شهداب ناب خراسان نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

تسویه حساب با ۲ بانک ادغامی
عضو هیات مدیره بانک ســپه اعام کرد: با واریز مبلغ 
ســهامداران بانک های ســابق حکمت ایرانیان و مهر 
اقتصاد به حســاب های معرفی شده، ادغام این دو بانک 
در نخســتین بانک ایرانی نهایی شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ســپه،  خســرو فرحی ضمن اشــاره به 
همکاری های موثــر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ســتاد کل 
نیروهای مســلح در انجام فرایندهای ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه، تصریح کرد: با برگزاری مجامع عمومی فوق العاده بانک های سابق 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در روزهای دهم و دوازدهم خردادماه سال جاری 
این دو بانک رسماً در بانک سپه ادغام شدند و تابلوهای شعب آنها تغییر یافت.

وی افزود: با اتمام ارزش گذاری بانک های سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان و بر 
اساس مصوبه هیات عالی راهبردی ادغام، مبلغ ارزش سهام سهامداران محاسبه 
و با هماهنگی ســازمان بورس و شرکت سرمایه گذاری مرکزی )سمات( در دوم 
تیرماه سالجاری به حساب های معرفی شده آنها واریز می شود.عضو هیات مدیره 
بانک سپه یادآورشــد: با واریز مبلغ تعیین شده به  حساب سهامداران، مالکیت 
سهام بانک های سابق حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد به بانک دولتی سپه منتقل 
می شود. وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مجامع ادغام بانک های انصار، قوامین و 
موسسه اعتباری کوثر طی هفته های آتی امکان تسویه حساب و پرداخت حقوق 

سهامداران این بانک ها نیز امکان پذیر و اقدام خواهد شد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن عنوان کرد:
فهرست تخفیف های کارمزدی برای 

مشتریان بانکداری شرکتی
مدیریت های شــعب بانک مسکن مکلف شدند 
امسال برای جذب مشتریان بانکداری شرکتی، 
برنامه ویژه ای در پیش بگیرند.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن – هیبنا ، افزایش تعداد 
مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن از سه 
به پنج مشــتری که در سال گذشــته هدفگذاری شده بود به نتیجه 
رســید و دو شرکت جدید در حوزه بتن و فواد، در سال ۹۸ به جمع 
مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن افزوده شدند. اما آن گونه که 
محمدحســن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفته است، 
حوزه بانکداری شــرکتی در سیاست های اعتباری سال ۹۹ یک فصل 
مســتقل دارد و با توجه به منافع دو ســویه این امر برای مشتریان و 
مجموعه بانک، از اولویت های اجرایی محســوب می شود.علمداری در 
گفت وگو با پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا اعام کرده که امســال 
شعب ممتاز تمام مدیریت های شــعب بانک مسکن در تهران و دیگر 
کانشــهرها مکلف شده اند هر یک نسبت به بازاریابی به منظور جذب 
ســه مشتری بانکداری شرکتی اقدام کنند.وی با بیان اینکه مقصود از 
کانشهرها عاوه بر تهران، شهرهای مشــهد، تبریز، اصفهان، شیراز، 
اهواز و کرج است، خاطرنشان کرد: عاوه بر این از سایر مدیریت های 
شعب بانک مسکن نیز خواسته شده هر یک از آنها نسبت به بازاریابی 
و جذب یک مشــتری بانکداری شرکتی در ســال جاری اقدام کنند.

مدیر امور اعتباری بانک مســکن با اشــاره به خدمات ویژه ای که در 
انتظار مشتریان بانکداری شــرکتی است، خاطرنشان کرد: هر یک از 
مشتریان بانکداری شرکتی از زمان رتبه سنجی و تعیین حد اعتباری 
به مدت یک سال می توانند بدون طی فرآیندهای بعضا زمان بر دریافت 
خدمات تســهیاتی و دیگر خدمات بانکی، هــر زمان که بخواهند از 
هر خدمتی تا ســقف حد اعتباری خود اســتفاده کنند. برخی از انواع 
این خدمات شامل دریافت تسهیات برای شرکت یا کارکنان شرکت 
مربوطه، دریافت ضمانتنامه های بانکی، تضمین معامات نســیه و ... 
است که درخواســت های مربوطه صرفا در شعبه بررسی شده و برای 
این مشــتریان به کمیته اعتباری مرکزی بانک ارســال نمی شود.وی 
با بیان اینکه اســتفاده از تخفیف در انــواع کارمزدهای بانکی یکی از 
مزایای ویژه مشتریان بانکداری شرکتی است، گفت: هر نوع کارمزدی 
در مدتی که مشــتری بانکداری شــرکتی از خدمات بانک مســکن 
استفاده می کند مشــمول ۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف می شود.علمداری 
یادآور شد: به عنوان مثال کارمزد مربوط به صدور انواع ضمانتنامه های 
بانکی برای مشــتریان بانکداری شرکتی مشمول تخفیف ۲۰ درصدی 
می شــود. همچنین کارمزد تضمین معامات نسیه برای این گروه از 
مشــتریان تخفیف ۵۰ درصدی را شــامل می شــود که تخفیف قابل 
توجهی اســت. ســایر کارمزدهای بانکی نیز در مدتی که شــرکت به 
عنوان مشــتری بانکداری شــرکتی از خدمات بانک مسکن استفاده 
می کند، ۱۰ تا ۲۰ درصد اســت.به گزارش هیبنا، فقط شرکت هایی 
می توانند از خدمات بانکداری شــرکتی بانک مسکن برخوردار شوند 
که الزاما در حوزه مســکن و ســاختمان فعالیت کننــد. در این بین 
شــرکت هایی که به نحوی در حوزه مصالح ســاختمانی و تجهیزات و 
تاسیســات مربوط به ســاختمان فعالیت می کنند نیز در زمره فعاان 

حوزه مسکن و ساختمان به شمار می آیند.

گزیده خبر
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نگـــاه

 اوکراین:
اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، 

مجبوریم شکایت کنیم
رئیس جمهور اوکراین تهدید کرد که ممکن است علیه ایران به دادگاه های بین 
المللی شــکایت کند.به گزارش د گلوب، »وادیمیر زلنســکی«، رئیس جمهور 
اوکراین مدعی شد: اگر دولت ایران به تعهدات خود در مورد هواپیمای اوکراینی 
عمــل نکند، مجبوریــم به دادگاه هــای بین المللی علیه ایران شــکایت کنیم. 
رئیس جمهور اوکراین مدعی شــد: این موضوع فقط مربوط به جعبه های سیاه 
نیســت. آنها چیزهای دیگری نیز قول داده اند. آنها باید بطور رسمی عذرخواهی 
کنند. آنها باید خســارت کافی را بپردازند. آنها باید آنچه را که وعده داده اند را 
انجام دهند. در غیر اینصورت، ما گزینه دیگری نخواهیم داشت. وی افزود: ایران 
علت تاخیر در ارســال جعبه های سیاه را کرونا اعام کرده است، اما این مشکل 

نمی تواند تا همیشه بماند.

ترامپ:
 شاید در آینده با مادورو دیدار داشته باشم

رئیس جمهوری آمریکا گفت، او ممکن است درباره برگزاری نشست با نیکواس 
مادورو، رئیس جمهــوری ونزوئا در آینده فکر کند اما نه در حال حاضر. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با »آکسیوس« در دفتر کارش گفت: 
شــاید درباره آن فکر کنم... مادورو دوســت دارد ماقات داشته باشد. من هم 
هرگز با دیدارها مخالف نبوده ام و همانطور که می دانید به ندرت با انجام دیدارها 
مخالفت کرده ام. همواره می گویم، با انجام ماقات  چیز زیادی از دست نمی دهید. 
امــا در حال حاضر، من آن هــا را رد می کنم.ترامپ گفت که چندان از تصمیم 
دولتش برای هواداری از خوان گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئا حمایت نمی کند. 
گوآیــدو در بحبوحه اعتراضاتی که پس از انتخابات ۲۰۱۸ به راه افتاد و مادورو 
برای دومین بار پیروز انتخابات ریاســت جمهوری ۶ ســاله این کشور آمریکای 
اتین شد، برای عزل او تاش کرد.ترامپ در مصاحبه روز جمعه با آکسیوس که 
یکشنبه منتشر شد، گفت: گوآیدو انتخاب شد. فکر می کنم که لزوما طرفدار آن 
نبودم اما گفتم -برخی ها آن را دوست داشتند، بعضی ها نداشتند. مشکلی با این 
ندارم. فکر نکنم، این یکی یا آن یکی خیلی معنادار بوده باشد. می توانستم با آن 

یا بدون به سر کنم اما بسیار قاطع علیه اتفاقاتی بودم که در ونزوئا رخ می داد.
ژانویه ۲۰۱۹، گوآیدو که ریاســت مجمع ملی ونزوئا را در دست داشت، برای 
برکناری مادورو از قدرت خود را »رئیس جمهوری موقت« نامید. ایاات متحده 
و چندین کشــور غربــی از گوآیدو حمایت کردند اما روســیه، چین و ترکیه و 
دیگر کشــورها حامی مادورو بودند و او را تنها رهبر قانونی ونزوئا به رســمیت 
می شناسند. مادورو واشــنگتن را به تاش برای سرنگونی دولتش برای تصرف 

ثروت های نفتی ونزوئا متهم کرده است.

کره جنوبی:
 کره شمالی در حال آماده سازی برای رژه 
نظامی سالگرد تاسیس حزب حاکم است

وزارت دفاع کره شــمالی اعام کرد، این کشــور در حال آماده ســازی برای 
برگزاری یک رژه بزرگ مقیاس نظامی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد 
تأســیس حزب حاکم کارگر در ماه اکتبر اســت. ایــن موضوع در بحبوحه 
گمانه زنی هایی مبنی بر آن اعام می شــود که کشــور کمونیست کره قرار 
اســت از این رویداد، برای نمایش ساح های جدید استراتژیک استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی در گزارشی به کمیته 
دفاع مجلس این کشور، اعام کرد، ساختمان های جدید در حال ساخت در 
فرودگاه »میریم« در پیونگ یانگ مشــاهده شده که احتمااً نشانه آن  است 
که کره شــمالی ممکن است در ۱۰ اکتبر، یک موشک بالستیک بین قاره ای 
یا موشک بالستیک پرتابی از زیردریایی را به نمایش بگذارد.وزارت دفاع کره 
جنوبی در این گزارش با اعام اینکه ارتش کشــور شــمالی فعالیت هایش را 
در راســتای آماده سازی برای گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس 
حزب کارگر ادامه می دهد، افزود: تعمیرات میدان »کیم  ایل سونگ« نیز در 
راه است.کره شــمالی در مناسبت های مهم ملی، از رژه های نظامی استفاده 
می کند تا از طریق نمایش ساح های پیشرفته جدید خود، از جمله موشک ها، 
قدرت نظامی خود را در ویترین بگذارد. این کشور معمواً هر ۵ یا ۱۰ سال، 
مراسم بزرگتری برای گرامیداشت سالروزهای خود برگزار می کند.وزارت دفاع 
کره جنوبی اعام کرد، هیچ عمل غیرمعمولی در ارتباط با برنامه هســته ای 
کره شمالی مشاهده نشده، اما فعالیت های در ارتباط با ارتقای موشک ها ادامه 
پیدا کرده اســت.این برآورد، پس از آن انجام می شــود که تنش های مرزی 
به دنبال منفجر کردن دفتر روابط بین دو کره در شــهر مرزی کائه ســونگ 
توســط کره شمالی – که هفته گذشته در پی خشم از اعامیه های منتشره 
علیه پیونگ یانگ در مرز بین دو کره اتفاق افتاد- افزایش پیدا کرده اســت.

کره شمالی از زمان انفجار دفتر روابط بین دو کره، تهدید کرده که به مناطق 
غیرنظامی شده مرزی سرباز می فرستد و قرارداد کاهش تنش ها بین دو کره، 

که در سال ۲۰۱۸ امضا شده، را منسوخ می کند.

/تحلیل-نیویورک تایمز/
ترامپ، عامل چین در واشنگتن

»رئیس جمهور آمریکا مشغول تقویت کردن یک کشور است، اما آن کشور آمریکا 
نیســت.« نشــریه نیویورک تایمز در تحلیلی درباره اینکه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا چطور در اعمال و گفتارش، بر خاف ادعایش، به نفع چین و تقویت 
این کشور عمل می کند، می نویسد: »دونالد ترامپ مکررا گفته است: »هیچکس به 
اندازه من نسبت به چین سختگیر نبوده است.« او تاش دارد که از مساله ضدیت 
با چین در آمریکا به نفع کمپین انتخاباتی خود بهره برداری کند. او جو بایدن را 
ســهل گیرنده در مقابل چین خوانده و حامیانش در تبلیغات به نفع ترامپ، این 
رقیب دموکرات او در انتخابات را با لفظ »بایدن پکن« توصیف کرده اند.آنچه که 
مضحک است این است که این ترامپ بوده که خودش را آلت دست چین و یک 
متملق چاپلوس در قبال دولت این کشــور و یک تقویت کننده شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین نشان داده است. اگر این امر تا کنون روشن نبود اما حاا کتاب 
جدید جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دولتش آن را عیان ساخته است. این 
کتاب با نام »اتاقی که در آن اتفاق افتاد« ترامپ را یک »بله قربان گو« در قبال شی 
جینپینگ توصیف کرده است.»بله قربان گو« به معنی کسی بوده که در پیش یک 
امپراتور یا اسقف اعظم به خاک می افتد و سر به زمین می گذارد اما امروز اینگونه 
جلــوه پیدا کرده که رئیس جمهور آمریکا با تملق گویی علنی می گوید: »رئیس 
جمهور شی جینپینگ عاشق مردم چین است« و در ادامه او را به دلیل »قابلیت 
باا« برای مدیریت همه گیری کروناویروس تحسین می کند.«نویسنده این مطلب 
نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود با اشــاره به وجود فصلی در کتاب خاطرات 
جان بولتون درباره موضوع روابط با چین نوشته است: »بخشی در کتاب که بیش 
از بقیه توجه را به خود جلب می کند مربوط به یک گفتگوی تلفنی ترامپ با شی 
جینپینگ در سال گذشته میادی اســت.بولتون در کتابش عنوان کرده است: 
او )ترامپ( ســپس به شکلی تعجب برانگیز گفتگو را به سمت انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو در آمریکا می برد و به قابلیت اقتصادی باای چین که می تواند 
بر کمپینهای انتخاباتی جاری تاثیر بگذارد تلویحا اشاره می کند و از شی جینپینگ 
می خواهد پیروزی او را تضمین کند.هر چند که در فرآیند پاکسازی دولت، کلمات 
دقیق ترامپ در این گفتگو ویرایش شدند اما به نوشته رسانه ونیتی فِیر، او به شی 
جینپینگ گفته اســت: »اطمینان حاصل کن که من پیروز می شوم«.نیویورک 
تایمز در ادامه این مطلب تصریح می دارد: »ترامپ در عین حال در قبال مناقشه 
مربوط به دو کانادایی که توســط چین به منظور جلوگیری از اســترداد »منگ 
وانژو«، مقام بازداشت شده رده باای شرکت هوآوی از کانادا به آمریکا در بازداشت 
قرار گرفتند، تا حد زیادی منفعل عمل کرد. آمریکا باید در قبال چنین گروگان 
گیری در کنار کانادا بایستد اما ترامپ به جایش توضیح داد که می تواند با مداخله 
در روند قانونی، مشکات را حل کند و اینگونه به آن اعتبار بخشید.اینکه کمپین 
ترامپ به رقیب انتخاباتی اش با لفظ »بایدن پکن« حمله کند، مسخره است، در 
حالی که ترامپ از شی جینپینگ حتی بیشتر از همسرش مانیا تعریف و تمجید 
و ابراز عاقه می کند. او تنها در طول مدت گذشــته از ســال جاری میادی در 
موقعیتهای مختلف این حرفها را زده است: »رئیس جمهور شی به شدت توانمند 
اســت«، »او قدرتمند و تیز بوده و دارای قدرت تمرکز باایی اســت«، »او دارد 
کارش را بسیار خوب انجام می دهد«، »او مردی است که حقیقتا عاشق کشورش 
است«.در چین به شوخی می گویند که نام چینی ترامپ Chuan Jianguo به معنی 
»ترامپ کشورساز« است. این به این خاطر است که »کشورساز« یک نام انقابی 
رایج میان میهن پرستان کمونیست بوده و به تمسخر نشان می دهد که مدیریت 
بد ترامپ در آمریکا عما دارد باعث تقویت حکومت شــی جینپینگ می شود.به 
عبارت دیگر ترامپ دارد تمام تاشــش را می کند که مجددا یک کشور را بزرگ 

کند اما این کشور آمریکا نیست.«

جدیدترین آمارهای جهانی کرونا
 شمار مبتایان به کرونا از ۹ میلیون نفر

 در جهان گذشت
رونــد افزایش آمار مبتایان به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشــور و 
منطقه در جهان شــیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان کروناویروس جدید 
به ۴۷۰ هزار و ۷۰۳ نفر رسیده و تاکنون ابتای ۹ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۱۵ نفر 
نیز به این بیماری تأیید شده است.هم چنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون چهار 
میلیــون و ۸۳۸ هزار و ۳۵۹ نفر از بیمــاران مبتا به کووید-۱۹ بهبود یافته اند.

از میان ســه میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۵۳ مورد ابتای فعال در سراسر جهان سه 
میلیــون و ۶۸۲ هزار و ۴۱۹ مورد معادل ۹۹ درصد از کل موارد وضعیت خفیف 
داشــته و تنها ۵۴ هزار و ۷۳۴ مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت 
وخیــم قرار دارند.هم چنیــن از پنج میلیون و ۳۰۹ هــزار و ۶۲ پرونده مختومه 
بیمــاران مبتا به کرونا چهار میلیــون و ۸۳۸ هزار و ۳۵۹ نفر معادل ۹۱ درصد 
از مــوارد بهبود یافته و ۴۷۰ هزار و ۷۰۳ نفر معادل ۹ درصد از موارد جان خود 
را از دست داده اند.آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری 
کووید-۱۹ قرار داشــته و بیشترین آمار قربانیان و مبتایان به این بیماری را به 
خود اختصاص داده است.از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتایان به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل و انگلیس نیز پس از آمریکا 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است.بنا بر 
گزارش پایگاه اطاع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد مبتایان و قربانیان این بیماری در 
کشورهایی که بنا بر گزارش های رسمی بااترین آمارها را داشته اند تا لحظه انتشار 

این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. ایاات متحده دو میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۵۷ مبتا، ۱۲۲ هزار و ۲۴۷ قربانی

۲.  برزیل یک میلیون و ۸۶ هزار و ۹۹۰ مبتا، ۵۰ هزار و ۶۵۹ قربانی
۳.  روسیه ۵۸۴ هزار و ۶۸۰ مبتا، ۸۱۱۱ قربانی

۴. هند ۴۲۶ هزار و ۹۱۰ مبتا، ۱۳ هزار و ۷۰۳ قربانی
۵. انگلیس ۳۰۴ هزار و ۳۳۱ مبتا، ۴۲ هزار و ۶۳۲ قربانی
۶. اسپانیا ۲۹۳ هزار و ۳۵۲ مبتا، ۲۸ هزار و ۳۲۳ قربانی

۷. پرو ۲۵۴ هزار و ۹۳۶ مبتا، ۸۰۴۵ قربانی
۸. شیلی ۲۴۲ هزار و ۳۵۵ مبتا، ۴۴۷۹ قربانی

۹. ایتالیا ۲۳۸ هزار و ۴۹۹ مبتا، ۳۴ هزار و ۶۳۴ قربانی
۱۰. ایران ۲۰۴ هزار و ۹۵۲ مبتا، ۹۶۲۳ قربانی

پس از آن کشورهای آلمان با ۱۹۱ هزار و ۵۷۵ مبتا، ترکیه با ۱۸۷ هزار و ۶۸۵ 
مبتا، مکزیک با ۱۸۰ هزار و ۵۴۵ مبتا، پاکســتان با ۱۷۶ هزار و ۶۱۷ مبتا، 
فرانســه با ۱۶۰ هزار و ۳۷۷ مبتا، عربستان سعودی با ۱۵۷ هزار و ۶۱۲ مبتا، 
بنگادش با ۱۱۲ هزار و ۳۰۶ هزار مبتا و کانادا با ۱۰۱ هزار و ۳۳۷ مبتا تاکنون 
بیش از ۱۰۰ هزار مبتا به کرونا را گزارش داده اند.ســپس آفریقای جنوبی با ۹۷ 
هــزار و ۳۰۲ مبتا، قطر با ۸۷ هزار و ۳۶۹ مبتا، چین با ۸۳ هزار و ۳۹۶ مبتا، 
کلمبیــا با ۶۸ هزار و ۶۵۲ مبتا،  بلژیک با ۶۰ هزار و ۵۵۰ مبتا، باروس با ۵۸ 
هزار و ۵۰۵ مبتا، سوئد با ۵۶ هزار و ۴۳ مبتا، مصر با ۵۵ هزار و ۲۳۳ مبتا و 
اکوادور با ۵۰ هزار و ۶۴۰ مبتا بیش از ۵۰ هزار مورد ابتا را تاکنون ثبت کرده اند.

ترامپ تحریم علیه چین را تعلیق کرد
 رییس جمهوری آمریکا گفت که تحریم های این کشــور علیه 
چین را به منظور عــدم تداخل در توافق تجاری با پکن تعلیق 
کرده است.دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در گفت وگو با 
»جاناتان سوان« خبرنگار تارنمای آکسیوس گفت که تحریم های 
وزارت خزانه داری این کشور علیه برخی مقام های چینی به دلیل 
فشار علیه مســلمانان اویغور در استان خودمختار سین کیانگ 
را اعمال نکرده اســت.ترامپ تاکید کرد که این تحریم ها را به 
ایــن دلیل اعمال نکرده که آمریکا »در میانه یک توافق تجاری 
بزرگ« با چین است که براساس آن پکن ۲۵۰ میلیارد دار کاا 
از ایاات متحده خرید می کند.رییس جمهوری آمریکا گفت که 
او تعرفه های ســنگینی بر کااهای چینی اعمال و ایحه جدید 
کنگــره این کشــور علیه چین را امضا کرده اســت و نیازی به 
تحریم های دیگر نیست چرا که دو کشور در حال مذاکره تجاری 
هستند.آمریکا دولت پکن را متهم به ایجاد کمپ های شستشوی 
مغزی و بازداشت میلیونی مسلمانان اویغور کرده و چین ستیزان 
در دولت ترامپ نیز تاش می کنند که ترامپ را مجاب به اعمال 
تحریــم علیه مقام های چینی کنند که بــه گفته آن ها در این 
اقدامات دخیل بوده اند.»جان بولتون« مشــاور پیشین امنیت 
ملی ترامپ که کتاب خاطرات او قرار اســت به زودی منتشــر 
شــود، در بخش هایی از این کتاب که در اختیار رســانه ها قرار 

گرفته، گفته اســت که ترامپ در دیدار با »شــی جین پینگ« 
رییس جمهــوری چین از اقدام ادعایی پکن علیه مســلمانان 
اویغور حمایت کرده است.ترامپ در گفت وگو با آکسیوس با رد 
این اتهام گفت که کسی درباره اجرای »قانون مگنیتسکی« برای 
اعمال تحریم های حقوق بشــری علیه چین با او صحبت نکرده 
و اگر چنین درخواســتی مطرح شود، او حتما بررسی می کند.

بولتون همچنین ترامپ را متهم کرده که در دیدارش با »شی« 
در سال ۲۰۱۸ از او خواسته است با خرید محصوات کشاورزی 
از آمریــکا کمک کند تا ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ پیروز شــود.ترامپ این اتهام را نیز رد کرد و گفت که او 
با هر رییس جمهوری صحبت کند خواســتار خرید محصوات 
آمریکایی است.روابط چین و آمریکا در ماه های گذشته به دلیل 
بحران ناشــی از کرونا به پایین ترین ســطح خود کاهش پیدا 
کرده اســت و در تازه ترین تحول ترامپ هفته گذشته مصوبه 
کنگره آمریکا را که خواهان تحریم چین به دلیل »نقض حقوق 
بشر و سرکوب مســلمانان اویغور در استان سین کیانگ« بود، 
امضا کرد.رییس جمهــوری آمریکا همچنین تهدید خود برای 
قطــع همه روابط با چین را تکرار کــرد و گفت که قطع کامل 
روابط با پکن یکی از گزینه هایی اســت که واشنگتن برای خود 

محفوظ می دارد.

هیئت ترکیه ای به زودی در بغداد
عراق درباره پ.ک.ک به ترکیه پیشنهاد داد

یک منبع سیاسی عراقی دیروز )دوشنبه( اعام کرد، عراق درباره حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( پیشنهادی به ترکیه داده و یک هیئت ترکیه ای در آینده ای 
نزدیک برای بررسی این پرونده به بغداد می رود.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
شبکه ســومریه نیوز، این منبع گفت، عراق به فاتح ییلدز، سفیر ترکیه در بغداد 
هنگامی که احضار شد، پیشنهاد داد، پیرامون پرونده های موجود میان دو کشور 
از جمله موضوع حزب کارگران کردستان، حضور نظامی ترکیه در شمال عراق، دو 
پرونده دجله و فرات و مرزهای مشترک، پرونده های تجاری مربوط به پروژه های 
صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه، افتتاح گذرگاه مرزی جدید میان 
دو کشور و ســرمایه گذاری در عراق، دو طرف یک گفت وگوی کامل و جامعی را 
آغاز کنند.وی گفت، عراق و ترکیه منافع مشترک زیادی دارند که می توان از آنها 
به عنوان پایه ای برای تفاهم بلندمدت اســتفاده کرد. طرف ترکیه هیچ اعتراضی 
نسبت به موضوع آغاز یک گفت وگوی جامع درباره پرونده های موجود نکرده است 
اما در عین حال روی حق خود درباره عملیات پیش دســتانه علیه حزب کارگران 
کردستان در داخل عراق تأکید دارد.منبع مذکور گفت، ترکیه مجموعه ای اسناد 
و مدارک را ارائه کرده که نشــان می دهند حمات حزب کارگران در خاک عراق 
برنامه ریزی و اجرایی شده است و با توجه به اینکه عراق هیچ اقدامی برای توقف 
اشــغال خاک خود و استفاده از آن برای هدف قرار دادن منافع ترکیه توسط این 

حزب انجام نداده، آنکارا حق دارد علیه حزب کارگران کردستان اقدام کند.

مشاور تجاری کاخ سفید: 
 هرآنچه بولتون درباره چین می گوید 

احمقانه است
مشــاور تجاری کاخ سفید اتهامات مطرح شــده از سوی مشاور امنیت ملی 
سابق آمریکا درباره اقدامات رئیس جمهور را رد کرد.پیتر ناوارو، مشاور تجاری 
کاخ سفید در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان با اشاره به نام کتاب جدید جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی سابق آمریکا تحت عنوان »اتاقی که در آن اتفاق 
افتاد: خاطراتی از کاخ سفید« گفت: من در تمامی آن اتاق ها بودم.وی افزود: 
هرآنچه بولتون درباره چین می گوید، احمقانه است چرا که دونالد ترامپ در 
مقایسه با دیگر روسای جمهور کشورمان، جدی ترین رئیس جمهور در برابر 
چین بوده اســت.بولتون در کتابش ادعا می کند که ترامپ از شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین برای پیروزی مجدد در انتخابات درخواست کمک کرده 
است.ناوارو در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا ترامپ از شی برای انتخابات 
نوامبر ۲۰۲۰ درخواست کمک کرده یا خیر، گفت: من تاکنون چنین چیزی 
نشــنیدم. من در آن اتاق بودم.وی همچنین گفت: بولتون با کتابش که تنها 
با هدف کســب ســود آن را نوشته، اطاعات به شــدت محرمانه را به خطر 
انداخته است. بولتون ریســک حکم حبس را به جان خریده و باید بهای به 
خطر انداختن امنیت کشور به خاطر کتابش را بپردازد.این در حالی است که 
یک قاضی فدرال روز شنبه درخواست دولت ترامپ برای جلوگیری از انتشار 

کتاب بولتون را رد کرد.   

یک مقام وزارت خارجه آمریکا در امور 
خــاور نزدیک در گفتگویی که با یک 
رســانه رژیم صهیونیستی داشته، به 
موضوع اشغال کرانه باختری و مسئله 
ایران پرداخت.»دیوید شنکر« معاون 
وزیر خارجــه آمریــکا در امور خاور 
نزدیک در گفتگویی که با خبرگزاری 
به  »کان« رژیم صهیونیستی داشت، 
موضوع اشغال کرانه باختری و مسئله 
ایران پرداخت.شنکر با اشاره به طرح 
تــل آویو برای الحــاق کرانه باختری 
گفت: من مطمئنم که تل آویو با هدف 

حفظ چشم انداز طرح ترامپ، هشدار 
برخی کشورهای عربی را درباره تأثیر 
الحاق بــر روابط منطقــه ای در نظر 
درباره  آمریکایی  مقــام  می گیرد.این 
تحوات فلســطین اعام کرد: روابط 
اسرائیل و کشــورهای عربی حاشیه 
جنوبی خلیج فارس طی ســال های 

گذشــته تقویت شده اســت.وی در 
ادامه مواضع خصمانه واشنگتن علیه 
ایران، گفت: آمریکا به فشار حداکثری 
علیه ایران ادامه خواهد داد. به تازگی 
تحریم های جدیدی علیه ایران اعام 
شــده و اقدامات و تحریم های بیشتر 
این  داشــت.ادعاهای  ادامه خواهــد 

مقام آمریکایی علیــه ایران در حالی 
مطرح شده که دو سال پیش »دونالد 
ترامــپ« از توافــق هســته ای ایران 
موســوم به برجام کناره گیری کرد و 
وعده داد که به جای حضور در برجام، 
با اعمال »فشار حداکثری« علیه ایران 
می توان به نتایج بهتری دست یافت، 
اما به گفته بســیاری از کارشناسان 
اعمال این سیاســت ترامپ در تغییر 
سیاســت های ایران با شکست روبرو 
بــوده و حتی نتوانســته اهداف اولیه 

خود را به دست آورد.

جدیدترین موضع گیری 
خصمانه واشنگتن علیه ایران

یک رسانه عبری زبان فاش کرد که وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اجرای طرح الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری را مشــروط به تصویب بودجه دو ساله آتی 
کرده اســت. در مقابل نتانیاهو هم تهدید به انحال 
دولت ائتافی در صورت عدم موافقت گانتس با طرح 
الحاق کرده اســت.به گزارش روزنامــه عبری زبان 
»یسرائیل هیوم« )اسرائیل الیوم( نوشت که بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل به بنی گانتس، وزیر 
جنــگ این رژیم اعام کرده اســت که اگر حزب او 
)آبی ـ ســفید( با اجرای طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به اراضی اشــغالی مخالفت کند، این 
مســأله باعث انحال دولت ائتافی و رفتن به سوی 
برگزاری انتخابات برای چهارمین بار می شــود.طبق 
این گزارش، نتانیاهو در دیدارهای اخیرش با گانتس 
بر این موضع تأکید کرده اســت.نتانیاهو در این باره 
گفته اســت، هیچ راهکار میانه ای وجود ندارد و اگر 
گانتس بر مواضعش در این زمینه پافشاری کند، باید 
به سمت برگزاری انتخابات برای چهارمین بار رفت.

گانتس درصدد است تا تأیید طرح الحاق را مشروط 

بــه تصویب بودجه دوســاله دولت اســرائیل کند. 
نتانیاهو خواهان آن اســت که بودجه اسرائیل فقط 
برای سال آتی تدوین و تصویب شود اما بنی گانتس 
اصرار دارد که باید بودجه برای دو سال آتی تصویب 
شود.در همین رابطه، رسانه های اسرائیلی می گویند 
کــه تدوین بودجه یک ســال یا دو ســال آتی آثار 
سیاســی پررنگی به دنبال خواهد داشــت چرا که 
تصویب بودجه یکســال، این فرصــت را به نتایناهو 
می دهد که دولت را به شکســت بکشاند و در اواخر 
ســال ۲۰۲۰ جاری دوباره انتخابات پارلمانی برگزار 
کند و فرصت نخست وزیری را از بنی گانتس بگیرد.

از سوی دیگر، »یزهار شــای«، وزیر علوم و فناوری 
اسرائیل انحال دولت کنونی را دور از ذهن دانست.

وی اظهار داشت علیرغم ناکامی در تاش های جدید 
برای حل و فصل بحران میان دو حزب اصلی یعنی 
»لیکود« و »آبی سفید« درخصوص دو مساله الحاق 
کرانه باختری و بودجه، ســرنگونی دولت کنونی در 
نتیجه این اختافات را بعید دانست و افزود: ضروری 
اســت که دولت کنونی به فعالیت ها و اقدامات خود 

ادامه دهد.یزهار شــای که عضو حزب آبی ســفید 
اســت، عنوان کرد:تصویب بودجه دو ساله همانطور 
که حزب متبوعــش می خواهد با انجام اصاحات و 
تغییرات بزرگ بر قانون بودجه امری شــدنی است.

وی درباره طرح الحاق کرانه باختری گفت: توافقات 
قبلی برای هر دو طرف خوب است و نباید با اقدامات 
یکجانبه آن را تحت الشعاع قرار داد، حزب آبی سفید 
از راهــکار دو دولتی حمایت می کند.شــای افزود: 
نخســت وزیری بنی گانتس موضوعی است که برای 
همه »خوب« خواهد بود.این اظهارات یزهار شای در 
حالی مطرح می شود که بحران موجود میان لیکود 
و آبی ســفید هنوز به قوت خود باقی است، این امر 
به نگرانی ها درخصوص سرنگونی دولت کنونی دامن 
زده اســت.»بنیامین نتانیاهو«، رئیس حزب لیکود 
و »بنی گانتس«، رئیس حزب آبی ســفید شامگاه 
جمعه برای گفت وگو بر سر دو پرونده مورد اختاف 
)طرح الحاق کرانه باختری و بودجه( نشستی ترتیب 
دادند اما بدون دستیابی به توافق یا حصول هر گونه 

پیشرفتی این نشست پایان یافت.

دوئل گانتس و نتانیاهو بر سر طرح الحاق کرانه باختری

گزیده خبر

 کاخ ریاســت جمهوری کره جنوبی در نخستین واکنش 
به کتاب خاطرات »جان بولتون« مشــاور پیشین امنیت 
ملی آمریکا، این کتاب را »یــک مورد خطرناک« خواند 

و اعام کرد که بیشتر خاطرات وی در مورد کره جنوبی، 
»تحریف« شــده اســت.به گزارش یونهاپ، »چونگ ایو 
یونــگ« مدیر امنیــت ملی کاخ ریاســت جمهوری کره 
جنوبی )کاخ آبی( امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعام 
کــرد که بخش اعظم این کتاب نه »واقعیت های دقیق« 
بلکه »برداشت« های خود بولتون از واقعیت ها است.این 
مقام کره جنوبی همچنین بولتون را به »افشای یک جانبه 
جزئیات مشــاوره های دیپلماتیک« که بر اساس اعتماد 
متقابل بین دولت های دو کشــور انجام شده است متهم 
کرد.کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی اعام کرد که این 

موضوع را به آمریکا منعکس خواهد کرد.وی افزود: چنین 
اقدام »نامناسبی« همچنین می تواند تاش متحدین برای 
پیشبرد استراتژی های مشترک و تقویت منافع امنیتی را 
تضعیف کند.چونــگ ابراز امیدواری کرد که دولت ایاات 
متحده تدابیر مناســبی را برای جلوگیری از عود مجدد 
»چنین پرونده خطرناک« اتخاذ کند.کتاب جدید »جان 
بولتون« مشاور سابق امنیت ملی آمریکا به نام  »اتاقی که 
اتفاق آنجا افتاد: خاطرات کاخ سفید« قرار است سوم تیر 
منتشر شود اما پیش نویس برخی از فصل های این کتاب 

به رسانه ها درز کرده است.

کره جنوبی کتاب 
بولتون را »یک مورد 
خطرناک« خواند
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نتایج یک مطالعه مروری نشان می دهد که انجام فیزیوتراپی قفسه 
سینه و ورزش های تنفسی می تواند در بهبود عملکرد تنفسی بیماران 
مبتا به کووید-۱۹ نقش موثری داشته باشد. یکی از اندام هایی که 
به دنبال بیماری کووید-۱۹ درگیر می شود، سیستم تنفسی است، 
بنابراین نقش فیزیوتراپیســت ها به خصوص در زمینه فیزیوتراپی 
تنفسی قابل اهمیت است.فیزیوتراپیست ها به عنوان عضوی از تیم 
درمــان در بخش مراقبت های ویژه نقش موثری در کاهش عوارض 
تنفسی و جلوگیری از ضعف ناشی از بستری در بخش مراقبت های 
ویژه ایفا می کنند. پاکسازی راه های هوایی از ترشحات، فیزیوتراپی 
و توان بخشی ریوی که شامل فیزیوتراپی قفسه سینه و ورزش های 

تنفسی است، نقش موثری در درمان خواهد داشت. 

در پــی کاهش قابل توجه جمعیت زنبورها در سراســر کره زمین، 
دانشــمندان از پهپادهای مجهز به حباب ســاز برای کمک به گرده 
افشانی گل ها به عنوان یکی از مهم ترین کارهایی که زنبورها همواره 
انجام می دادند، استفاده می کنند. شاید گرده افشانی گل ها با کمک 
پهپادهای حباب ساز بتواند به کشاورزان کمک کند و سیاره ما را از 
نابودی نجات دهد. زنگ خطر برای زنبورها به صدا درآمده اســت و 
هر روزی که می گذرد صدای آن بلندتر به گوش می رسد. جمعیت 
زنبورهای عسل در ســال های اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی، 
بیماری و استفاده از سموم دفع آفات به سرعت کاهش یافته است. 
از آنجا که در ایاات متحده زنبورها ســاانه محصوات زراعی را به 

ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دار گرده افشانی می کنند.

محققان ژاپنی موفق به کشــف عملکرد یک نوع دی ان اِی بدون کد یا 
بی رمز شده اند که تاکنون تصور می شد هیچ عملکردی ندارد و دریافتند 
که در کشــت برنج بسیار موثر است. برنج یکی از مهم ترین محصوات 
کشــاورزی در جهان و یک منبع غذای اصلی در بسیاری از کشورها از 
جمله ژاپن اســت. تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر این مناطق ژنومی بر 
روی تولید مثل و تکثیر گیاه بــه طور بالقوه می تواند منجر به افزایش 
بهره وری و بازدهی پایدار شالیزارهای برنج شود. بسیاری از مطالعات بر 
ژن ها و قســمت هایی از دی ان ای که دستورالعمل ساخت پروتئین ها را 
ارائه می دهند، تمرکز دارند. اما در موجودات پیچیده تری مانند گیاهان 
و حیوانات، بخــش بزرگی از ژنوم)بین ۹۰ تا ۹۸ درصد( برای پروتئین 

رمزگذاری نشده است.

راهی برای کاهش عوارض 
تنفسی کرونا

 پهپادها 
به جای زنبورها!

 عملکرد
 "دی ان ای بی رمز" کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسجد »شافعی« در شهر کرمانشاه 

توقف تولید هیوندای پالیسید و جنسیس به خاطر نبود قطعه
تولید هیوندای پالیسید و جنسیس GV۸۰ به خاطر نبود قطعات کافی متوقف شده است. گفته می شود توقف تولید این دو خودرو 
پس از عدم تأمین قطعه توسط شرکت ها به خاطر شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفته است. هیوندای قبًا نیز کارخانه های خود را 
با شیوع کرونا بسته بود. در ماه فوریه هم به خاطر کمبود قطعات برقی و سیم کشی تولید برخی محصوات این خودروساز متوقف 
شده بود. در آن زمان تأمین کننده های چینی نتوانستند با تقاضای موجود هماهنگ شوند و به نظر می رسد این اختال در زنجیره 
تأمین قطعات ادامه دارد. با کمتر شدن سخت گیری های مربوط به کرونا و بازگشت کارکنان به سر کار چنین اختااتی دور از 
ذهن نخواهد بود زیرا ویروس کرونا از بین نرفته است. همین هفته پیش بود که کیا هم تولید خود در دو کارخانه را متوقف کرد 
زیرا برخی کارکنان به این ویروس مبتا شــده بودند. GV۸۰ که اولین شاسی بلند جنسیس است محبوبیت زیادی را به دست 
آورده و ماه پیش حدود ۱۰ هزار پیش ســفارش برای آن دریافت شــده است. در مقابل باید گفت کل فروش جنسیس در سال 
۲۰۱۹ برابر با ۲۱۲۳۳ دستگاه بوده است. این یک محصول بسیار خوب برای جنسیس بوده و از تجهیزاتی همچون پشت آمپرهای 

دیجیتال، تشخیص دست خط و سیستم خالص سازی هوا برخوردار است.

واکنش بنا به حذف کشتی فرنگی از المپیک2024: دروغ بزرگ!
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خبرهای منتشر شده مبنی بر حذف کشتی فرنگی از المپیک ۲۰۲۴ را بدون سند و دروغ بزرگ 
دانســت. محمد بنا درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر حذف کشتی فرنگی از المپیک ۲۰۲۴، با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: 
بیشــتر کشــورهای صاحب کشتی در دنیا به غیر از کشــوری مثل آمریکا هم در  کشتی آزاد و هم فرنگی خوب هستند و حتی 
کشورهای خواهان کشتی فرنگی بیشتر است. بحث بر این بوده که زمانی کشتی بطور کلی از المپیک حذف شود که نشد.سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی افزود: المپیک ۲۰۲۴ در فرانسه برگزار می شود که در کشتی فرنگی فعال است و حرف برای گفتن دارد. 
وقتی کشوری مثل سنگال به عنوان میزبان المپیک جوانان ورزش خاصی ندارد، می تواند درخواست حذف یکی دو رشته را بدهد 
و به جای آن رشــته های دیگری که در آن قوی تر هستند را جایگزین کنند. وی تصریح کرد: در المپیک جوانان هر کشور فقط 
می تواند در ۲ وزن حضور داشــته باشــد. خب آمدند به میزبان گفتند کشتی را بطور کامل نمی توانی حذف کنی و در نهایت به 
این نتیجه رسیدند بین کشتی فرنگی، آزاد و زنان، کشتی فرنگی نباشد و به جای آن کشتی ساحلی باشد. این موضوع چه ربطی 

به المپیک بزرگساان دارد؟ اصا این بحث ارتباطی با یکدیگر ندارد و دلیل نمی شود آن را به المپیک بزرگساان ربط بدهیم. 

دلهای مسلماان ربوده ه  بازیکافر بچه ای سنگدل آوردهٔ غازی ا سست کند اعدهٔ ملت ازیشد ر صفت حیلت بازی دل او سخت ر عشق همان توه شد امروز مجازیر توه  ه دیدیم ر اسام حقیقی است رچند ه رگز نکند بنده نوازیسوگند خورم  کز دل و جان بندهٔ اویم کاندر صف شمشیر زان حیدر غازیاندر صف خوبان ری چهره چنان است مسکین دل من هست همیشه ه  کف او
گردان شده چون دف ه کف حیدر رازی

پیشنهاد
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بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه 
»پالم اسپرینگز« آمریکا برندگان خود را در بخش های 
مختلف معرفی کرد.در این رویداد ســینمایی که از 
تاریخ ۱۶ تا ۲۳ ژوئن )۲۷ خرداد تا ۲ تیر( به صورت 
آناین برگزار شد، فیلم کوتاه »شهربازی« ساخته کاوه 
مظاهری محصول مشترک ایران و کانادا تقدیر ویژه 

هیات داوران این رویداد سینمایی را دریافت کرد. 
فیلم های »امتحان« ساخته سونیا حدادی، »تتو« از 
فرهاد دل آرام و »ماقات« به کارگردانی آزاده موسوی 
و »من چادر« ســاخته کاوه تهرانی محصول مشترک 
نروژ، ایران و آلمان دیگر آثار سینماگرانی ایرانی بودند 
که در بیست و ششــمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
پالم اسپرینگز حضور داشتند. جشنواره فیلم کوتاه پالم اسپرینگز که از رویدادهای سینمایی مورد 
تائید آکادمی اسکار است جایزه بزرگ سال ۲۰۲۰ خود را به فیلم »ماتریوشکا« ساخته محصول 
مشــترک بلژیک و فرانســه اعطاء کرد و جایزه بهترین انیمیشن و مستند کوتاه هم به ترتیب به 
»لباس تو« )انگلیس( و »قلب همچنان صدا می کند« )آمریکا( رســید.جایزه بهترین فیلم کوتاه 
بــاای ۱۵ دقیقه هم به فیلم »حق تولد« اعطاء شــد و جایزه بهترین فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه ای و 
کوتاهتر هم به فیلم »دامی« از لیتوانی رســید. امســال در مجموع ۳۳۲ فیلم در جشنواره فیلم 
کوتاه پالم اسپرینگز آمریکا پذیرفته شدند.جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز، بزرگترین 
رویداد سینمایی فیلم کوتاه در آمریکا و یکی از جشنواره های مورد تائید آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار اســت و برندگان اصلی این جشنواره واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم 

کوتاه اسکار ۲۰۲۱ می شوند.

وجدان زنو
وجدان زنو اثر برجسته و مهم نویسنده ایتالیایی، ایتالو 
اســووو اســت که آندره تریو به خوبی آن را توصیف 
کرده: »یک شاهکار عظیم و باورنکردنی… در طول 
یک قرن احتمال دارد فقط پنج یا شــش اثر به این 
غنا و عظمت خلق شــود.« اســووو در ســال ۱۸۶۱ 
در تریســت متولد شد و در ســال ۱۹۲۸ در تصادف 
اتومبیل از دنیا رفت. ســهامدار یکــی از بزرگ ترین 
شرکت های صنعتی ایتالیا بود و به همین خاطر تمام 
وقتش در اداره این شرکت سپری می شد. با این حال 
گاهی به کار نویســندگی می پرداخت و توانست در 
مدت سی سال سه رمان منتشر کند. دو رمان اول او 
با موفقیت زیادی روبه رو نبود و تا حدودی ایتالو اسووو 
را ناامید کرد. او به مدت ۲۵ سال چیزی منتشر نکرد تا اینکه شاهکارش را خلق کرد: وجدان زنو. 
پس از انتشــار این رمان بود که نویســندگانی چون جیمز جویس، والری اربو، بنژامین کرمیو و 
دیگران از کار او تجلیل کردند. در قسمتی از متن پشت جلد رمان وجدان زنو آمده است: وقتی از 
ادبیات جدید اروپا صحبت می کنیم و بافاصله به یاد جویس، پی یر آندلو، کافکا، مارسل پروست، 
ارنس، ژید و توماس مان می افتیم، نباید فراموش کنیم که ایتالو اسووو چه از جهت اصالت سبک 
و چه از جهت غنای ادبی از زمره این پیشــگامان ادبیات نوین اروپا است.در این رمان با پیرمردی 
۵۷ ســاله به نام »زنو کوزینی« روبه رو هستیم که برای معالجه بیماری اش به یک روانکاو مراجعه 
می کند. برای درک بیماری »زنو« باید کتاب را به دقت مورد مطالعه قرار داد که البته در ادامه از 
آن صحبت می کنیم. اما در ابتدا بهتر است اشاره کنیم که روانکاو، یعنی »دکتر س.«، برای درمان 

زنو از او می خواهد دست به قلم شود و خاطرات خود را بنویسد.

بی نظیر بوتو
بی نظیــر بوتو )بــه اردو: بینظیر بهٹو( )زاده ۲۱ 
ژوئن ۱۹۵۳ – درگذشــته ۲۷ دســامبر ۲۰۰۷( زن 
سیاســت مدار پاکســتانی بود.وی طــی دو دوره از 
سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ نخست 
وزیر پاکستان از حزب مردم بود.وی اولین زن مسلمان 
در تاریخ جهان اسام بود که به مقام نخست وزیری در 
یک کشور اسامی رسید. وی در طول دوران فعالیت 
سیاسی خود بارها به اتهام فســاد مالی مواجه شده 
بــود و به همین دلیل از مقام نخســت وزیری برکنار 
شد. او را نیز همچون پدرش ذوالفقار علی بوتو دارای 
گرایش های سوسیالیستی و پوپولیستی می دانند.وی 
سرانجام در دسامبر ۲۰۰۷ در پاکستان ترور شد و به 
قتل رسید.مادر بی نظیر بوتو، نصرت بوتو )نصرت اصفهانی(، از کردهای ایران و شیعه بود. او پس از 
اینکه ۸ سال را در تبعید خودخواستهبه سر برد در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷ به پاکستان بازگشت. او تبعید 
خود را در بریتانیا و دبی گذراند.]۶[ بی نظیر بوتو در حالی که در مسیر بازگشت خود به خانه بود، 
مورد حمله تروریســتی قرار گرفت، اما به خود وی آســیبی نرسید اما حداقل ۱۳۵ کشته و ۳۲۰ 
زخمی بر جای گذاشــت.بی نظیر بوتو ساعاتی بعد از این انفجار در گفتگو با هفته نامه فرانسوی 
پاری مچ، محافظه کاران هوادار ژنرال ضیاءالحق، فرمانده نظامی ســابق پاکستان را به حمایت از 
افراطی هایی که قصد کشتن او را داشتند متهم کرد. خانم بوتو گفت افراطیون مسلمان نمی توانند 
بدون پشتیبانی از غارهایشان در کوه ها بیرون بیایند و عملیات انجام دهند.او در ۹ نوامبر ۲۰۰۷ 
بمدت ۳۰ روز در بازداشــت خانگی قرار گرفت،اما در پی در خواســت جورج بوش رئیس جمهور 

آمریکا این بازداشت لغو شد.

تقدیر جشنواره پالم اسپرینگز از فیلم ایرانی


