
جدیدترین بررسی ها از وضعیت تجارت 
جهانی در ایام شــیوع کرونا نشــان 
می دهد که هیچ منطقه ای در جهان 
نتوانسته تجارت خود را از اثرات مخرب 
شــیوع این ویروس در امان نگه دارد.

جدیدترین بررسی های اتاق بازرگانی 
تهران نشــان می دهد کــه در طول 
ماه هایی که از ســال ۲۰۲۰ گذشته، 
تقریبــا تمامی مناطق و کشــورها از 
شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند 
و میزان صادرات و واردات کشــورها 
در بســیاری از ماه های گذشته منفی 
بوده است.بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته، تجارت جهانی در فصل نخست 
سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل پیش از آن 

افتی پنج درصدی را به ثبت رســانده 
است اما در فصل دوم این سال و پس 
از گسترش شیوع ویروس در بسیاری 
از کشورها، میزان تجارت جهانی افتی 
۲۷ درصدی را به ثبت رســانده است.

همچنین پیش بینی شــده که میزان 
افت جهانی تجارت تا پایان سال جاری 
میادی به حدود ۲۰ درصد برسد که 
این پیش بینی به عدد منفی ۱۳ تا ۳۲ 
درصد سازمان تجارت جهانی نزدیک 
است. کمیسیون اروپا نیز پیش بینی 

کرده میــزان تجارت این اتحادیه بین 
۱۰ تــا ۱۶ درصد کاهش پیدا کند.در 
میان کشورهای قدرتمند، دو ماه آوریل 
و می، بدتریــن ماه ها از نظر عملکرد 
بوده اما جز دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰، 
چین توانسته شرایط بهتری را پشت 
ســر بگذارد. آمریکا در ماه مارس ۲۱ 
درصد افــت واردات و ۲۹ درصد افت 
صادرات را به ثبت رســانده است.کره 
جنوبی نیز در ماه می افت ۲۰ درصدی 
صادرات و ژاپن در ماه آوریل افت ۲۶ 

درصدی صادرات را پشت سر گذاشته 
اســت.در میان کشــورهای در حال 
توسعه نیز تمام آمارها منفی بوده است. 
بر این اســاس در نخســتین فصل از 
سال ۲۰۲۰، میزان واردات کشورهای 
درحال توسعه دو و میزان صادرات آنها 
هفت درصد کاهش یافته اســت. در 
چهارمین ماه از ســال جاری میادی 
میزان واردات این کشورها ۱۹ و میزان 
صــادرات آنها ۱۸ درصد کاهش یافته 
اســت.این گزارش اعام می کند که 
تقریبا تمامی کشورها و مناطق جهان 
از شیوع کرونا آسیب دیده اند، با این 
وجود وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه 

بهتر از دیگر نقاط است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 هزینه بیشتر آسیا برای کرونا 
قطعی است

 امروزه تقریبا کرونا به شــش ماهگی نفوذ نحس خود در حوزه سامت 
مردم جهان نزدیک شــده اســت. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان 
ملل متحد، کشــورهای کم درآمد آســیا به اندازه کافی برای حمایت 
از شهروندانشــان طی همه گیری ویروس کرونا هزینه نکرده اند. اما در 
مقابل کشورهای توسعه یافته عضو گروه ۷ به طور متوسط معادل ۶/۵ 
درصــد تولید ناخالص داخلی خود برای نجات اقتصادهایشــان در پی 
شــیوع کرونا هزینه کرده اند. صرف نظر از اینکه این گزارش چه میزان 
میتواند واقعیت داشته باشد، نفس وجود آمارهای منتشره از مبتایان 
و درگذشــتگان نشاندهنده این واقعیت اســت که آسیا از کرونا آسیب 
کمتری دیده پس باید به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل تردید کنیم. 
اما اینکه اهمیت اقتصاد موجب شده باشد کشورهای ثروتمند به پاس 
حفظ کیان تولید و حفاظت از اقتصادشــان هزینههایی را متقبل شده 
باشند محتمل است. اینکه کشورهای ثروتمند هر اقدامی که ازم بوده 
برای تقویت اقتصادشان طی این بحران انجام دادهاند، ولی کشورهای 
کم درآمد ظرفیت های کمی برای پاســخگویی به این بحران در اختیار 
داشتهاند نیز امکانپذیر بوده است. این گزارش نشان میدهد که  سازمان 
ملل بدین نتیجه رســیده که کشــورهای توسعه یافته عضو گروه ۷ به 
طور متوسط معادل ۶/۵درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای نجات 
اقتصادهایشــان در پی شیوع کرونا هزینه کرده اند بطور طبیعی ممکن 
و محتمل بوده اســت چرا که اقتصاد کشــورهای حوزه گروه ۷ حجم 
وسیعتری از نسبت اقتصادی در تولید ناخالص جهان را در اختیار داشته 
اســت پس میتوان حدس زد برای حفظ این هژمونی سنگین ناچار به 
پرداخت هزینه بیشــتری هم بوده باشــد و در مقابل اینکه کشورهای 
فقیرتر آسیا تنها ۰۲/۰ تا ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای 
بسته های کمکی به مردم و یا واحدهای متاثر از تعطیلی و فاصلهگذاری 
و جلوگیری از شیوع کرونا اختصاص داده باشند هم دور از منطق نیست. 
اینکه کشور هندوستان توانسته محرکهای مالی بزرگی فراهم کند و در 
میان کشورهای نســبتا فقیر تنها ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
خود را به آسیبپذیرهای جامعه ناشی از تاثیر کرونا اختصاص داده است 
خود نشاندهنده توجه بیشتر و عمیقتر نسبت به مسایل انسانی در این 
کشور است. در گزارش سازمان ملل آمده است این ارقام در آسیا بسیار 
پایین هستند و توانایی مقابله با تاثیرات مخرب بحران کرونا بر اعضای 
آسیبپذیر جامعه را ندارند. اما این تحلیل مغرضانه است، چرا که آمارها 
نشــان میدهند توجه جامع به وضع مبتایان در کشورهای آسیایی به 
مراتب از توجه جامع به مبتایان در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس 
بیشــتر بوده اســت. البته اینکه بانک جهانی خواستار مشارکت بخش 
خصوصی در کمک به کشورهای فقیر باشد مفید است اما بهتر بود بانک 
جهانی تاش خود را برای ایجاد نگاه انســانیتر در کشورهای غربی نیز 
بخرج میداد. البته اینکه بانک جهانی۱۲میلیارد دار از بدهی کشورهای 
فقیر را بخشیده هم قابل تقدیر است اما این رقم به نسبت آنچه ازم بوده 
تا بانک جهانی در مشــارکت با مساعدتها بدان توجه کند رقم ناچیزی 
است. وقتی در این گزارش به امر اشتغال و مشکات معیشت مردم در 
کشورهای فقیرتر توجه میشود و اذعان میشود که کشورهای آسیبپذیر 
شــغل خود را بیشتر از دست دادهاند و کمکهای بسیارکمی برای آنها 
ارسال شده توقع این بوده که بانک جهانی و سازمانهای عامالمنفعه به 
این کشــورها توجه عمیقتری داشته باشند. چرا که  این افراد در خطر 
بیشــتری در برابر ویروس کرونا قرار دارند و این مسئله در حال حاضر 
بسیار نگران کننده هم شده است. باعث تاسف نیست که سازمان ملل در 
گزارش خود اعام کند اکثر افرادی که شغل و وسیله امرار معاش خود 
را از دست دادهاند زیر خط فقر به سر می برند؟ تامین معاش برای افراد 
زیر خط فقر در جهان شاید در کوتاه مدت حداقل درآمدی برای یکسال 
آینده این افراد کافی و مطللوب بنظر برسد. ولی در بلندمدت اقداماتی 
مانند بیمه سامتی، مزایای بیکاری و مستمریهای مداوم نیاز است. امروز 
اگر نســبت توجه کشورهای غربی به سامت جامعه را با همین نسبت 
در آسیا مقایســه کنیم قطعا آسیا برای سامتی مردم هزینه بیشتری 
پرداخته است. در همین نگاه اگر نسبت هزینه کشورهای غربی در حفظ 
ارکان اقتصادی را با همین نسبت در شرق و بخصوص آسیا مقایسه کنیم 
غربیها به اقتصاد بهای بیشتری دادهاند. ریشه این دو نگاه به زیر ساخت 
ذهنی در تمرکز غرب بر لیبرالیسم اقتصادی است تا لیبرال دموکراسی 

و نقطه انحطاط جهان غرب هم همین جاست.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

  رتبه  شصت و هفتم ایران از نظر ارائه سرعت 
اینترنت در جهان

به گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می ۲۰۲۰ میادی ۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه و 
سرعت آپلود آن ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه بوده است. بر این اساس ایران در رده ۶۷ ام رتبه بندی سرعت 

اینترنت قرار می گیرد . پرسرعت ترین اینترنت موبایل در دنیا متعلق به کره جنوبی است.

بیانیه مشترک بعثه رهبری و سازمان حج؛
زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام نخواهند شد

بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حج با اشــاره به اعام وزارت حج عربستان مبنی براینکه مناسک 
حج ۹۹ به صورت محدود برگزار خواهد شد، اعام کردند زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام 

نخواهند شد.متن بیانیه مشترک بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت بدین شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

َطاَع إِلَْیِه َســِبیًا َوَمْن َکَفَر َفإَِنّ اَهّ َغِنٌیّ َعِن الَْعالَِمیَن« – ۹۷ آل  ّ َعلَی الَنّاِس ِحُجّ الَْبْیِت َمِن اْســتَ »َوِهَ
عمران

به اطاع ملت عزیز و مشــتاقان زیارت بیت اه الحرام و حرم شــریف نبوی و ائمه بقیع و زائرین ثبت 
نام شــده حج تمتع سال ۱۳۹۹ می رساند که وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه مورخ 
۰۲/ ۰۴/ ۹۹ ، اعام نمود که مناسک حج ۱۳۹۹ به صورت محدود و داخلی و بدون پذیرش حجاج سایر 
کشــورها برگزار خواهد شد. از این رو، عمًا اعزام حجاج ایرانی و سایر کشورها برای مناسک حج سال 
جاری به کشور عربستان منتفی گردید.همان گونه که در اطاع رسانی های قبلی اعام شد، بعثه مقام 
معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت، پس از حج ســال قبل، برنامه ریزی های ازم، تمهید و کلیه 
مقدمات اعزام زائران، اعم از: امور پزشــکی، آموزش و فرهنگی، اسکان، تغذیه و تدارکات، حمل و نقل 
و … را مطابق ســال های قبل انجام داده اند. افزون بر این، به سبب شیوع ویروس کرونا، نشست های 
تخصصی متعددی را برای تهیه دستورالعمل های بهداشتی جهت کلیه مراحل اجرایی حج با متولیان و 
متخصصان امر بهداشت و درمان برگزار نمود که نتیجه آن تدوین دستورالعمل های بهداشتی و اجرایی 
گردید. همچنین، نمایندگی ولی فقیه در امور حج با اســتفتاء از مراجع عظام تقلید، نظرشان را جهت 
انجام مناسک حج در شرایط اضطراری شیوع بحران کرونا در مواقف و مشاعر دریافت نمودند.با عنایت 
به اینکه حج یک فریضه الهی بوده و برابر آیه کریمه قرآن )حج ۲۵( که می فرماید: »َسواًء العاِکُف فیِه 
َوالباِد« تمامی مسلمانان در آن سهیم و دخیل هستند؛ انتظار می رفت که دولت عربستان سعودی، در 
تعاملی شایسته، نقطه نظرات سایر کشورهای مسلمان را جویا می شد و از هم اندیشی و همراهی آن ها 
برای حل این مشکل که در حال حاضر بر کل جهان سایه افکنده است بهره می گرفت.در هر صورت با 
توجه به عدم امکان برگزاری حج برای زائران ایرانی، ضمن محفوظ ماندن نوبت و اولویت اعزام حجاج 
محترم ثبت نام شــده، تمامی برنامه ریزی های حج نیز به سال بعد موکول می شود و در اطاعیه های 

بعدی جزئیات بیشتری از آن اعام خواهد شد.

 اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق مجلس
 تایید شد

عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسامی از تأیید اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در این 
کمیسیون خبر داد.علی جدی عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسامی د با اشاره به جلسه 
عصر دیروز)سه شنبه، سوم تیر ۹۹( این کمیسیون، گفت: در حلسه عصر امروز کمیسیون تحقیق، 
پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم با حضور تمامی اعضا 
مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: در این جلســه، پس از بررسی گزارش های نهادهای نظارتی 
احراز صاحیــت داوطلبان انتخابات مجلس و بیان نظرات اعضای کمیســیون، در نهایت درباره 
پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون رأی گیری شد.عضو کمیسیون تحقیق مجلس اضافه کرد: پرونده 
اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در مجلس، با رأی اکثریت اعضای کمیسیون تحقیق تصویب شد 
و به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده شد.جدی در پایان خاطرنشان کرد: تکلیف نهایی اعتبارنامه 
آقای تاجگردون، طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس و در یک جلسه علنی با رأی نمایندگان مجلس 

مشخص می شود.

متوسط هزینه  کل خالص ساانه  یک خانوار شهری ۴۷۴،۳۷۹ هزار ریال بوده 
است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰,۶ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه  کل خالص ساانه  یک خانوار شهری 
۴۷۴،۳۷۹ هزار ریال بوده اســت که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰,۶ 
درصد افزایش نشان می دهد.طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 
۵۰ ســاله از مهم ترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این 
طرح، برآورد متوسط هزینه ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی 
در سطح کشور و اســتان ها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری 
شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه 

در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال 1398 در مناطق شهری و روستایی 
نشان می دهد که:

متوسط هزینه ی کل خالص ســاانه  یک خانوار شهری ۴۷۴،۳۷۹ هزار ریال 
بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰,۶ درصد افزایش نشان می 
دهد. از هزینه  کل ســاانه ی خانوار شهری ۱۱۷،۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ 
درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۳۵۶،۸۵۰ هزار ریال با ســهم 
۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده اســت. در بین هزینه  های 
خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه  گوشت و در 
بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین ســهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه 
مسکن، سوخت و روشــنایی بوده است.متوسط درامد اظهار شده  ساانه  یک 
خانوار شــهری ۵۴۱،۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴,۴ 
درصد افزایش داشــته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درامد 
ساانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل ساانه است. منابع 
تامین درامد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۳۲.۵ درصد درامد از مشاغل 
مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشــاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی 
و ۵۱.۴ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شــده است.مقایســه 
درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ 
نســبت به سال ۱۳۹۸  نشان می  دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومبیل 
شــخصی از ۵۳,۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ 
به ۹۱.۷، ماشــین لباسشــویی از ۸۶.۶  به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به 
۷.۶، اجــاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به 
۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 
۹۳,۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( بوده 
است.متوسط هزینه  کل خالص ساانه  یک خانوار روستایی۲۶۱،۰۰۶ هزار ریال 
بوده اســت که  نســبت به ســال قبل ۲۱,۷ درصد افزایش نشان می دهد. از 

هزینه  کل ســاانه  خانوار روســتایی۱۰۲،۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد 
مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۵۸،۳۴۲ هزار ریال با ســهم ۶۰.۷ 
درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه های خوراکی 
و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غات، نان و فرآوردهای 
آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین 
ســهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.متوسط 
درامد اظهار شــده  ساانه  یک خانوار روستایی ۲۹۷,۰۲۲ هزار ریال بوده است 
که نسبت به ســال قبل ۲۷,۴ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد 
خانوارهای روســتایی نشــان می دهد که ۳۰,۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق 
بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشــاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد 
از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شــده است.مقایسه درصد خانوارهای 
روســتایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
۱۳۹۸  نشــان می دهد که خانوارهای اســتفاده کننده؛ اتومیبل شــخصی از 
۳۲,۳ بــه ۳۲.۷، یخچال فریــزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، 
جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشــین لباسشویی از ۵۶.۰  به ۵۶.۵ و مایکروویو 
و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته اســت. همچنین درصد 
خانوارهای روســتایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون 
تغییر بوده است. در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱,۷ درصد 
از خانوارهای روســتایی برای گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( و ۱۶.۴درصد 

نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه ها و درامد خانوار بر حسب استان
بررســی متوسط هزینه کل ساانه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان 
تهران با ۷۲۷،۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳،۲۰۷ هزار ریال 
کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته اند.همچنین استان تهران با ۸۱۳،۱۷۰ 
هزار ریال بیشــترین و استان کرمان با ۳۴۰،۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط 
درامد ســاانه یک خانوار شــهری را در ســال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده 
است.بررسی متوسط هزینه کل ساانه یک خانوار روستایی نشان می دهد که 
اســتان البرز با ۴۱۷،۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان 
با ۱۴۶،۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در ســال ۱۳۹۸ داشته اند.همچنین 
استان البرز با ۴۶۱،۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 
۱۲۸،۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درامد ساانه یک خانوار روستایی را در 
سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.براساس اطاعات جدول در سال ۹۸ 
بالغ بر ۶۷ درصد خانوارها دارای ملک و ۲۴,۱۲ درصد اجاری و ۸,۸ درصد به 
صورت سایر هستند. طبق این آمار اجاره نشینی خانوارهای شهری نسبت به 

سال ۹۷ کاهش یافته است.

ایه پنهان از اطاعات صادرکنندگان  قابی

فروش 6/8 میلیارد یورو ارز ، خارج از شبکه
 شافعی:

واسطه گری، دالی و سفته بازی، 
نفس تولید را گرفته است

رنج اجاره نشینی و پایان خوش نشینی

رئیس اتاق ایران در مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق کرج گفت: رهبر فرزانه انقاب، 
هفت سال است که در پیام نوروزی خود بر تقویت تولید تاکید می کند. ازمه اجرای فرمایشات ایشان آن است 
که تولید، جذاب تر از سایر فعالیت های اقتصادی باشد. رشد واسطه گری، دالی و سفته بازی، نفس تولید را 
گرفته است.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غامحسین شافعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات 
رئیســه اتاق کرج ضمن اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان البرز، تنوع فرصت های اقتصادی و همچنین 

موقعیت جغرافیایی این استان را بی نظیر دانست و تاکید کرد.....

پورابراهیمی: 
بیش از ۲۰ میلیارد دار منابع ارزی در خانه هاست

 ارزش سهام عدالت ۲۲ برابر شد
افزایش 20.6 درصدی هزینه خانوار

 اختاف ۲۰ میلیون تومانی هزینه خانوار شهری و روستایی

3

3

3

3

6
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تجارت جهانی در سال 2020
هیچ جا از کرونا در امان نماند

 ابتا و ۱۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور 
کاهش میزان بستری در بیمارستان ها

سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای ۲۴۴۵ تن دیگر در 
کشور خبر داد.دکتر اری گفت: از دیروز ۳ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۴۵ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۲۳۴ مورد بستری شدند.وی افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۰۹ هزار و ۹۷۰ نفر رسید.وی ادامه داد: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۱ نفر از بیماران کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و ۸۶۳ 
نفر رسید.اری گفت: خوشبختانه تاکنون ۱۶۹ هزار و ۱۶۰ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.وی گفت: ۲۸۴۶ نفر از 
بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند.اری ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۳۱ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: در استان های خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان، موارد بستری 
بااتر از بقیه اســتان ها است.وی همچنین گفت: در استان خوزستان با 
کاهش میزان فوتی مواجهیم و در استان فارس بستری ها افزایش داشته و 
در استان های کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان، شاهد کاهش 

قابل ماحظه میزان بستری ها بوده ایم.
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رییس قوه قضاییه در گفت وگویی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه مطرح شدگزیده خبر

هیچ منطقه ممنوعه ای در قوه قضاییه نداریم
رییس قوه قضاییه گفت: ما هیچ منطقه ممنوعه ای در قوه قضاییه 
نداریم جز یک نکته و آن این اســت که بــه قضات گفتیم که 
خط قرمز شما بی استناد حکم و نظر دادن است.حجت ااسام 
والمسلمین سیدابراهیم رییسی در گفت وگوی تلویزیونی که در 
محل شــهادت آیت اه بهشتی و شهدای هفتم تیر برگزار شد، 
ضمن تبریک فرا رســیدن هفته قوه قضاییه  و گرامی داشت یاد 
شهدا، درباره موضوع شفافیت، گفت: این موضوع خواست مردم و 
برای همه قوا است. اینکه مردم و نخبگان در جریان باشند، نوعی 

صیانت بخشی برای همه دستگاه ها است. 

تاکید بر علنی بودن دادگاه ها جز در موارد خاص
وی افزود: دادگاه علنی یک تاسیس قانون اساسی است. قوانین 
موضوعه ما آن را پذیرفته اند کــه دادگاه ها جز در موارد خاص، 
علنی برگزار شــود. به نظر می رســد که این اصل قانون اساسی 
هر چه بیشتر اجرایی شود، حتما می تواند پیشگیری کند. علنی 
بودن دادگاه ها تاکید می شــود.رییس قوه قضاییه درباره  نشــر 
آرای قضات گفت: قاضی مهندس اجرای قانون است و با استفاده 
از قوانیــن رای صادر می کند. لــذا آرای قضات برخی اوقات در 
دانشــگاه ها مورد بحث دکتری اســت. یکی از قضات چند وقت 
پیش  ۵۰۰ صفحه رای صادر کــرده بود.وی افزود: علنی بودن 
نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و جزو سیاست هایمان 
است.  حســاب هایی )حساب های قوه قضاییه(  که شما گفتید 
دغدغه شده بود و یک عده آن را دستاویز سیاسی قرار داده بودند 
و ما گزارش دادیم و در ما قرار گرفت و معلوم شــد که پول از 
کجا آمده است و این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش 
باشــد. واقعا برخی می خواهند شفافیت را  شعاری کنند. واقعا 
چه اشــکالی دارد قراردادها  بیاید پشت ویترین و همه بدانند و 
این موضوع بازدارندگی دارد. کســانی که تسهیات گرفتند باید 
پاسخگو باشــند در برابر نظام بانکی. شفافیت  زمینه فساد را از 
بین می برد و سامت اداری را تضمین می کند.رییس قوه قضاییه 
افزود:  ســامت قوه قضاییه می تواند به سامت اداری در کشور 
کمک کند.  به تعبیر رهبری با دستمال تمیز می شود شیشه را 
پاک کرد اگر کثیف باشــد نمی توان این کار را کرد. لذا سامت 

دستگاه قضا مهم است.

آمار فساد در قوه قضاییه آمار باایی نیست
وی تاکید کرد: آمار فساد در قوه آمار باایی نیست حتی نسبت 
به تخلفات، دادســتان انتظامی قضات یک درصد را اعام کرد و 

ما گفتیم یک درصد زیاد اســت. این پرونده ای که مطرح است،  
اینطور  نیست، روند باشد بلکه استثناست. ما قاضی دیوان عالی 
کشور داریم که اجاره نشین است. قضات پاک و سالم و مخلص 
بسیار  داریم که تاش می کنند ولی باز در این مجموعه چون در 
آن قدرت است بااخره افرادی نفوذ می کنند. اینکه بارها تاکید 
کردم که اصاح نظام قضایی بدون اصاح وکالت و کارشناســی 
و. ..  امکان پذیر نیســت برای این اســت که همزمان با سامت 
قوه قضاییه حفظ ســامت در نظام وکالت هم مهم است و آن 
را  عنــوان کردیم که وکا پیش قدم باشــند تــا جریان وکالت 
سالم باشد.رئیسی درباره علنی بودن دادگاه ها گفت: دادگاه های 
اقتصادی که علنی برگزار می شود،  در سایر موارد هم بستگی به 

قانون و تشخیص قاضی دارد.

هیچ منطقه ممنوعه ای در قوه قضاییه نداریم
وی تاکیــد کرد: ما هیچ منطقه ممنوعــه ای در قوه قضاییه 
نداریم جز یک نکته و آن این اســت که به قضات گفتیم که 
خط قرمز شما بی استناد حکم و نظر دادن است و اا نسبت 
به هرکس پرونده ای باشــد قابل پیگیری است  و  هیچ خط 
قرمزی نیست.رییس قوه قضاییه با اشاره به افتتاح سامانه های 
مختلف در قوه قضاییه گفت: این ســامانه ها به شــفافیت و 
صیانت بخشــی کمک می کند و هم به مردم اطمینان ازم 

را می دهد.

چرا همه قضات متخلف علنی محاکمه نمی شوند؟
رئیس قوه قضائیه در پاســخ به ســوالی درباره اینکه  چرا همه 
قضات متخلف علنی محاکمه نمی شــوند؟ گفت: رســیدگی به 
تخلفات قضات مراحل متعددی دارد و رسیدگی انتظامی اعام 
نمی شود اما رسیدگی کیفری اعام می شود. اگر قاضی در دادگاه 
کیفری محکوم شــود مشخصات آن علنی مطرح می شود اما در 
دادگاه انتظامی این مســئله اجرا نمی شــود چرا که پرونده آن 
کیفری نیست.رئیسی افزود: ما هیچ پرونده ای را زیر میز نخواهیم 
گذاشت و به همه پرونده ها رسیدگی خواهیم کرد اما خواهشمان 
این است که به کســی بدون دلیل افترا نزنید.وی ادامه داد:  ما 
معتقدیم مدیران در هر حوزه ای مرزبانان هستند و باید مرزهای 
آن حوزه مدیریتی را حفاظت کند برای مثال مدیر بانک مرکزی 
مرزبان نظام پولی و بانکی کشــور است.  اگر کسی چشمانش را 

بست و خطایی رخ داد تکلیف چیست؟

در مسائل امنیتی با هیچکس شوخی نداریم
وی درباره وضعیت زندان ها، گفت: در مواردی که قضات می توانند 
باید هم در مجازات هم در قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند.  
ما در مسائل امنیتی با هیچکس شوخی نداریم و به کسی اجازه 
نمی دهیم امنیت جامعه را مختل کند کسانی که بخواهند امنیت 
جامعه را مختل کنند مورد برخــورد قرار می گیرند. زندان باید 
آموزشگاه نیکی ها شود. لذا برنامه زندان این است که راهکارهایی 

برای اصاح مجرمین دنبال شــود.  بازداشــت موقت به حداقل 
ممکن برسد. به همه توصیه کردیم و بحمداه آمارها خوب بوده 
البته کرونا بی تاثیر نبوده اســت.وی درباره جرم سیاسی گفت: 
اگر کســی امروز به وزیر و قاضی و یا بنده حرفی زد علیه نظام 
حزف نزده است. باید  بین جرایم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل 
شویم و بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قایل شویم. اعتراض قابل 
تعقیب نیست. ما از وقتی آمدیم گفتیم اگر کسی نقد دارد بکند. 
اغتشاش غیر اعتراض است .  برخی از عزیزان کارگر در کارخانه ای 
اعتراض می کنند اعتراض به مســایل صنفی شان است.  نسبت 
به مسایل جرم سیاسی  قانون آن را گفته است و تشخیص جرم 

سیاسی با قاضی است.

در سالی که گذشت نه روزنامه و نه نشریه ای تعطیل نشد
رییس قوه قضاییــه درباره اینکه گاهی اوقات روزنامه ای تعطیل 
می شــود، بخاطر مقاله ای که فرضا من نوشــتم یا کارخانه ای 
تعطیل می شــود بدلیل تخلفی که مدیرش کرده است ایا نباید 
در صــدور رای  بگونه ای عمل شــود که ذی نفعان دیگر تعزیر 
نشوند؟ گفت: نسبت به اقدام مراکز تولیدی به هیچ عنوان تعطیل 
نمی شوند. اگر متهم مدیریت باشد تاکید شده کارخانه تعطیل 
نشود.  برای تعطیل نشدن ومتوقف نشدن تاش کردند. آمار سال 
۹۸ نشــان داد که از تعطیلی بیش از ۱۲۴۰ کارگاه  و  کارخانه 
جلوگیری شد و مورد حمایت قضایی قرار گرفتند که جای تقدیر 
دارد. نســبت به مواردی که  کســی مرتکب جرم شود در سال 
گذشته در جلســه ای با  آقایان رسانه آن را گفتند و من گفتم 
روش ما این اســت که  مساله تخلف به هیات مطبوعات واگذار 
شود  و اگر ما اقدام کردیم  با فرد متخلف برخورد شود نه روزنامه  
و نه نشــریه. در سالی هم که گذشــت نه روزنامه و نه نشریه ای 
تعطیل نشــد.وی افزود: ما در مجازات ها دقت داریم و قانونگذار 
تاکید کرده که  خود متخلف مجازات شود نه خانواده اش. البته 
برخی تبعات آن به خانواده  اش می رسد مثل زندانی که تبعات 
زندان رفتنش به خانواده اش می رسد.  اینکه ما بر حبس زدایی 
تاکید داریم این اســت که خود فرد مجازات شود نه افراد دیگر. 
نسبت به رســانه و کارخانه این طور است و مورد تاکید است و  
اگر کســی مرتکب جرم شد خود او مجازات شود. البته یکسری 
عواملی است که دست ما نیست. افراد مرتکب جرم نشوند و در 
مسیر قانون حرکت کنند و جامعه بری از هر گونه جرم مطلوبیت 
دارد و مرتکب خیانت و  تعدی به حقوق دیگران نشــوند و این 

امر  اصل اساسی است.

سخنگوی دولت اعام کرد
ً  قطعنامه سه کشور اروپایی قطعا

 بی پاسخ نمی ماند
علی ربیعی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان اینکه دیروز در ستاد 
اقتصادی بحث قیمت مسکن و اجاره آن مورد بررسی قرار گرفت، گفت: موضع 
دولت دربرابر سکوت اروپا در زمینه اقدامات آمریکا علیه ایران چیست، تاکید 
کرد: آنچه که به عنوان قطعنامه  به امضای ســه کشور اروپایی علیه ایران در 
ماه های اخیر رســیده است، نشان از عدم پایبندی به تعهدات از سوی آنان در 
برابر برجام دارد و ضعف حیرت آور آنان دربرابر آمریکا را نشــان می دهد. این 
قطعنامه قطعاً بی پاسخ نمی ماند و در حال بررسی همه گزینه های موجود در 
این زمینه هستیم و پاسخ حقوقی ایران به زودی اعام می شود.ربیعی در ادامه 
گفت: ظاهراً سه کشور اروپایی تصمیم دارند به دلجویی مصیبت بار خود از رژیم 
آمریکا ادامه دهند که به نفع اروپا در آینده جهان نیســت. جهانیان رفتار اروپا 
مقابــل یک ظلم و زور را نظاره می کننــد. آنان در مذاکرات ادعا می کنند این 
ظلم را  قبول ندارند، اما برابر خطرات یک رژیم یاغی که مقابل صلح و امنیت 
جهانی است به این شکل عمل می کنند. در آینده این ظلم و فشار فقط علیه 
ایران نخواهد بود، بلکه علیه خود اروپایی ها هم اعمال خواهد شــد که شواهد 

آن نیز قابل مشاهده است.

پیش بینی می کنیم دو استان دیگر وارد پیک کرونا شوند
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: کرونا از موضوعاتی اســت که ما همیشــه در 
جلسات خود آن را پیگیری می کنیم و این مسئله اولویت دار ما است و بنا بر 
نظر کارشناسان ما و نیز کارشناسان بین المللی همچنان رعایت پروتکل های 
بهداشتی بهترین راه برای مقابله با این بیماری است.سخنگوی دولت با بیان 
اینکه ۷ استان در حال حاضر در مرحله پیک قرار دارند، اظهار کرد: پیش بینی 
می کنیم که بعد از خروج تدریجی این هفت استان، دو استان دیگر وارد پیک 
می شــوند، اما امروز به جز برخی شهرها که در مرحله اوج پیک هستند، ای 

سی یو های ما خلوت است.

ارجاع مساله خشــونت های اخیر علیه دختران به کمیسیون های 
فرهنگی و حقوقی دولت

وی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره اقدامات خشونت آمیز علیه دختران در 
روزهای اخیر، اظهار کرد: متاسفانه ما هفته گذشته شاهد اعمال خشونت هایی 
علیــه دختران بوده ایم. این موضوع ها به کمیســیون های فرهنگی و حقوقی 
دولت ارجاع شد و امیدواریم در قالب فرهنگ سازی آن را دنبال کنیم.   ربیعی  
همچنین با اشــاره به  نشست هفته گذشته هیئت وزیران گفت: در جلسات 
اخیر دولت، کمیسیون ها و ســتادها هم در حوزه مسائل داخلی با تمرکز بر 
مســائل اقتصادی و هم در حوزه خارجی مسائل متعددی را دنبال کردیم. در 
بحث اقتصاد مهمترین مسائلی که در کمیسیون ها در جلسات مختلف دنبال 
شــد بحث مســکن، ارز، کنترل قیمت ها، ضرورت افزایش تولید و جایگزین 
کردن تولیدات داخلی جای کااهای نیم ســاخته و کامل ساخته بود که مورد 
تصمیــم گیری قرار گرفت و خوشــبختانه در مقاطع مختلف تصمیم گیری 

واردات کااهای بیشتری به ایران ممنوع می شود.  

هیچ راهی جز چندجانبه گرایی و توســعه همکاری های منطقه ای و 
میان منطقه ای وجود ندارد

ســخنگوی دولت با تاکیــد بر اینکه آمادگی داریم بر همین اســاس با همه 
همســایگان و کشورهای منطقه برای تنظیم یک نقشــه راه روشن و جامع 
همــکاری کنیــم، اظهار کــرد: ما عمیقاً اعتقــاد داریم که هیــچ راهی جز 
چندجانبه گرایی و توســعه همکاری های منطقــه ای و میان منطقه ای برای 
مواجهه با چالش های متنوعی که پیش روی رشد و توسعه است، وجود ندارد.

تحریم کنندگان انتظار داشتند نابودی ایران رخ دهد
ربیعی در پاســخ به این پرســش که تدایبر دولت در برابــر کمبود بودجه و 
مشــکات اقتصادی چیست، اظهار کرد: روند بودجه از سال ۹۳ به این سمت 
حرکت کرده که وابستگی به نفت را از اقتصاد ایران کم کنیم. ما امروز می توانیم 
بگوییم که اقتصاد بدون نفت را تجربه می کنیم. ما امروز به صادرات غیرنفتی 
و تولیدی خود چشــم داریم.وی افزود: مــا نمی گوییم که این تحریم ها هیچ 
تاثیری نداشته است، بلکه می گوییم تحریم کنندگان انتظار داشتند که ما از این 
وضعیت آسیب جدی بخوریم و پیش بینی می کردند که نابودی ایران رخ دهد 

اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد و ملت ایران دربرابر این بدخواهی مقاومت کرد.

ابعاد مختلف همکاری های بین ایران و افغانستان بررسی شد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر هیئتی از افغانستان به ایران 
در روزهای اخیر گفت: این سفر نشان از مراقبت و پاسداری ما از روابط دیرینه 
با افغانســتان دارد. ابعاد مختلف همکاری ها بررســی شد و ما یک بار دیگر با 
تأســف بر حوادثی که در مرزهــا رخ داد، تاکید کردیم که این ماجرا به علت 
سواستفاده قاچاقچیان انسان و چگونگی نظارت بر مرزها است که هر دو طرف 

بر کنترل بیشتر مرزها تاکید کردند.

هرچه پیش برویم بهانه جویی ها علیه دولت و شخص رییس جمهوری 
بیشتر می شود

وی در پاســخ به پرسشی درباره ماجرای ســاخت ملکی در جماران متعلق 
به نهاد ریاســت جمهوری و علت انجام چنین کاری از ســوی دولت و نیز از 
میان بردن ظرفیت محیط زیســت آن ملــک، اظهار کرد: هرچه پیش برویم 
بهانه جویی ها علیه دولت و شــخص رییس جمهوری بیشتر می شود. من نه 
ایــن را به نفع مردم و نه به نفع کشــور ارزیابی می کنم. نظارت کردن بر هر 
کاری قابل قبول اســت اما این ماجرا از این جنس نیست.ربیعی تصریح کرد: 
اول از همه میان رییس جمهوری و ریاست جمهوری قلب معنا کردند و چند 
دروغ بزرگ در این میان مطرح شد. این یکی از اماک مربوط به دولت است 
نه شــخص رییس جمهوری. این ملک چون برای دولت اســت قابل واگذاری 
نیست و دولت های قبل هم از این ملک استفاده کردند و در سال ۸۳ شورای 
شــهر رای به غیرباغ بودن این ملک داده و حتی گودبرداری به عمق ۱۸ متر 
انجام شــده که چون مشــکاتی برای اهالی ایجاد کرده بود کار ساخت این 

ملک آغاز شد.

دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت مخالف است
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشر شده در زمینه افزایش تعرفه 
تلفن گفت: در مورد افزایش تعرفه تلفن، ســهام داران عمده شرکت مخابرات 
تصمیم به افزایش تعرفه گرفته اند که این افزایش هم عدد قابل توجهی است. 
نماینده دولت در این مجمع با افزایش تعرفه مخالفت کرده اند و وزیر ارتباطات 
و همکارانشان با این افزایش مخالف هستند و دولت نیز موافقتی با این افزایش 

قیمت ندارد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد
آغاز مرحله نهایی رزمایش »اقتدار شهدای 

کرد مسلمان« سپاه
سردار پاکپور از آغاز مرحله نهایی رزمایش »اقتدار شهدای کرد مسلمان« نیروی 
زمینی ســپاه در منطقه عمومی کردستان خبر داد و تاکید کرد : ضد انقاب و 
حامیان آنها دریافته اند که ما در موضوع امنیت کشور و ملت ایران با کسی تعارف 
نداریم.به گزارش سپاه نیوز؛  سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه از آغاز مرحله نهایی رزمایش »اقتدار شهدای کرد مسلمان« نیروی 
زمینی ســپاه  در منطقه عمومی کردستان از صبح امروز)سه شنبه ۳ تیر( خبر 
داد و گفت:منطقه رزمایش اقتدار شــهدای کرد مسلمان  از دهانه منطقه شیلر 
در مرز عراق تا ارتفاعات خشــن چهل چشمه ادامه دارد و ابعاد بسیاری وسیعی 
از منطقه که بیشــتر آن از مرز شمال شرق عراق است،را در بر می گیرد.وی با 
اشاره به ترکیب یگان های شرکت کننده در این رزمایش ،گفت: یگان های بومی 
منطقه، لشکر ۲۲ ســپاه بیت المقدس، سپاه بیت المقدس ،برخی از یگان های 
ســپاه های شهرستانی مانند سپاه مریوان، دیواندره و یگان های تخصصی نیروی 
زمینی شــامل پهپاد، هوانیروز و برخی از یگان های مکانیزه همچون تیپ امام 
زمان)عج( و یگان ویژه صابرین ، در این رزمایش شــرکت دارند.فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه با تشریح اهداف تعیین شــده در برگزاری این رزمایش نیز گفت: 
رزمایش »اقتدار شــهدای کرد مســلمان« از جمله رزمایش های ساانه نیروی 
زمینی ســپاه در شمال غرب، غرب و جنوب شرق کشــور است که در منطقه 
عمومی کردستان در حال برگزاری است.سردار پاکپور ارزیابی توانایی فرماندهان 
تاکتیکی ، ارتقای هماهنگی های یگانی و نیز عملیاتی ســاختن آموزش ها رااز 
جمله اهداف برگزاری ایــن رزمایش توصیف و تصریح کرد: اقدامات یگان های 
هوانیروز، پهپاد، زرهی و انسانی مستلزم برقراری هماهنگی های خاصی است که 
در  رزمایش ها  ایرادهای احتمالی را برطرف می کنیم تا در میدان عمل ضعف 

و مشکلی در عملیات وجود نداشته باشد.

قالیباف در صحن مجلس:
اصاح ساختار بودجه در اولویت ماست

رئیس مجلس گفت: باید اصاح ســاختار بودجه صورت گیرد تا مشــکاتی که 
هر ســاله برای کسری داریم رفع شود.محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اســامی پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: 
مردم مطمئن باشند مجلس اولویت اولش حل مسائل اقتصادی و معیشت است.

رئیس مجلس شــورای اسامی ادامه داد: اولویت بعدی ما در بحث نظارت است 
که از حوزه اقتصادی شــروع خواهد شد و مردم مطمئن باشند به صورت کاما 
ملموس و شفاف وضعیت اقتصادی را با حضور وزرای دولت بررسی خواهیم کرد 
و بــه طور دقیق و نوبه ای گزارش خواهیــم داد و در عمل هم این اتفاق خواهد 
افتاد.وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود، موضوع 
اصاح ساختار بودجه است، بودجه ما چندین سال است که با این ساختار ریخته 
می شــود که باعث کسری می شود و ما برای جبرانش به روش هایی رو می آوریم 
که مشکات برای مان ایجاد می کند.قالیباف خاطرنشان کرد: ساختار بودجه باعث 
ایجاد نقدینگی لجام گسیخته شده است، بنابراین اصاح ساختار آن در اولویت 
ماســت. در جلسه ای که آقای نوبخت به مجلس آمدند اصاح ساختار بودجه را 
تقدیم مجلس کردند ما هم طی این دو هفته آن را پیگیری کردیم تا به صورت 
ریشه ای آن را حل کنیم.وی با اشاره به وضعیت بازار بورس گفت: عزیزان ما در 
دولت توجه داشته باشند که به بازار بورس عمق بخشند و یک تعادل بین عرضه 
و تقاضا وجود داشته باشد. باید کاری کرد که بورس منجر به تولید شود و باعث 

جذب نقدینگی و موجب اشتغال پایدار و کنترل تورم شود.

رئیس پیشــین کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســامی، با تاکید بر اینکه 
ایران باید پرونده هســته ای کشور را با دیپلماسی به 
گونه ای مدیریت کند که این پرونده از شــورای حکام 
به شورای امنیت ارجاع داده نشود، گفت: تا زمانی که 
پرونده در شورای حکام باشــد، ما می توانیم پرونده 
سالم خود را رفع نقص کنیم و خودمان مسئول پرونده 
مان هستیم ولی اگر این پرونده به شورای امنیت برود 
آن موقع سرنوشــت آن متاثر از اما و اگرهای ناشــی 
از تعامات بین دولت های بزرگ خواهد بود.حشمت 
اه فاحت پیشه ،در ارتباط با قطعنامه اخیر شورای 
حــکام در مورد فعالیت های هســته ای ایران گفت: 
مــن معتقدم که اگر بخواهیم این تحوات را به روش 
تاریخی تحلیل کنیم باید بگوییم با توجه به آنچه که 
در شورای حکام گذشت باید منتظر این بود که زبان 

دیگری در نوع روابط ایران و دنیا شکل بگیرد.

ثمرات دیپلماســی که منجر به برجام شد، به 
تدریج در حال از بین رفتن است

وی با بیان اینکه اصل بر دیپلماســی است نه تنش و 
کشورها تا آنجا که می توانند باید از تنش دوری کنند، 
گفــت: از بین بردن ثمرات دیپلماســی خیلی راحت 
است ولی شــکل دهی به یک دیپلماسی موثر بسیار 
سخت است و متاســفانه ثمرات دیپلماسی که منجر 
به برجام شد به تدریج در حال از بین رفتن است.این 
کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه قطعنامه 
اخیر شــورای حکام یکی از اساسی ترین ضرباتی بود 
که به برجام وارد شــد، گفت: از ســوم آذر ماه ۱۳۹۳ 
و توافقنامه ژنو که به نوعــی مقدمه برجام بود، زبان 
دیپلماتیکی بین ایران و کشــورهای دنیا حاکم شد و 
در چند ســال اخیر به این زبان دیپلماتیک دو ضربه 
اساسی وارد شده است. یک ضربه آن ناشی از یکجانبه 
گرایی بود و آن خروج آمریکا از برجام اســت و ضربه 
دوم قطعنامه اخیر شورای حکام است که در واقع می 
توان گفت، اولین ضربه چند جانبه گرایانه به این روند 
دیپلماتیک است. بنابراین قطعنامه اخیر شورای حکام 

از نظر تاریخی مهم است و نباید نادیده گرفت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تا زمان صدور قطعنامه 
شورای حکام کشــورهای اروپایی سعی کردند که به 
گونه ای با یکجانبه گرایی آمریکا همراه نشوند ولی از 
زمان صدور قطعنامه یک روابط جدیدی شکل گرفته 
و این روابط شــبیه روابطی اســت که در سال ۲۰۰6 
بین ایران و قدرت های بزرگ به وجود آمد. این روابط 
منجر به شــکل گیری زبان جدیدی در روابط ایران 
و قدرت هــای بزرگ شــد. در آن مقطع یک فضای 
رادیکالی در ایران و جبهه مقابل شکل گرفت. پرونده 

هسته ای ایران به شورای امنیت رفت و در آنجا شش 
قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شــد.این نماینده 
پیشین مجلس با اشــاره به ادعاهای اخیر آژانس در 
مورد فعالیت های هسته ای ایران و با بیان اینکه این 
ادعاها بر اساس دستاوردهای جاسوسی اسرائیل مطرح 
شده است، گفت: در همین چهارچوب شورای حکام 
خواستار بازدید از سایت هایی شده است که بر اساس 
جاسوسی اسرائیل است. اسرائیل ادعا می کند که بین 
ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ میادی ایران، یک سری 
فعالیت های هســته ای انجام داده و تاسیساتی را بنا 
کرده که این تاسیسات را به آژانس اعام نکرده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی می خواهند پرونده 
هسته ای ایران ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل 

برود
فاحت پیشــه بــا اعتقاد بر اینکه قطعنامه شــورای 
حکام بسیار تندتر از داده های اطاعاتی است که در 
اختیار این شــورا بر اساس ادعاهای آمریکا و اسرائیل 
قرار گرفته اســت، گفت: آنها مــی خواهند PMD یا 
ابعاد نظامی احتمالی پرونده هســته ای ایران را زنده 
کنند. ابعاد نظامی احتمالی که ایران توانست در قالب 
برجــام پرونده آن را ببندد. همان بعدی که شــورای 
حکام بر اساس آن پرونده کشورها را به شورای امنیت 
ارجاع می دهد و ممکن اســت کشورها ذیل فصل ۷ 
منشور سازمان ملل متحد قرار بگیرند. آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی می خواهند پرونده ایران در این زمینه 
را زنده کنند و قطعنامه شــورای حکام را بنیانی قرار 
دهند تا پرونده ایران به شــورای امنیت سازمان ملل 

ارجاع شود.

برخورد رادیکالی با رای شورای حکام، احتماا 
باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می 

شود
رئیس پیشــین کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس تصریح کرد: دو کار ممکن اســت 
در این زمینه انجام شــود و این دو کار نیز مبتنی بر 
رفتاری اســت که ایران انجام می دهــد. اگر ایران بر 
اســاس دیپلماسی و باز گذاشــتن درب برای راستی 
آزمایی با حفظ منافع ملی قدم بردارد و چنین رابطه 
ای را با آژانس شــکل دهد در ایــن صورت می توان 
گفت، دیپلماســی همچنان زنده می ماند ولی ضعیف 
تــر از گذشــت. چنانچه بــا اتفاقات صــورت گرفته 
برخورد رادیکالی انجام شــود مثــل تجدید نظر در 
NPT و مســائلی اینچنینی ممکن است پرونده ایران 
به شورای امنیت ارجاع داده شود و این مسیری است 
که آمریکایی ها و صهیونیست ها آنرا طراحی کرداند. 

آنها مطمئن هســتند که اگر پرونده به شورای امنیت 
برود آن موقع ایران دیگر نمی تواند رفتار تندی داشته 
باشد چرا که رفتار تند ایران باعث می شود که روسیه 
و چین نیز در شورای امنیت قطعنامه های جدید علیه 
ایران را وتو نکنند با این عنوان که ممکن است فعالیت 

های هسته ای ایران به سمت نظامی حرکت کند.

ایران باید در چهارچوب دیپلماســی، مانع از 
انتقال پرونده از شورای حکام به شورای امنیت 

شود
فاحت پیشــه افزود: لذا من معتقــدم ایران باید در 
چهارچوب دیپلماسی مانع از انتقال پرونده از شورای 
حکام به شــورای امنیت شود. فعالیت های هسته ای 
ایران نظامی نیســت و منع فقهی و راهبردی در این 
زمینه وجــود دارد و ما نباید اجازه دهیم که به مانند 
چند سال قبل در یک شرایط غیر عادانه و همچنین 
بر اســاس افراطی گری های زائد، پرونده به شــورای 
امنیت برود. باید در همین شــورای حکام رفع نقص 
کــرد چرا که اگر این پرونده به شــورای امنیت برود 

فضای تحریمی جدیدی علیه کشور شکل می گیرد.

 نباید به رای وتو چین و روسیه در شورای امنیت 
خوشبین بود 

این کارشناس مسائل بین الملل  گفت: به کسانی که 
فکر می کنند اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود 
در آنجا حفاظی به نام حق وتوی روسیه و چین وجود 
دارد باید گفت این افراد دچار خوش بینی هســتند و 
این خوش بینی آنها به لحاظ تاریخی قابل رد اســت 
چنانکه در سال های گذشــته مشاهده کرده ایم که 
روســیه و چین به قطعنامه های ضد ایرانی در شورای 
امنیت رای داده اند.رئیس پیشــین کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس خاطرنشــان کرد: 
فضای فکری حاکم بر دو کشور چین و روسیه فضای 
هژمونی است و فضای فکری آنها با ما متفاوت است. 
آنها هر کاری را انجام می دهند که در فضای هژمونی 
بین المللی جایگاهی برای خود تعریف کنند و آنها تا 
زمانی از ایــران حمایت می کنند که به هژمونی بین 
المللی و جایگاه آنان لطمه ای وارد نشود.وی در پایان 
اظهار کرد: من معتقدم تا زمانی که در شــورای حکام 
می توانیم پرونده ســالم خود را رفع نقص کنیم تا آن 
زمان خودمان مسئول پرونده مان هستیم ولی اگر این 
پرونده به شــورای امنیت برود آن موقع اما و اگرهای 
ناشــی از تعامات بین قدرت های بزرگ اســت که 
سرنوشت این موضوع و قطعنامه های مربوط به ایران 
را مشخص می کند و من امیدوارم که پرونده ایران به 

اینجا کشیده نشود.

فاحت پیشه:
پرونده خود را در شورای حکام حل کنیم؛ نباید کار به شورای امنیت بکشد
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گزارش  شافعی:

واسطه گری، دالی و سفته بازی، نفس تولید را گرفته است
رئیس اتاق ایران در مراســم تودیــع و معارفه رئیس و اعضای 
هیات رئیســه اتاق کرج گفت: رهبر فرزانه انقاب، هفت سال 
اســت که در پیام نوروزی خود بر تقویت تولید تاکید می کند. 
ازمه اجرای فرمایشــات ایشان آن است که تولید، جذاب تر از 
ســایر فعالیت های اقتصادی باشد. رشد واسطه گری، دالی و 
سفته بازی، نفس تولید را گرفته است.به گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، غامحسین شــافعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس و 
اعضای هیات رئیســه اتاق کرج ضمن اشــاره به ظرفیت های 
اقتصادی اســتان البرز، تنوع فرصت های اقتصادی و همچنین 
موقعیت جغرافیایی این استان را بی نظیر دانست و تاکید کرد: 
انتظار می رود با رفع موانع کسب و کار، جهش اقتصادی بزرگی 
در البرز رخ دهد.شــافعی در این مراسم که صبح روز سه شنبه 
ســوم تیر ۱۳۹۹  در سالن همایش های اتاق کرج برگزار شد، 
گفت: »هیات رئیســه اتاق کرج، جوان ترین ترکیب را در بین 
اتاق سراسر کشــور دارد و انتظار می رود اتاق کرج با تکیه به 
دســتاوردهای ده  ســاله اخیر خود و با خاقیت تیم مدیریتی 
جدید، نقش آفرینی بیشــتری در فضای اقتصاد کشور داشته 
باشد تا از ظرفیت های اقتصادی استان در سطح محلی و ملی 
و حتی بین المللی، بهتر استفاده شود.«رئیس اتاق ایران افزود: 
اتاق در قانون به عنوان مشاور قوای سه گانه شناخته شده است. 

امید است که با مشاوره منصفانه و مشفقانه اتاق ها، مقبولیت 
اتاق در نهادهای حاکمیتی برای مشورت دهی را افزایش دهیم. 
همچنین با توجه به این که اکثر مســئوان در طرح مشکات 
با بخش خصوصی همصدا هستند، اتاق ها با ارایه راه حل برای 
مشــکات، می توانند نقش بهتــری در تحوات اقتصادی ایفا 
کنند.شــافعی اظهار امیدواری کرد که فعاان اقتصادی کشور 
متناسب با سهمی که در ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات دارند، 
در تصمیم گیری های اقتصادی نیز نقش داشته باشند.رئیس اتاق 
ایران تقویت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی 
از راه های مهم توسعه اقتصادی استان ها دانست.شافعی گفت: 
رهبر فرزانه انقاب هفت سال است که در پیام نوروزی خود بر 
تقویت تولید تاکید می کند. ازمه اجرای فرمایشات ایشان  آن 
اســت که تولید، جذاب تر از سایر فعالیت های اقتصادی باشد. 
متاسفانه در سال ۹۷ نسبت به ۹۶، از نظر نرخ تشکیل سرمایه 
در ماشین آات، شاهد ۷ درصد تنزل بودیم. آمارهای اخیر نیز 
منتشر نشده است. رشد واسطه گری، دالی و سفته بازی، نفس 
تولید را گرفته است.شافعی افزود: تمرکز قدرت در کشور باید 
بشــکند و به استاندارها و روسای ســازمان های اداری استانی، 
اختیار بیشتری داده شود. چون آنها مسائل اقتصادی را بسیار 

بهتر از مدیران مرکزنشین درک می کنند.

رنجاجارهنشینیوپایانخوشنشینی
 زمانی نه چنان دور، بیان این جمله به مســتاجر که »انشــاه همین خانه 
را بخری« نقل زبان ها بود و آرزویی دســت یافتنی اما امروزه نه تنها خنده 
تلخی بر لبان مستاجران می نشــاند بلکه جوابی جز »دعا کن اجاره همین 
را بتوانم بدهم« ندارد.نگاهی به برگه های چســبیده به شیشه بنگاه مسکن 
می اندازد و ســری تکان می دهد و از ســر ناامیدی وارد بنگاه می شود. در 
پاســخ به پرســش صاحب بنگاه که میزان پرداخت ودیعــه و اجاره را می 
خواهــد بداند، زبانش بند می آیــد و با خجالت آن را می گوید.از نگاه بنگاه 
دار جوابــش را می گیرد و می فهمــد با این میزان اندوخته، نه تنها بودجه 
پرداخــت را ندارد بلکه باید محله و منطقــه زندگی را هم تغییر دهد بلکه 
بتواند با متراژی کمتر جایی برای سکنی پیدا کند. تمام این موارد از یکسو، 
شرمســاری جلوی زن و بچه از سویی دیگر دلش را آتش می زند؛ »به آنها 
چه بگویم که سال گذشته وعده خرید خانه را داده بودم.«این نه قصه است 
و نــه روایت، بلکه تراژدی واقعی زندگی جمع کثیری از افراد جامعه اســت 
که در ســایه شیوع کرونا و افزایش ناگهانی مسکن این روزها، رویا و قدرت 
خرید مسکن را از آنان گرفته شده است. مستاجرانی که به ناچار به شرایط 
رهن و اجاره تن می دهند و طا و هر آنچه قابل فروش است را به حراج می 
گذارند تا بلکه بتوانند یکســال دیگر سرپناه داشته باشند.اجاره نشین هایی 
که براســاس گزارش وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، حدود ۳۰ درصد 
جمعیت ایران هستند که این نسبت در استان تهران بیش از ۵۱ درصد و در 
شــهر تهران حدود ۴۴ درصد است و در سال های اخیر به  دلیل جهش های 
چندباره در قیمت مســکن و فقدان هر نوع برنامه حمایتی از مســتاجران 
و کنترل اجاره بها، تاثیر هزینه مســکن بر ســفره مستاجران تاثیر شگرفی 
گذاشته است.شها کاظمی پور نا به تشریح تبعات گرانی مسکن و تاثیر آن 
بر مســتاجران پرداخت و گفت: یکی از پیامدهای روانی - اجتماعی افزایش 
اجاره بها، افزایش اســترس و نگرانی سرپرســت خانوار نسبت به جابجایی 
مدرسه فرزندان و محل کار است که ترافیک و آلودگی زیست محیطی هم 
به آن اضافه می شود.وی تصریح کرد: این نگرانی به سایر اعضای خانواده هم 
منتقل می شــود به این معنا که وقتی برنامه ریزی زندگی یکباره با افزایش 
اجاره بها به هم می ریزد، اجرم سقف خورد و خوراک و رفاه خانواده کوتاه 
می شــود تا امکان پرداخت اجاره بها فراهم شود.وقتی برنامه ریزی زندگی 
یکباره با افزایش اجاره بها به هم می ریزد، اجرم ســقف خورد و خوراک و 
رفاه خانواده کوتاه می شــود تا امکان پرداخت اجاره بها کوتاه شدن سقف 
رفاه خانواده، به کاهش ســطح بهداشــت، تغذیه، تحصیل فرزندان و موارد 
رفاهی دیگر منجر می شــود و اختافات زناشویی را دامن می زند که خود 
افت کیفیت زندگی و ایجاد انواع بیماری ها و اســترس ها به دنبال خواهد 
داشــت.وی ادامه داد: کمرنگ شدن عدالت اجتماعی، نابرابری توزیع درآمد 
و افزایش خط فقر ناهنجاری هایی اســت که متعاقب خود تضعیف وضعیت 
اقتصادی قشــر فقیر جامعه و تقویت قشــر باای جامعه را به همراه دارد. 
فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شود علیرغم اینکه همواره برنامه ها بر 
برابری اجتماعی و تاش برای کاهش میزان فقر در جامعه چیده شده است. 
این جامعه شــناس، ابتا به کرونا در میان افراد جامعه را مثال زد و گفت: 
در بحث کرونا هم شــاهد هستیم افرادی که سطح رفاه بهتری دارند کمتر 
مبتا شــده و افرادی که نیاز مالی داشته و مجبور به حضور در صحنه های 
کار و اقتصاد بودند بیشتر گرفتار شده اند.کاظمی پور در بخشی دیگر از این 
گفــت وگو، با انتقاد از اینکه این افزایش ناگهانی همواره پیش آمده و دیگر 
نمی توان انگ غافلگیری بــه آن زد، گفت: افزایش اجاره بها اگر ناگهانی و 
در کوتــاه مدت اتفاق می افتاد، می توان گفت غافلگیر کننده بود اما وقتی 
در چند سال این تکرار می شود دیگر غافلگیری مطرح نیست و بحث عدم 
نظارت معنا پیدا می کند.وی یادآور شد: عواقب این امر ناخوشایند، افزایش 
مسایل اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که به فقر 
بیشــتر آحاد جامعه دامن می زند زیرا کســی که اجاره نشین است از توده 
نیمه پایین جامعه اســت که وســع کمی دارد و خود را به آب و آتش می 
زند تا ســرپناهی داشته باشد. اما وقتی با سونامی قیمت ها مواجه می شود 
کاخ آمال خود را خراب شــده می بیند و دیگر اعتمادی به بهبودی ندارد.

این استاد دانشگاه نسبت به افزایش فاصله طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی 
به مســئوان هشــدار داد و یادآور شد: چطور یک کاا قیمت و بها دارد اما 
مســکن در این سال ها نتوانسته به خود قیمت و روند رو به رشد مشخص 
ببیند؟ مگر اینکه دســت های پشت این ماجرا باشد که فقط به منافع خود 
می اندیشــد و مانع از تصمیم گیری و تصمیم سازی مسوان برای رفع این 

معضل می شود.

گزارش از: فاطمه دهقان نیری

شاخصبورسدریکقدمییکمیلیون
و۴۰۰هزارواحد

روند افزایشــی شــاخص بورس همچنان ادامه دارد به طوری که شــاخص 
کل با بیش از ۴۹ هزار واحد رشــد در آســتانه ورود بــه کانال یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفت. شــاخص کل بــورس با ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحد 
صعود رقم یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار 
هم وزن نیز ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحد رشد کرد و در رقم ۴۳۰ هزار و ۴۴۲ واحد 
ایســتاد.معامله گران این بازار یک میلیون معاملــه انجام دادند که ۱۴۲ هزار 
و ۵۸۲ میلیارد ریال ارزش داشــت.فواد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، معدنی و 
صنعتی گلگهر، با ما، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشــتند و بانک های ملت و تجارت، 
پاایش نفت اصفهان، فواد مبارکه اصفهان، گســترش سرمایه  گذاری ایران 

خودرو، ملی صنایع مس ایران و گلوگزان نمادهای پربیننده این بازار بودند.

فرابورس وارد کانال 15 هزار واحد شد
شــاخص کل فرابورس نیز ۳۷۷ واحد رشد و رقم ۱۵ هزار و ۹۳ واحد را 
ثبت کرد.در این بازار ۸۸۴ هزار معامله انجام شــد که ۱۳۵ هزار و ۶۷۷ 
میلیارد ریال ارزش داشــت.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، پتروشــیمی زاگرس، فواد هرمزگان جنوب، سرمایه  
گذاری صبا تامین، س. توســعه و عمران اســتان کرمان و پتروشــیمی 
تندگویان نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند.لیست نمادهای پربیننده این بازار از سهامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه ســرمایه  گذاری میراث فرهنگی، گــروه صنایع کاغذ پارس، بانک 
دی، صنایع ماشــین های اداری ایران، سیمان ار سبزوار و توسعه مولد 

نیروگاهی جهرم تشکیل شده بود.

ارزشسهامعدالت۲۲برابرشد
ارزش روز ۴۹ شــرکت حاضر در پرتفوی ســهام عدالت در پی رشــد شاخص 
و نمادهــای معاماتی در بازار ســهام در حال حاضر به بیــش از ۵۸۸۷ هزار 
میلیارد ریال رســیده که نشــان از رشــد ۲۲ برابری ارزش سهام عدالت دارد. 
تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش 
مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است. بر این اساس با توجه 
به تورم اقتصادی و در پی آن رشــد شــاخص و افزایش قیمت سهام شرکت ها 
در بازار ســرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت 
افزایش یافته و در حال حاضر به ۵۸۸۷هزار و ۳۰۶میلیارد ریال رســیده است.

در این خصوص نگاهی به پرتفوی ســهام عدالت نشان می دهد از ۴۹ شرکت 
حاضر در این ســبد تعداد ۳۶ شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری 
آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال می باشــد و ارزش روز آنها به ۵۸۵۱هزار و 
۳۴۱میلیارد ریال افزایش یافته است که حکایت از رشد بیش از ۲۲.۱درصدی 
ارزش اسمی سهام عدالت مشــموان دارد.به عاوه اینکه در این پرتفوی، ۱۳ 
شــرکت غیربورســی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵هزار و 
۹۶۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شــده است. بر پایه این 
گزارش، افزایش ۲۲ برابری ارزش سهام عدالت مشموان به لطف تورم سنگین 
حاکم بر اقتصاد و در پی آن تداوم روند صعودی شاخص بورس و معامات بازار 
ســرمایه در حالی رخ داده اســت که به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام 
عدالت، کسانی که ۱۰ خرداد اقدام به فروش سهام عدالت خود کرده اند حدود 

۱۶ درصد متضرر شده اند.

آزادسازی۱۰۰درصدیسهامعدالت
تاسال۱۴۰۰

معاون سازمان خصوصی سازی اعام کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
شــورای عالی بورس در نظر دارد در یکسال و به صورت تدریجی اقدامات ازم 
برای آزادســازی باقی سهام عدالت را انجام دهد. حسین عایی گفت: تصویب 
پروسه آزادسازی سهام عدالت در اختیار شورای عالی بورس است که قرار است 
برنامه ریزی های ازم برای آزادسازی باقی سهام را در چند مرحله در دستور کار 
قرار دهد.وی اعام کرد: براســاس صحبت های انجام شده قرار است تا شورای 
عالی بورس در طی یک سال و به صورت تدریجی اقدامات ازم برای آزادسازی 
باقی سهام عدالت را انجام دهد، اما نحوه اجرای آن تاکنون به ما اباغ نشده است.

عایی خاطرنشــان کرد: پرتفوی سهام عدالت از جمله سهم های بسیار خوبی 
است و تاکید ما به مشموان این سهام جهت انتفاع از این درآمد آتی نگهداری از 
این سهم ها است.معاون سازمان خصوصی سازی به افرادی که روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند اشــاره کرد و گفت: ســاز و کار روش غیرمستقیم در حال 
دنبال شــدن است، پرتفویی در این زمینه به شرکت سپرده گذاری اعام شده و 
این شرکت قرار است براساس پرتفوی اعامی افرادی که روش غیرمستقیم را 
اعام کردند وارد شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند و از طریق این شرکت 
ساماندهی شوند. عایی خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه گذاری استانی قرار است 
تا وارد بورس شود که زمان بندی آن توسط شورای عالی بورس اعام خواهد شد.

کارگرانبیکارشدهدراثرکروناباتدوام
بیکاریمقرریبیمهبیکاریمیگیرند

معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : همه کارگرانی که 
تحت پوشــش بیمه قرار دارند و در زمان شــیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، 
چنانچه بیکاری شــان تداوم داشــته باشد، بر اســاس قوانین و مقررات از اول 
خرداد، بیمه بیکاری دریافت می کنند. حاتم شــاکرمی، در نشست نمایندگان 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی استان قزوین گفت: با توجه به شرایط شیوع 
ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه های اقتصادی 
که در این دوران دچار آسیب های جدی شده اند، حمایت کرده است.وی افزود 
: اولویــت اول این برنامه ها حمایت از کارگرانی بوده که از ســوی کارفرمایان 
حقوق و مزایایی دریافت نکرده انــد .معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: براســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا که در حمایت از 
کارگران و اباغیه ای صادر شــده است و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش 
بیمه قرار دارند در این مدت حمایت شــدند. کارگرانی که قادر نیستند به کار 
خود بازگردند نیز تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می گیرند.شاکرمی اشاره کرد: 
بخش دیگر این حمایت ها صیانت از نیروی کار اســت، با تشکیل کمیته های 
ملی و استانی کارفرمایان مکلف شده اند تمامی دستورالعمل های بهداشتی را 
در کارگاه های خود رعایت و تجهیزات حفاظتی برای کارگران را تأمین کنند، 
همچنین باید آموزش های ازم را در این زمینه ببینند.معاون روابط کار اضافه 
کرد: خوشبختانه با نظارت هایی که تا این لحظه انجام شده عملکرد کارفرمایان 
به خصوص در استان قزوین مطلوب بوده است. امیدواریم با حمایت  کارفرمایان، 
تأمین تجهیزات، ارائه آموزش نکات بهداشــتی و نظارت و بررسی بر عملکردها 

،موضوع حفظ سامت کارگران تداوم داشته باشد.

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســامی با تاکید بر این که 
اقتصــاد کشــور در خصوص مســائل 
ارزی قابل مدیریت اســت، گفت: بیش 
از ۲۰ میلیارد دار منابع ارزی کشــور 
در خانه هــا اســت که این بــه خاطر 
سیاست های گذشته مالی بانک مرکزی 
می باشــد. محمد رضا پورابراهیمی در 
جلســه علنی دیروز سه شنبه مجلس 
در ارائه گزارشــی از وضعیت اقتصادی 
کشور در مســائل ارزی گفت: با توجه 
به تاخیر در تشــکیل کمیســیون های 
تخصصی، موضوعات مربوط به دستور 
کارهای کمیســیون ها بــا تاخیر مورد 
بررســی قرار گرفت البتــه که مجلس 
یازدهم از همان ابتدای تشکیل در قالب 
مهم  موضوعات  تخصصی  کارگروه های 
اقتصادی، مسائل بازار پولی، سرمایه ای، 
حوزه ارزی، سهام عدالت و موارد دیگر 
را مورد بررســی قرار داد. کمیســیون 
اقتصادی هم در همان جلسه اول و بعد 
از تعیین هیات رئیسه به موضوع بررسی 
مسائل ارزی ورود کرد و محورها احصا 
شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی با اشــاره به جلسه روز 
گذشته این کمیســیون با معاونان سه 
وزارت خانه درباره مســائل ارزی گفت: 
وزارت خارجــه به خاطر ماموریت برون 
مــرزی در بحث دیپلماســی اقتصادی 
و تکالیــف محوله جلســه ای با حضور 
معــاون اقتصادی وزیــر خارجه برگزار 
کرد همچنین جلسه دیگری با معاونان 
وزارت کشاورزی به دلیل اهمیت و لزوم 
تامین کااهای اساسی و نهاده های دامی 
و آخرین وضعیت موجود برگزار شده و 
جلســه دیگر با مدیران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه 
و تجارت برای بررسی برنامه هایی جهت 
تامین کااهای اساسی بود. امروز جلسه 
کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی برای بررسی التهابات ارزی 
در جامعه تشکیل می شود که از رئیس 
مجلــس هم به دلیــل اهمیت موضوع 
دعــوت کردیــم در نهایــت هم جمع 
بندی را به نماینــدگان ارائه می کنیم.

وی در توضیح علت بروز شــرایط ارزی 

موجود در کشــور گفت: بخشی از این 
موضوع بــه نگاه دولت بــه موضوعات 
اقتصادی برمی گردد ادبیات دولت برای 
حل مشــکات اقتصادی نگاه بیرون به 
جــای درون بود همیــن موضوع باعث 
شد حل بسیاری از مسائل به مذاکرات 
گــره خــورده و اقدامات کشــورهای 
اروپایی در مسائلی همچون کانال مالی 
اینستکس تعیین کننده باشد. موضوعی 
که خروجی آن نه تنها گره گشــا نشد 
که نتایج تصمیمات اتخاذ شده تضعیف 
نظام ارزی و پولی کشور بود. اگر دولت از 
همان ابتدا برای حل مشکات اقتصادی 
نگاهی به درون داشــت با این شــرایط 
مواجه نمی شــدیم.وی با تاکید بر این 
که اقتصاد کشــور در خصوص مسائل 
ارزی قابل مدیریت است، افزود: ما برای 
حرکت انقابی جهت رسیدن به توسعه 
با نگاه به درون و مبتنی بر اولویت های 
مورد تاکید مقام معظــم رهبری برای 
سیاست های اقتصادی عزم و اراده داریم.

وی با بیان این که منابع و مصارف ارزی 
دو ســرفصل موضوعات ارزی اســت، 
گفت: عدم تعــادل در منابع و مصارف 
ارزی باعث ایجاد وضعیت موجود شــد 
و این که ارز به خارج از کشــور منتقل 
شد. عملکرد ۱۰ ســال گذشته قبل و 
بعــد از تحریم بیانگر این اســت که به 
طور متوسط ساانه حدود ۸۰ میلیارد 
دار منابــع ارزی از درآمدهــای غیــر 
نفتی حاصل می شــود که ۴۰ میلیارد 
دار در طول ۱۰ سال گذشته مصارف 
اســامی  جمهوری  داشــته ایم.  ارزی 
ایران به خاطر توانمندی های اقتصادی 
ظرفیت های تجــاری مثبتــی دارد و 
مصارف ارزی ما نصف منابع ارزی بوده 
اســت. حتی با تحریــم ۱۰۰ درصدی 
درآمد نفتــی در ســال های ۹۷ و ۹۸ 
مجلــس باز هم میــزان منابع صادرات 

غیر نفتی جوابگوی کل نیازهای واردات 
کشور بوده البته که باید واردات مدیریت 
شده که این اتفاق می افتد ما در جلسات 
کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم و در 
جلسه با سران قوا بر این موضوع تاکید 
داشتیم که در نهایت ممنوعیت واردات  
۱۴۰۰ قلم کاا از ۷۰۰ قلم کاا تصویب 
اقتصادی مجلس  شد.رئیس کمیسیون 
شورای اسامی تاکید کرد: اگر ما حتی 
نتوانیم یک بشکه نفت صادر کنیم باز هم 
تراز خارجی ما به خاطر ظرفیت درآمد 
غیر نفتی می تواند پاسخگوی کل واردات 
باشــد.وی در تبیین اقدامات ازم برای 
تامین منابع ارزی گفت: باید ســازوکار 
وصول منابع مردم ایران در کشــورهای 
آسیایی  تغییر پیدا کند بخشی از منابع 
ارزی متعلق به مردم در بانک های کره، 
ژاپن، هند و چین و برخی کشــورهای 
عربی اســت دولت باید سازوکاری برای 
دسترســی به این منابع داشــته باشد. 
اخیرا آقای همتی سفری به عراق داشته، 
می دانیم که حجم قابل توجهی از منابع 
ما در عراق بوده که باید دسترسی به این 
منابع به عنوان یک اولویت دنبال شود و 
ما این موارد را  از دولت پیگیری خواهیم 
کرد.پورابراهیمی اجرای پیمان های پولی 
و بانکــی را ضروری خواند و توضیح داد: 
پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه 
حداقل با کشــورهای طرف مشــارکت 
سیاســی در منطقه  ضروری است که 
راهکاری جهت تقویــت منابع ارزی به 
شــمار می اید دولت همچنیــن باید به 
موضــوع رمز ارزهــا و ارزهای دیجیتال 
ورود پیدا کند، ما به بانک مرکزی گفتیم 
که یکی از راهکارهای تامین منابع ارزی 
در کشــور رمز ارزها  است امکان تولید 
آن در داخل وجــود دارد که می توان از 
طریق آن مقدار قابل توجهی از نیاز ارزی 
کشور را تامین کرد در شرایطی که شاهد 

این اتفاق بودیم یک مرتبه وزارت نیرو  
تعرفه ها را به حدی باا برد که همه چیز 
تعطیل شد دولت باید این مسیر را هموار 
کند.وی تصمیم گیری درباره رمز ارزها 
و تغییر نگاه درباره وضعیت بازار متشکل 
ارزی را ضروری خواند و افزود: اشکاات 
اساسی در بازار متشکل ارزی وجود دارد 
این بازار باید براســاس مکانیزیم عرضه 
و تقاضا باشــد که نه تنها این اتفاق رخ 
نمی دهد که فقط با دخالت بانک مرکزی 
بوده، اخیرا شاهد تجمع تعدادی از وارد 
کنندگان بــرای تامین ارز مــورد نیاز 
بودیم اگر قرار بر استفاده از سامانه نیما 
باشد بانک مرکزی باید همه تعهدات را 
بپذیرد. اگر این بازار درســت مدیریت 
از کارت های  شود دیگر صادرکنندگان 
اجاره ای استفاده نمی کنند و همه چیز 
به شرایط عادی برمی گردد.پورابراهیمی 
با تاکید بر لزوم تغییر در سیاســت های 
بازار اسکناس توضیح داد: باید موضوع 
تامین اســکناس برای مواردی همچون 
گردشگری، سفر دانشجویی، اعزام افراد 
نیازمند درمان به خارج کشــور  تغییر 
پیدا کرده و آنها ارز مورد نیاز را از طریق 
درگاه الکترونیکــی تامین کنند؛ کاری 
که بسیاری از کشورها انجام می دهند. 
همچنین باید ســازوکار جدیدی برای 
تشــویق ورود منابــع ارزی در منازل و 
خانه ها به بازار وجود داشته باشد. طبق 
ارزیابی ها بیش از ۲۰ میلیارد دار منابع 
ارزی در منــازل وجــود دارد؛ دلیل آن 
هم سیاست های مالی بانک مرکزی در 
گذشته اســت. آنها منابع ارزی مردم را 
گرفتند اما  وقتی مردم خواستند ارزشان 
را تحویل بگیرند با همان نرخ  قبلی به 
آنها دادند؛ یعنی مردم آن زمان دار هزار 
تومانی را به بانک ها داده بودند وقتی نرخ 
دار به ۳۰۰۰ تومان رسید بانک مرکزی 
با همــان  دار هزار تومانــی به  مردم 
برگردانــد؛ این تیر خــاص به اعتماد 
عمومی مــردم بود. بانک مرکزی باید با 
سازوکارهای اعتماد مردم را برای ورود 
منابــع ارزی به بــازار جلب کند. حجم 
زیادی از منابع مــورد نیاز ما در اختیار 
مردمی هستند که از سیاست های بانک 

مرکزی نگران هستند.

پورابراهیمی: 
بیش از 20 میلیارد دار منابع 

ارزی در خانه هاست

 معاون رییس جمهور:
برایکسریبودجه،منابعجایگزینداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه با اعام علت تفاوت نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، 
گفت: هر میزان از بودجه و درآمدها که تحقق پیدا نکند، دولت برای آن مقدار منابع جایگزین دارد.محمدباقر نوبخت 
درباره کسری بودجه دولت با توجه به عدم تحقق پیش بینی های نرخ ارز، میزان درآمد نفتی و مالیاتی اظهار داشت: 
عدم تحقق درآمدها هم در بخش فروش نفت و هم مالیات روشن است. در بخش نفت، به غیر از بحث تحریم ها، موضوع 
رکود ناشی از کرونا باعث شده که نرخ رشد اقتصادی جهان به شدت کاهش یابد و از این رو میزان تقاضای انرژی هم 
در دنیا کاهش یافته است.وی ادامه داد: کشورهای دیگر هم برای فروش نفت مشکل دارند از سوی دیگر قیمت جهانی 
نفت هم کم شده  است.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اخذ مالیات هم سه ماه به تاخیر افتاده است.   نوبخت با 
بیان اینکه عدم تحقق درآمدها وجود دارد، گفت:  مهم این اســت که بتوانیم در شرایط عدم درآمدها که تمام تاش 
دشمن هم این است که ما را در این بخش زمین گیر کند، بتوانیم منابع جایگزین تعریف کنیم تا با این منابع  جدید 
بتوانیم کشور را اداره کنیم.وی ادامه داد:  در حال حاضر شاهد آن هستیم که در همین شرایط  تمام طرح ها در حال 
انجام است و تمام پرداخت حقوق و دستمزدها انجام شده است.معاون رییس جمهوری تاکید کرد: هر میزان از بودجه 
و درآمدها که تحقق پیدا نکند، دولت برای آن مقدار منابع جایگزین دارد. رییس ســازمان برنامه و بودجه همچنین 
درباره علت تفاوت نرخ رشــد اقتصادی بدون نفت اعام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اظهار داشت: مبنای 
محاسباتی مرکز آمار و بانک مرکزی با هم متفاوت است.نوبخت ادامه داد: سهم و نقشی برخی از مولفه ها مانند نرخ 
رشد صنعت، معدن، خدمات در کل رشد اقتصادی دارد در این دو آمار یکسان نیست و البته چیزی هم که اعام شده 
تفاوت زیادی از هم ندارند. تقریبا این دو آمار در کل فقط نیم واحد درصد از هم متفاوت هستند.وی گفت:  علت تفاوت 

هم مبنای محاسباتی است کمااینکه نرخ تورم اعام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی هم با هم متفاوت است.

۴۵میلیونداروارد
بازارشد

تازه تریــن وضعیت معامات ارزی از عرضه ۴۵ 
میلیون داری از سوی بازار ساز خبر می دهد.

در حالی طی روزهای اخیر روند بازار ارز دچار 
نوســان بوده و قیمت صعودی پیش رفته که 
گزارش دریافتی ایسنا از جریان معامات ارزی 
امروز )سه شــنبه( بین صرافان، از این حکایت 
دارد که امروز )سوم تیرماه( حدود ۴۵ میلیون 
دار از ســوی بازارساز عرضه شــده است که 
شــامل عرضه و تقاضای بازار نیمایی نمی شود.

این عرضه که از سوی بازارساز صورت گرفته، با 
تقاضای ناچیزی مواجه بوده است.این در حالی 
اســت که عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک 
مرکزی - در آخرین اظهــارات خود گفته بود 
که نوســانات فعلی بازار ارز، شوک های گذرا و 
موقتی اســت. البته او در عین حال تاکید دارد 
که اگر احساس شود این نوسانات بلندمدت تر 

شود حتما بانک مرکزی مداخله می کند.

گزیده خبر
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پیش بینی بانک آمریکا :استانها

قیمت ۴۳ داری نفت برنت در ۲۰۲۰
بانک آمریکا پیش بینی کرد متوســط قیمت نفت خام برنت در 
۲۰۲۰ برابر با ۴۳.۷۰ دار در هر بشکه باشد و در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ 
به ترتیب تا ۵۰ و ۵۵ دار در هر بشــکه افزایش یابد به گزارش 
رویترز، شــرکت خدمات مالی و بانکداری »بانک آمریکا« پیش 
بینی می کند با بهبود تقاضای نفت به خاطر برداشــته شــدن 
تعطیلی های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا، کاهش عرضه 
نفــت به خاطر قرارداد کاهش تولید اوپک پاس و کاهش هزینه 
های ســرمایه ای تولید کنندگان، قیمت نفت در ســال جاری 
میادی و سال آینده افزایش یابد. این بانک  پیش بینی می کند 
متوســط قیمت نفت خام برنت در ۲۰۲۰ برابــر با ۴۳.۷۰ دار 
در هر بشــکه باشــد. این رقم بااتر از ۳۷ داری است که قبا 
پیش بینی شــده بود. بانک آمریکا متوســط قیمت نفت را برای 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۵۰ و ۵۵ دار در هر بشــکه پیش بینی 
می کند. این بانک آمریکایی انتظار دارد میانگین قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا در سال جاری میادی ۳9.۷۰ دار در 

هر بشکه باشــد،  در حالیکه قبا ۳۲ دار پیش بینی شده بود. 
متوسط قیمت نفت آمریکا برای ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به 
ترتیب ۴۷ و ۵۰ دار در هر بشکه پیش بینی شده است. این بانک 
آمریکایی طی یادداشتی اعام کرد با ورود به سال آینده میادی، 
تقاضا برای حمل و نقل با سرعتی بیشتر از آنچه قبا تخمین زده 
می شد افزایش می یابد.» ما همچنین انتظار داریم ائتاف اوپک 
و متحدانش عرضه نفت را بیش از آنچه ۳ ماه پیش تخمین می 
زدیــم، پایین بیاورند«. نفت برنت در روز دوشــنبه ۴۲.۱۷ دار 
در هر بشــکه معامله شد و قیمت نفت خام آمریکا به ۳9.۵۴ در 
هر بشــکه رسید. بانک آمریکا انتظار دارد بازار نفت در نیمه دوم 
۲۰۲۰ با ۲.۵ میلیون بشــکه در روز کمبود مواجه شــود و این 
رقم در ۲۰۲۱ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.این بانک 
آمریکایی اعام کرد پیش بینی های خوش بینانه آن در صورت 
افزایش تولید یا آغاز موج دوم همه گیری ویروس کرونا با چالش 

مواجه می شوند.

کیفیت آب شرب خط قرمز آبفااصفهان است
هاشم امینی در جمع مدیر و کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت 
آب و فاضاب که موفق به اخذ استاندارد بین المللی ۱۷۰۲۵ کنترل کیفیت 
شــدند، گفت: کارکنان در این بخش باید با مطالعه و تحقیق جامع  درصدد 
شناسایی آاینده های نو ظهور باشند و تاثیر این نوع آاینده ها  بر کیفیت 
آب و فاضاب را مورد بررســی قرار دهند.وی با بیان اینکه مطالعه و تحقیق 
پیرامون چگونگی ارتقا کیفیــت آب از عوامل موثر در افزایش رضایتمندی 
مردم در ارائه خدمات این صنعت می باشــد، اظهار داشت: باید با مطالعه و 
تحقیقات دقیقی که در راســتای دانش روز دنیا باشد، راه های ارتقای کیفی 
آب شــرب را شناسایی و مورد بررسی قرار داد تا مردم در هر شرایطی هیچ 
گونه دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب شــرب نداشته باشند.وی با اشاره به 
اینکه درحال حاضر کیفیت آب شــرب مطابق با استانداردهای تعریف شده 
اســت عنوان کرد: کیفیت آب شرب خط قرمز صنعت است، مردم مطمئن 
باشند که آب شرب عاری از هر گونه آاینده میکروبی و شیمیایی در اختیار 
آنها قرار می گیرد و کاما مورد تایید مراکز ذیصاح است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب اســتان اصفهان با تاکید بر استقرار آزمایشگاه های سیار آب 
شــرب در مکان های مورد نیاز تصریح کرد: آزمایشــگاه های سیار  باید در 
مکان هایی که وجود آنها ضروری به نظر می رسد استقرار یابند تا سامت و 
کیفیت آب به طور مستمر  مورد بررسی قرار گیرد.امینی با بیان اینکه مردم 
هیچ گونه نگرانی در رابطه با  وجود ویروس کرونا در آب شرب نداشته باشند، 
خاطرنشان ساخت: کیفیت آب شرب از لحاظ کدورت، کلرباقیمانده ، Ph و 
دیگر پارامترها به صورت آناین در تصفیه خانه آب باباشیخعلی بررسی می 
شــود، همچنین از طریق سامانه های  تله متری و پایش کیفیت آب شرب 
در شبکه توزیع اســتان به طور آناین مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین 
ایــن اطمینان خاطر را به مردم مــی دهیم که احتمال ویروس کرونا در آب 

صفر است .

تجلیل از همکار بازنشسته شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزي

بمناسبت بازنشســتگی رئیس ابزار دقیق منطقه مرکزی، مراسم تجلیلی 
با هدف قدردانی از ســالها تاش بی دریغ و خالصانۀ این همکار بازنشسته 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه مرکزی ، در این مراســم که با حضور مدیر، معاونین، روسا و 
برخی از همکاران منطقه با رعایت دســتورالعملهای بهداشتی برگزار شد، 
مدیر منطقه ضمن ســپاس از زحمات و تاش صادقانه هزاوه ای در زمان 
تصدی مسئولیت و تبریک نائل آمدن به مرحلۀ بازنشستگی وی را الگوی 
حســن خلق، امانتداری و ســامت در کار و همدل و همیار در مجموعه 
کاری خود دانست و گفت: ایشان خدمات شایسته و درخور توجه ای را از 
خود بجای گذاشته است و در حوزه ابزار دقیق مثال زدنی هستند و ضمن 
تشکر از سالها فعالیت صادقانۀ این عزیز، برای وی آرزوی سامت، آرامش، 
شادکامی و خیر و برکت در تمام مراحل زندگی نمود.مهندس حسینی در 
پایان صحبتهایش ضمن تبریک به محمد رضا کریوند بعنوان سرپرســت 
جدید ابزار دقیق منطقه، از ایشان بعنوان یکی از افراد باتجربه و متخصص 

در این حوزه نام برد.

  عملکرد شرکت گاز استان اردبیل
 در سه ماهه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل 
سردار اســماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد 
سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: 
در سه ماهه ابتدایی ســال جاری بیش از دو هزار و 
۵۰۰ مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از 
خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا 
تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأســیس این شرکت به ۴9۲ هزار 8۲9 
مشترک رسیده است.سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در 
سطح اســتان اردبیل را ۱۳۱۵ روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند از 
گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را 
بیش از 9۴ درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای ۲9 شهر می باشد 
که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات 
اظهار داشــت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان ۳۵ کیلومتر شبکه گاز به 
شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه 
گذاری از ابتدای تأســیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و 66۰ کیلومتر 
رسیده  و تعداد یک هزار  و ۳۷ عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان 
نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل  تا کنون 

به ۲۳8 هزار و  ۳۲۵ انشعاب رسیده است.

نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و 
برق استان البرز برگزار شد

بهنــام بیات در نشســت خبری که به مناســبت 
هفته صرفــه جویی در مصــرف آب و برق برگزار 
شد با اشــاره به اینکه در حال حاضر 99.9 درصد 
از مردم به آب ســالم و برق آن هم با قیمت یارانه 
ای دسترســی دارند، بیان کرد: در خرداد امســال 
 نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 6.9 افزایش مصرف برق داشته ایم.

وی در ادامه افزود: بخش عمده ای از نیروی برق اســتان توسط مشترکین 
خانگی مصرف می شــود و رقم مصرف انرژی برق استان در بخش صنعت 
حدود  ۳۱درصد است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در 
خصوص اینکه احتمال قطعی برق مدیریت شــده در تابستان سال جاری 
وجود دارد یا خیر، بیان کرد:  پیک مصرف سال گذشته که ۱۳۰۰مگاوات 
بوده و امســال به رقم ۱۲۰۰ مگاوات نزدیک شده ایم، ولی پیش بینی می 
 کنیم بتوانیم تابستان امسال را بدون قطعی جدی برق پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه تصریح کرد: البته ممکن است به واسطه تغییرضریب بهره وری  
تجهیزات و تاسیسات برق در دمای زیاد و همچنین افزایش بیش از حد مصرف 
 توسط مشترکین در بعضی روزها قطعی موقت برق در برخی مناطق پیش بیاید.

بیات با بیان اینکه از مردم درخواســت می شــود در ســاعات اوج مصرف 
از روشن کردن وســایل برقی پرمصرف مثل ماشین لباس شویی، ماشین 
ظرفشویی و غیره خودداری کنند، گفت: همچنین تقاضا داریم مردم استان 
در مصرف خود صرفه جویی کنند تا تابستان امسال را به خوبی پشت سر 

بگذاریم.

امضای بزرگترین قرارداد انرژی سال جهان
بزرگترین قرارداد ســرمایه گذاری در زیرســاخت انرژی در خاورمیانه و بزرگترین قرارداد 
انرژی جهان در ســال ۲۰۲۰ به ارزش ۲۰.۷ میلیارد دار میان شــش شــرکت و شرکت 
ملی نفت ابوظبی )ادنوک( امضا شد. کنسرسیومی از شش سرمایه گذار جهانی در راستای 
توافق با ادنوک، ۱۰.۱ میلیارد دار برای خرید ۴9 درصد ســهم در شرکت »خط لوله گاز 
ادنوک« که یک مجموعه تازه تاسیس است، هزینه خواهند کرد و از حق لیزینگ ۳8 خط 
لوله برخوردار خواهند شد. ادنوک عمده سهام به میزان ۵۱ درصد و مالکیت خطوط لوله 

را خواهد داشت و مدیریت فعالیتها را برعهده داشته و مسئول هزینه سرمایه خواهد بود.
شــرکت ادنوک اعام کرد که این توافق بزرگترین قرارداد ســرمایه گذاری در زیرساخت 
انرژی در منطقه و بزرگترین قرارداد در ســطح جهانی در سال ۲۰۲۰ است. همچنین این 
توافق بخشی از استراتژی شرکت ملی نفت امارات متحده عربی برای جذب سرمایه گذاری 
و حداکثر کردن ارزش دارایی هایش اســت.این شش شرکت شامل GIP، شرکت مدیریت 
دارایی بروک فیلد، صندوق سرمایه گذاری دولتی GIC سنگاپور، هیات طرح بازنشستگی 
معلمان اونتاریو، شرکت سرمایه گذاری و اوراق بهادار NH و Snam هستند.سلطان الجابر، 
مدیر اجرایی گروه ادنوک و وزیر کشــور امارات متحده عربی اظهار کرد: ما از تکمیل این 
قرارداد خوشــحالیم و بار دیگر با بزرگترین سرمایه گذاران موسسه ای و زیرساخت جهان 
شــریک شدیم.بر اساس گزارش شــبکه CNBC، الجابر گفت: این قرارداد به ادنوک اجازه 
می دهد ســرمایه گذاری مجدد مسئوانه ای داشته باشد و فعالیتهایی که سوددهی بااتر 

دارند را تامین مالی کند.

وزیر نیــرو گفت: کارهای خوبی را برای تهاتر نفت 
برابر مطالبات آغاز کردیم و اشتیاق فراوانی هم بین 
طلبکاران این وزارتخانه بــرای تهاتر نفت در برابر 
تســویه همه یا حداقل بخشــی از مطالبات وجود 
دارد.رضــا اردکانیان وزیر نیرو دیروز در حاشــیه 
مراســم افتتاح مرکز پایش صنعت بــرق ایران و 
نیروگاه شــاهرود در جمع خبرنگار ان در پاسخ به 
خبرنگار مهر مبنی بر اینکــه روند اقدامات وزارت 
نیرو در استفاده از پتانسیل قانونی تهاتر نفت برابر 
مطالبات این وزارتخانه چیست، گفت: سال گذشته 
این فرصت قانونــی برای تهاتر نفت برابر مطالبات 
را نداشتیم و خوشبختانه امسال این فرصت فراهم 
شــد.وی افزود: کارهای خوبی را در این زمینه آغاز 
کردیم و اشــتیاق فراوانی هــم بین طلبکاران این 
وزارتخانه برای تهاتر نفت در برابر تســویه همه یا 
حداقل بخشی از مطالبات خود وجود دارد.اردکانیان 
با تأکید بر اینکه شرایط و ضوابط وزارت نفت برای 

استفاده از این پتانســیل قانونی مهم است، اظهار 
داشت: قطعاً وزارت نفت آنچه مصلحت می دانند در 
چارچوب کلی دولت مدنظر دارند. امیدواریم امسال 
بتوانیم از این سازوکار استفاده کرده و مسیر برای 
ما در این راستا باز باشد.این مقام مسئول در ادامه 
پرسش مهر درباره اینکه آیا طلبکاران شما به طور 
انفرادی توان صادرات نفــت خام را دارند، توضیح 
داد: شاید این طلبکاران به تنهایی امکان صادرات 
نداشته باشند اما بر اساس ظرفیت هایی که دارند، 
می تواننــد از توان مجموعه هایی که اهلیت آنها در 
صادرات نفت خام به اثبات رســیده است، استفاده 
کنند.وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر 
اینکه علت کاهش سهم گاز در نیروگاه ها چه بوده 
اســت؟ گفت: اگر گاز به طور کامل برای نیروگاه ها 
تأمین شــود، قطعاً از گاز استفاده می کنیم چرا که 
تأمین پایدار برق مردم برای ما در اولویت اســت و 
اگر ســوخت گازی به طور کامل تأمین نشده یا با 

محدودیت مواجه شــود، به ناچار از سوخت مایع 
اســتفاده می کنیم.این مقام مســئول در پاسخ به 
پرســش دیگری مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای 
جذب ســرمایه داخلی با توجه به محدودیت های 
تحریمی و محدودیت جذب سرمایه گذار خارجی 
دارید؟ توضیــح داد: در حال حاضر آمار دقیقی از 
عملکرد جزئی سایر بخش های وزارت نیرو ندارم اما 
باید بدانید که این وزارتخانه از جمله دستگاه هایی 
است که بخش قابل توجهی از آنچه به مردم گزارش 
می دهد، با تکیه بر توان و سرمایه داخلی انجام شده 
اســت.به گفتــه وی، به طور مثــال در پی اجرای 
پویش »هر هفته الف ب ایران« در 6 ماهه ســال 
گذشته ۳۳ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان طرح افتتاح 
شــد که 6۰ درصد این میزان از سرمایه غیردولتی 
بود بنابراین می توان گفت از فرصت های داخلی به 
خوبی اســتفاده کردیم و در تنوع بخشی به منابع 

مالی داخلی تبحر یافتیم.

بیش از 80 درصد مشترکین برق در 
اصفهان خوش مصرف بودند

مرسل صالحی به مناسبت هفته مصرف بهینه آب و برق در جمع اصحاب 
رســانه بیان کرد: در سال گذشته ۲9 درصد از مشترکین ۲6۲ هزار نفر 
به دلیل رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف نســبت به مدت مشابه 
ســال 98 مشمول دریافت پاداش شــدند که 8۱ درصد مشترکین برق 
در اصفهان خوش مصرف بودند.وی با اشــاره به آغاز تاریخ پیک مصرف 
بــرق از ۱۵ خرداد افزود: چنانچه مردم الگــوی مصرف را رعایت کنند 
قطعا خاموشی برق در اســتان نخواهیم داشت.صالحی با بیان اینکه در 
ســال گذشته در فصل گرما خاموشی نداشتیم، گفت: امیداواریم امسال 
نیز با همکاری مشترکین برق به ویژه در پیک مصرف در بازه زمانی ۱۵ 
خرداد تا ۱۵ شهریورماه برق پایداری به مشترکین عرضه شود.مدیردفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ساعات بحرانی 
کنونی با بیشــترین شدت رشد مصرف برق را بین ساعات ۱۲ تا ۱6 روز 
برشــمرد و افزود: اتخاذ تدابیر مدبرانه ی مدیریت و کاهش مصرف برق 
در این ســاعات می تواند نگرانی ها را کاهش و استان اصفهان را از لیست 
تقسیم بندی خاموشــی های وزارت نیرو خارج کند.صالحی اضافه کرد: 
ایــن مقدار مدیریت مصرف بــرق در بخش صنعتی 6۷ مگاوات ، بخش 
کشــاورزی ۲۵ مگاوات، دربخش تجاری۳ مگاوات و در بخش اداری ۱۰ 

مگاوات تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خواستار شد؛
پرداخت بیش از 5 میلیارد تومان پاداش 

به مشترکین صرفه جو
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم 
بر ضرورت همکاری همه مردم و دســتگاه ها 
برای کاهــش مصرف برق تاکید کرد و گفت: 
ســال گذشــته بیش از ۵ میلیارد تومان به 
عنوان پاداش به مشترکین صرفه جو در بخش 

صنعتی و کشــاورزی پرداخت شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان قم، مهندس "مهدی آهنین پنجه" در نشست 
خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قم که همزمان با هفته 
صرفه جویی در مصرف آب و برق، در تاار آب شــرکت آب و فاضاب 
استان برگزار شد، با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق قم ۵۷۴ هزار 
مشــترک در بخش خانگی، صنعتی، کشاورزی و... دارد، اظهار داشت: 
بخش خانگی با داشتن 8۰ درصد مشترکین برق در استان ۳6 درصد 
میزان مصرف را به خود اختصاص داده اســت.وی با بیان اینکه میزان 
مصرف برق در بخش صنعت در استان رو به افزایش است، گفت: بخش 
صنعت حدود یک درصد از مشــترکین استان را در برمی گیرد که ۳۰ 
درصد انرژی برق توزیعی را به خود اختصاص داده  اســت.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم همچنین یادآور شــد: بخش 
کشــاورزی کمتر از یک درصد از مشترکین استان را تشکیل می دهد 
این در حالی اســت که ۱۲.۲ درصد مصرف برق اســتان را این بخش 
مصرف می کند.وی افزود: بخش تجاری هم با ۱۳.6 درصد مشترکین، 
مصرف 9.۷ درصد انرژی مصرفی استان را به خود اختصاص می دهد.

آهنین پنجه در ادامه با بیان اینکه پیک بار مصرف سال گذشته به 8۲۷ 
مگاوات رســید، خاطرنشان کرد: سقف پیک بار برای استان ها از سوی 

شرکت توانیر به صورت هفتگی تعیین می شود. 

وزیر نیرو خبر داد

بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران امسال با نفت تهاتر می شود
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گزیده خبر بررسی فهرست ممنوعه واردات؛

اما و اگرهای ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کاا
در فهرســت اقام ۲5۰۰ گانه ممنوع شده، برخی مواد غذایی و 
کااهای اساســی دیده می شــود که احتماا موجب گرانی هایی 
خواهد شــد.دولت این روزها سیاســت ممنوعیت تعرفه وارداتی 
۲5۰۰ کاا را اعام کرده اســت. اگرچه برخی این اقدام را تاشی 
برای تقویت تولیدات داخلی و بــه نفع مردم می دانند، با اینحال 
بهتر است واقعیت هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می کند، 
مورد بررســی قرار داد. یک مشکل حاد دولت در این روزها تامین 
ارز مورد نیاز کشور اســت. پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط 
ویژه ای را به کشــور تحمیل کرده است. به نحوی که حاا کمبود 
ارز کار را بــه جایی رســانده که این روزها دولــت به »اخطار« و 
»ممنوعیت« واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند 
روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش 
کاا را به کشور نمی آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت واردکننــدگان را از واردات ۲5۰۰ کاا منع کرده بود. 
اگرچه حاا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف 
و تولیدکنندگان به علت مشکاتی در خرید مواد اولیه از خارج از 
مرزها سخت تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می شود.

گندم و غات در لیست ممنوعه های وارداتی
طبق لیست ۲5۰۰ ممنوعیت کاایی که شامل گندم دامی، گندم 
معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه 
غات)کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده( و نشاسته گندم 
نیز با کدهای تعرفــه 1۰۰1۹۹1۰، 1۰۰1۹۹۲۰، 11۰1۰۰۰۰، 
11۰۲۹۰1۰، 11۰۴۳۰۰۰ و 11۰۸11۰۰ ممنوع شــده اســت.

این هــا نمونه هایی از مواد غذایی اســت که ممنوعیت واردات آن 
اعام شده اســت. عاوه بر آن برخی میوه ها، فرآورده های لبنی، 
حبوبات، چای و ... در لیست ممنوعه ها دیده می شود که هر یک 
کد تعرفه خود را دارند. در برخی موارد ممکن اســت قیمت تمام 
شــده کاای وارداتی برای مصرف کننده ارزان تر از کای داخلی 
باشد.کاای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت 
به کاای داخلی داشــته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی 
مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کااهای 
داخلی راه حمایتی بهتری اســت تا ممنــوع کردن کاا خارجی. 
کاای داخلی هم در صورت بی رقیب بودن، امکان سواستفاده برای 

افزایش قیمت را فراهم می کند.

مشکل منابع ارزی دولت به کااهای اساسی رسید
ایحه بودجه ۹۸ دولت نشان می داد که دولت بودجه را با شرایط 

»تحریم نفتی« تنظیم کرده اســت و میزان درآمدهای محاسبه 
شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شد. 
معــاون اول رئیس جمهور از کاهش ۹۲ درصدی درآمد نفتی در 
ســال ۹۸ خبر داده و گفته بود: ما کشوری بودیم که در یک سال 
1۰۰ میلیارد دار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور 
در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دار بوده است.این درحالی بود دولت 
متعهد شده بود که 1۴ میلیارد دار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
برای تامین کااهای اساسی کشور اختصاص دهد. در سال ۹۹ اما 
همین میزان ارز دولتی برای تامین کااهای اساسی به نصف رسید 
و نه تنها این رقم کم شــد بلکه سبد اختصاص یافته برای این ارز 
ارزان  نیز سبک شد و کااهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا 
۲5 قلم کاا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کاا محدود شــده 
است. همه این تصمیمات برای تاثیر بر سفره مردم گرفته می شود 

اما واقعاً هم اینطور نبود.

واردات
این درحالی است که سیدکمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک 
مرکزی کشــور در مهر ماه ۹۷ که دوره ای قیمت ارز به 1۹ هزار 
تومان رسیده بود، گفته بود: 1۰۰ میلیارد دار ذخایر ارزی داریم، 
با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشــته باشیم 
می توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.حال هنوز سه سال نگذشته 
نه تنها ســهمیه ارزی و تعداد کااهای اساسی مشمول کمتر شد 
بلکه دولت حتی مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی کند. 

اگرچه آثار و تبعات این تصمیم به واردکنندگان و صادرکنندگان 
دیرتر از مردم رســیده اســت.موارد متعددی از سواستفاده های 
ارزبگیران از جمله پرونده ۲۳ متهم ارزی سرنوشــت بخشی از ارز 
کشور بود، آنهم در شرایطی که هم تورم باا سفره مردم را کوچک 
کرده بود و هم کمبود منابع ارزی کشــور به حدی می رسید که 
دولــت مجبور به ممنوعیت بیش از ۲5۰۰ کاا می شد.ســازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشــکیل پرونده 
تخلفاتی ۹۷ میلیــون داری برای ۴1 شــرکت فعال در زمینه 
محصوات کشــاورزی و مواد غذایی خبر داد. این بخشی از رانتی 

بود که مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته بود.

تصمیماتی در پی کنترل منابع ارزی
علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات از  مخالفت 
و انتقــاد واردکنندگان به علت ممنوعیت تعرفه ای کااها گفته و 
تصریح کرد: جای تاســف دارد که مسئوان کشور جلوی کسب 
و کار مــردم را بگیرند. در بین اقام ممنوع شــده، اقام ضروری 
و غیرضروری زیادی دیده می شود و این مسئله راه قاچاق کااها 
به کشــور را باز می کند.مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره 
مشــکات ارزی دولت می گویــد: اکنون دولت ناچار اســت که 
تصمیمات شــدید و فوری برای به دست گرفتن و کنترل منابع 
ارزی کشور بگیرد. اگر واقع بینانه بررسی کنیم، این اتفاق ریشه در 
سه دهه اشتباهات در مدیریت اقتصادی دارد؛ اگرچه این مشکات 
در پی تحریم ها رخ داده اســت.او می افزاید: اگر نسبی نگاه کنیم، 

درآمد ارزی حاصل از نفت رو به صفر شــدن اســت و ما در این 
سال ها اقتصاد را آنقدر تقویت نکرده ایم که خود را از وابستگی به 
نفت برهانیم. در حال حاضر ارز محدود و مختصری که در صندوق 
توسعه ملی وجود دارد، باید به کااهای اساسی اختصاص دهند و 
به هر حال شرایط خطیری در کشور پیش می آید. این مسئله در 
نهایت به زیان جامعه تمام می شود که مواد غذایی مورد نیازشان 
از شــمول ارز ارزان قیمت خارج می شــود و در نتیجه کااها نیز 
گران می شوند.افقه تصریح می کند: ادامه این روند منجر به افزایش 
قاچاق می شــود و سودهای کان برای آنها به همراه خواهد آورد. 
کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی برند. از طرفی به 
علت افزایش بی رویه قیمت ارز هر کاایی که وارد می شود به شدت 
گران است و مردم قادر نیستند تا آن کاای وارداتی را بخرند. این 

مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می کند.

چه کسانی از این ممنوعیت ها سود می برند؟
واردکنندگان نیز از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن 
ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می کنند و در ضمن 
کســانی که از این موضوع اطاع داشتند، رانت ویژه ای بعد از 
ممنوعیــت کااهای وارداتی پیــدا می کنند.به گفته افقه؛ این 
محدودیت ها قاچاق را زیاد می کند. روابط ناســالم احتمالی در 
گمرک می تواند زمینه ای برای دور زدن قوانین باشــد و فشار 
بــرای دور زدن گمرک و کاای قاچاق  زیاد می شــود. افرادی 
که پیش از این از کااهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها 
ذخیره کرده بودند، می توانند به قیمت های خیلی باا بفروشند. 
گروهــی از کااها اگرچه خارجی بودند اما در ســبک زندگی 
دهک های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حاا این کااها 
قیمت های گزافی پیدا می کنند.وی می افزاید: ســود زیاد از آن 
واردکنندگانی می شود که این کااها را در انبارهای خود ذخیره 
کرده اند و حاا با انتقال به بازار به قیمتی گران می فروشند. به 
هر حال مردم به علت بــاا رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به 
رو بودند و حاا این مشکل کااهای وارداتی دو چندان خواهد 
شــد.نتیجه اینکه اگر زمانی برخی برندها، از آِن پولدارها بود و 
دهک های پایین جامعه توان خرید برندهای خاص را نداشتند یا 
اگر با پس انداز چند ماهه این کااها را خریداری می کردند، اان 
کااهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می آید و از سبک 
زندگی دهک های پایین جامعه خارج می شود. تلخی ماجرا اینجا 
است که مشکات ارزی به عرصه کااهای اساسی و مواد غذایی 

وارد شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازارکشور:
توانایی صادرات ۱۰ میلیون تن فواد 

وجود دارد
 دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت:مجموعه تولید شمش فواد کشور بالغ بر 
1۷ میلیون تن اســت و اکنون توانایی ازم برای صادرات حدود 1۰ میلیون 
شمش فواد وجود دارد.به گزارش شبکه اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن 
وتجــارت، محمد رضا کامی افزود: نیاز و مصرف داخلی به شــمش فواد 
سالیانه، حدود هفت تا هشت میلیون تن است.دبیر ستاد تنظیم بازار کشور 
در ارتباط با مصوبه های ســتاد در مورد تولیدات فوادی توضیح داد: قیمت 
پایــه فواد از ۹5 درصد Fob قیمت صادراتی آغاز و ســقف قیمتی این فلز 
نیز قیمت صادراتی تولیدات کشــور است، به عبارتی تولیدکنندگان داخلی 
اجازه فروش فواد تولیدی خود را بااتر از قیمت فروش به ســایر کشورها، 
به متقاضیان ایرانی نخواهند داشــت.به گفتــه وی، این تصمیم برای ایجاد 
انگیزه های ازم برای توســعه صادرات، تامیــن و عرضه حداکثری داخلی 
اتخاذ شــده، همچنین با توجه به تامین حداکثــری منافع تولید با قیمت 
پایه مناسب، مقادیر عرضه در بازار داخلی افزایش پیدا می کند و می تواند به 
مدیریت بازار بیش از پیش کمک نماید.سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای کاهش نابســامانی های 
موجود در بازار فــواد و فعالیت غیرقانونی عده ای در این بازار و اقدام آنها 
برای احتکار این فلز و به تبع آن افزایش تقاضا در بورس کاا، مصوب شد؛ از 
این تاریخ مانند محصوات پتروشیمی قیمت جهانی ضربدر ارز نیما، ماک 
عرضه فواد در بورس باشــد. براساس برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت 
امسال حداقل ۲۸ میلیون تن فواد در کشور تولید خواهد شد و ظرفیت این 
بخش بالغ بر ۳۶ میلیون تن است که انتظار می رود تا پایان 1۳۹۹ به بیش 

از ۴۰ میلیون تن برسد.

معاون وزیر صنعت:
واردات اتوبوس و مینی بوس در دستور 

کار نیست
معــاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات هر 
دستگاه اتوبوس آماده، دست کم به یکصد هزار دار ارز نیاز دارد، تاکیدکرد: 
واردات اتوبوس و مینی بوس در دســتور کار نیســت و بــا ظرفیت موجود 
داخلی ســازی و صرفه جویی ارزی از همین محل، تولید داخل، پاسخگوی 
نیازها اســت.»مهدی صادقی نیارکی« افزود: برنامه امســال وزارت صنعت 
تولید ۳۰ هزار دســتگاه خودروی تجاری اعم از کامیون، کامیونت، کشنده 
و اتوبوس اســت.به گفته این مقام مسوول، پارسال کمتر از دو هزار دستگاه 
خودروی تجاری از ســوی کارخانجات داخلی تولید شد، این در حالی است 
که فقط ظرفیت تولید اتوبوس 1۹ هزار دســتگاه در سال است.وی با اشاره 
به اعام برنامه هــای وزارت صنعت در تولید اتوبوس و مینی بوس به وزارت 
کشور و کمیسیون زیربنایی دولت، تاکیدکرد: امکان تامین کل نیاز داخلی به 
صورت حداکثری و با ســاخت داخل باا وجود دارد.صادقی نیارکی ادامه داد: 
این محصوات تقاضامحور است، یعنی باید شهرداری ها یا سازمان راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای تقاضایی در این بخش تعریف کنند.وی با اشــاره 
به انعقاد قرارداد تولید و تحویل ۲5۰ دســتگاه اتوبوس ومینی بوس باهدف 
تجهیــز ناوگان حمل ونقــل عمومی بین ایران خودرو و شــهرداری تهران 
در هفتــه جاری، ابراز امیدواری کرد که تامین مالــی این قراردادها به ویژه 
پیش پرداخت های مقرر شده، انجام شود تا »جهش تولید« را در این بخش 
شــاهد باشیم.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
میزان ســاخت داخل خودروهای تجاری داخلــی، گفت: اکنون ۶۳ درصد 
اتوبوس های دیزلی ســاخت داخل شــده، اما در اتوبوس های برقی به دلیل 

تامین موتور وگیربکس آنها از خارج، درصد داخلی سازی کمتر است.
وی خاطرنشــان کرد:  ارز مورد نیــاز واردات مواد اولیــه و تجهیزات تولید 
ایــن خودروهای تجاری نیز در کانال مربوطه و بــا تعامل بین وزارتخانه و 
شــرکت های خودروســاز با بانک مرکزی پیگیری می شود.پیشتر »پیروز 
حناچی« شهردار تهران گفته بود: کمبود اتوبوس در تهران حدود سه هزار 
دســتگاه است.وی از آمادگی شهرداری تهران برای انجام همکاری بیشتر با 
ایران خودرو در تامین تاکســی، مینی بوس و حتی ماشــین های سنگین و 
زمینه ســازی برای تولید اتوبوس های برقی خبر داد.به گزارش ایرنا، بررسی 
آمارهای منتشره وزرات صنعت، معدن و تجارت حاکی از افت ۸.۲ درصدی 
تولید مینی بوس و میدل باس در در دو ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه 
پارســال است به طوری که در این مدت تنها ۸۹ دستگاه از آنها تولید شد، 
اما تولید اتوبوس با رشــد ۲۰۰ درصدی به 1۴۷ دستگاه رسید.در فروردین 
و اردیبهشت ماه امسال همچنین ۶۷۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 
در کشور تولید شــد که در مقایسه با دو ماهه پارسال رشد 1۴.۲  درصدی 

نشان می دهد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اباغ کرد
افزایش ۳۰ درصدی قیمت استیک

در حالی که هفته گذشته طرح افزایش۳۰ درصدی قیمت استیک به صورت علی الحساب 
در جلســه ستاد تنظیم بازار مطرح شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مجــوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شــرکت های تولیدکننده اباغ کرد.هفته 
گذشته، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
از تصویب افزایش قیمت استیک به صورت علی الحساب، ۳۰ درصد خبر داد.  در این زمینه 
همان روز مصطفی تنها- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر- در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار نماینده ای از انجمن تایر حضور نداشته است، 
هنوز تاییدیه ای به صورت کتبی یا شــفاهی در رابطه با این افزایش قیمت به ما اباغ نشده 
است. اما پیش بینی می شود تا هفته آینده که این اباغیه افزایش قیمت به زودی اعام شود.

در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ صورت گرفت
کاهش ۱۲ درصدی ارزش واردات نهاده های دامی

در دو ماه ابتدایی ســال جاری ارزش واردات نهاده های دامی به ۶5۳ میلیون و 1۰۰ هزار 
دار رســید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش 1۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران )آوندا(، ارزش 
واردات نهاده های دامی در دو ماهه ابتدایی ســال گذشته ۷۴1 میلیون و ۴۳۰ هزار دار 
بوده که در ســال جاری کاهش 1۲ درصدی را تجربه کرده اســت.بر اساس این گزارش، 
در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از دو میلیون و 5۲۰ هزار تن انواع نهاده های دامی به 
کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات بیش از دو میلیون و 5۳۷ هزار تنی نهاده 
های دامی در ســال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می دهد.آمارهای واردات نهاده 
های دامی به تفکیک نشان می دهد که در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از یک میلیون 
و ۷۸5 هزار تن ذرت به ارزش ۴۲۲ میلیون و ۷۶۰ هزار دار وارد کشور شده است که در 
مقایسه با واردات یک میلیون و 5۰۷ هزار تنی ذرت به ارزش ۳۷1 میلیون و ۴۰ هزار دار 
در دو ماه ابتدایی ســال گذشته به لحاظ ارزشی رشد 1۴ درصدی و به لحاظ وزنی رشد 

1۸ درصدی را نشان می دهد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران 
و عراق با اشــاره به اینکه در دو ماهه 
ابتدای امســال 1.1 میلیارد دار به 
کشور عراق صادرات انجام شده است، 
گفت: شرایط صادرات به عراق خوب 
است.سید حمید حســینی در مورد 
وضعیت صــادرات ایران بــه عراق، 
گفت:  با توجه به بازگشایی مرزهای 
مهران و خســروی و از ســرگیری 
صــدور کاا از این مرزهــا به عراق 
شرایط صادرات به عراق خوب است. 
عضو هیئــت مدیره اتــاق بازرگانی 
ایران و عراق بــا بیان اینکه احتمال 
بازگشایی سایر مرزها از جمله چذابه 
نیز وجود دارد، گفت: شیوع بیماری 
کرونا در کشور عراق ممکن است که 
بــاز هم باعث بروز مشــکاتی برای 

صادرات کاا شــود.  وی با اشاره به 
برنامه ریزی برای ســفر نخست وزیر 
عراق به ایران گفت: از آنجا که امکان 
دارد اولین ســفر مصطفی الکاظمی 
به ایران باشــد این مســاله بســیار 
حائز اهمیت اســت و می تواند اثرات 
مثبتی بر روی توسعه روابط سیاسی 
و تجاری داشــته باشــد. حسینی با 
اشاره به ســفر همتی به عراق بیان 
داشــت: این ســفر نیز موفقیت آمیز 
بوده و  تاش برای گســترش روابط 
تجاری با عــراق با توجه به اینکه در 

جذب منابع حاصل از صادرات به این 
کشــور موثر است، قطعا می تواند در 
کاهش التهابات بازار ارز مؤثر باشــد. 
وی با بیان اینکه میزان صادرات ایران 
به عــراق در فروردین مــاه به علت 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
صادراتــی کاهش یافت، گفت: براین 
اســاس عراق به رتبه سوم در میان 
بازارهــای هدف صادراتی ایران نزول 
کرد و حــدود ۴۶ درصد صادرات به 
این کشور کاهش یافت. عضو هیئت 
مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق با 

اشاره به صادرات حدود یک میلیارد 
و 1۰۰ میلیــون دار کاا بــه عراق 
در دو ماهه نخســت امسال، گفت: 
صادرات به عراق در اردیبهشت ماه به 
۸۰۰ میلیون دار رسید که این آمار 
حکایت از جبران کاهش صادرات در 
فروردین ۹۹ به عراق را داشــت. وی 
گفت: در ۲ ماه فروردین و اردیبهشت 
امســال بطور متوســط ماهانه 55۰ 
میلیون دار به کشور عراق صادرات 
داشته ایم که اگر چه با متوسط ۷5۰ 
میلیون دار صادرات به عراق در سال 
قبل فاصله دارد اما در شرایط فعلی و 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا رقم 
امیدوارکننده ای اســت و امیدواریم 
که هر چه زودتر سایر مشکات نیز 

رفع شود.

صادرات ماهانه 55۰ میلیون 
دار به عراق

 پرونده تولید پراید تا پایان تیر بسته می شود
قائم مقام مدیرعامل ســایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش 
گفت: پرونده تولید پراید تا پایان تیرماه امسال بسته می شود.مجید 
باقری دیروز در نشست خبری با بیان اینکه التهاب کنونی بازار خودرو 
محصول تقاضای کاذب است اعام کرد سایپا امروز با دو چالش جدی 
در برنامه ریزی مواجه شــد که تعهدات معوق از جمله این چالش ها 

است، اظهار داشت: براساس طرح اتوخدمت سایپا، 1۲۰ هزار متقاضی خودرو ایجاد شد که البته 
این طرح در مقطع زمانی خاص با هدف رفع مشکل مالی سایپا اجرایی شد اما با تغییر قیمت 
ها دارندگان این قراردادها به دنبال کسب سود بیشتر بوده و برای دریافت خودرو تأکید داشتند 
که این امر در کنار تحریم ها و ســایر تعهدات، فشاری را به شرکت وارد کرد که با ساماندهی 
انجام شده ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت خودروی خود شدند.وی افزود: ۴۹ هزار تعهد 
معــوق با تکیه بر مدل جایگزیــن و تبدیل آنها انجام و 5۰ هزار خودرو نیز به 15۰ هزار تعهد 
جدید تبدیل شد که در کنار 1۲۰ هزار تعهد اتوخدمت فشار زیادی به سایپا تحمیل کرد که 
در نهایت ساماندهی شد.باقری تصریح کرد: در همین حال ۶۰ درصد تعهدات از جنس تعهدات 
رنو و برلیانس تعیین تکلیف شدند و تعداد زیادی موفق به تحویل خودروهای خود شدند که در 
کنار این موارد جراحی بزرگ، توقف پراید ، تحریم و ساماندهی تعهدات باعث شد تا مدتی از 
ایفای تعهدات منحرف شده و با پدیده تعهدات معوق روبرو باشیم.قائم مقام مدیرعامل سایپا در 
امور فروش و خدمات پس از فروش با بیان این که این چالش ها امروز پشت سر گذاشته شده 
اســت، گفت: با فرض تکمیل خودروهای ناقص جمع تعهدات معوق کمتر از 5۰ هزار دستگاه 
خواهد بود که تا پایان شهریورماه از ۲۰ محصول تنها دو محصول تعهد معوق خواهد داشت، بر 
این اساس نظام برنامه ریزی سایپا به گونه ای برنامه ریزی شده که هر زمان تعهد پیش فروشی 
وجود داشته باشد، خودرو در موعد مقرر تحویل داده شده و از این پس هیچ گاه خودرو معوقی 
نخواهیم داشت.وی در ادامه با بیان این که 5۰ درصد تیراژ تولید سایپا به پراید اختصاص دارد، 
افزود: مدیریت سایپا اعتقاد به بروزرسانی سبد تولید دارد که نمونه آن خودروی شاهین است 
که در پیش فروش ها با وجود سهمیه اندک، ۶۰ هزار نفر برای ثبت نام این خودرو اظهار عاقه 
کرده بودند که این امر نشان می دهد مردم به برند سایپا اطمینان پیدا کرده اند.باقری با تأکید 
بر این که پراید قادر به پاس کردن استاندارد تولید نیست و باید متوقف شود، تصریح کرد:از اول 
سال تاکنون ۳۰ هزار دستگاه پراید 1۳1 با قیمت ۳۸ میلیون تومان عرضه کردیم و ۲۰ هزار 
دســتگاه دیگر نیز با قیمت ۳۸ میلیون تومان به تولید خواهد رسید و پس از آن پرونده پراید 

بسته شده و تمرکز بر تنوع محصول خواهد بود.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران خبر داد: 

رشد شاخص های استراتژیک 
ایمپاسکو در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
منیژه غامرضایی؛ مدیر برنامه  ریزی و بودجه شــرکت با بیان 
این مطلب گفت: در سال ۹۸ ایمپاسکو موفق به تحقق ۸۷٫1 
درصد شاخص استراتژیک شده اســت.وی در ادامه افزود: در 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای جاری سازی 
استراتژی، استقرار نظام مدیریت فرآیند و تعالی سازمانی، بالغ 
بر ۲۴۰ شاخص اعم از استراتژیک، فرایندی و تعالی به صورت 
دوره  ای پایش می  شــوند که از این میان می  توان به شاخص 
های میزان تولیــد، فروش، حفاری  های اکتشــافی، رضایت 
ذینفعان و مشــتریان اشــاره کرد.در آخریــن دوره پایش )۳ 
ماهه چهارم ۹۸(، شــاهد تحقق ۸۷٫1  درصدی شاخص  های 
استراتژیک بوده  ایم که نسبت به دوره قبل )۳ ماهه سوم ۹۸( 
۲ درصد رشد داشته است. در همین دوره، تحقق شاخص  های 
فرایندی ۹۰٫۹ درصد بوده است.عاوه بر سنجش شاخص  ها 
در شرکت، ۳۶۹ اقدام استراتژیک و عملیاتی نیز به صورت دوره  
ای پایش می  شود که در پایان سال ۹۸،  ۹۳ درصد برنامه ها و 
پروژه های شرکت محقق شده اند. به عنوان نمونه می  توان به 
اقدامات مربوط به  اخذ پهنه  های جدید اکتشافی، اجرای طرح 
 های توسعه  ای، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، استقرار 
سیستم مدیریت کیفیت )ایزو ۲۰15-۹۰۰1( و اخذ گواهینامه 
مربوطه اشاره کرد.ازم به ذکر است شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در تاش است تا سال 1۴۰۴ از طریق هم افزایی 
با بخش خصوصی توانمند به یک  شــرکت معدنی مرجع در 
اکتشاف، کارآمد در استخراج و فرآوری و نوآور در توسعه مواد 

معدنی در کشور تبدیل شود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره ۹۸/15۲۴ آقای دلیر 
محمدی فرزند عبداه به شــماره ملی ۳۸5۹۸۴۶۳۳۷ نسبت به یک دانگ و نیم مشاع 
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲11/5۰ متر مربع به شماره پاک 1۲۴۷1 
فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد رشید 
مهدی خانی ۲-برابر رای شماره ۹۸/15۲۲ آقای سنجر محمدی فرزند عبداه به شماره 
ملی ۳۸5۹۴۷۰۷۳۶ نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲11/5۰ متر مربع به شــماره پاک 1۲۴۷1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 
1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد رشید مهدی خانی ۳-برابر رای شماره 
۹۸/15۲۰ آقای محمد محمدی فرزند عبداه به شماره ملی ۳۸5۰۰5۹۷۴1 نسبت  به 
یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲11/5۰ متر مربع به 
شــماره پاک 1۲۴۷1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد رشید مهدی خانی ۴-برابر رای شماره ۹۸/15۲۶ آقای روزبه محمدی 
فرزند عبداه به شماره ملی ۳۸5۹۹51۹1 نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت ۲11/5۰ متر مربع به شماره پاک 1۲۴۷1 فرعی از 5۸ 
اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای محمد رشــید مهدی 
خانی. بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 13۹۹/۰3/۲۰

  وتاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 13۹۹/۰۴/۰۴ 
پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف ۹3(
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ایه پنهان از اطاعات صادرکنندگان  قابینگـــاه

فروش 6/8 میلیارد یورو ارز، خارج از شبکه
بانــک مرکــزی از آمــاری رونمایــی کــرده کــه بــر مبنای 
آن،۲۵۰صادرکننده معادل ۶.۸میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 
را به چرخه اقتصــادی بازنگردانده اند. داده هایی عجیب و غریب 
که برای اولین بار اعام شــد.صادرکنندگان برای ایفای تعهدات 
ارزی ســال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان دارند. آنها باید 
حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات خود را 
برای سال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت 
با عواقب بعدی آن باید دســت و پنجه نــرم کنند.تا این لحظه، 
بانک مرکزی دستکم ســه بار در اطاعیه هایی اعام کرده است 
که تمامی صادرکنندگان باید حداکثر تا اول مردادماه، ارز حاصل 
از صادرات خود را به شــیوه های اعامی بانک مرکزی به کشور 
بیاورند و البته تاکید شده است که این مهلت هم تمدید نخواهد 
شد. اما تا این جای کار، علیرغم اینکه در چهارماهه گذشته یعنی 
اسفند ۹۸ و فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ به دلیل بسته بودن 
مرزها و شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورهای هدف صادراتی 
ایران، عملیات صادرات و نقل و انتقاات ارزی با مشــکل مواجه 
بوده اســت، اما بانک مرکزی اصــرار دارد تا همه صادرکنندگان 

تا پایان تیرماه، ارز را به روش های اعامی به کشور برگردانند.
اکنون اما داستان به شــکل دیگری پیش رفته است. بازار ارز از 
تاطماتی رنج می برد که بیشترین دلیل آن به گفته مقامات بانک 
مرکزی، نرخ حواله جات اســت که افزایش یافته است و البته آنها 
معتقدند که این شــرایط مدیریت خواهد شد. عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی می گوید که مجموعه سیاست های ارزی 
علیرغم نوســانات زودگذر تغییر نخواهد کرد و بانک مرکزی هم 
البته، قصدی برای پول پاشی از نوع ارزی برای آرام کردن وضعیت 

کنونی بازار ندارد.
امــا آمار عجیــب و غریبی که بــرای اولین بار از ســوی بانک 

مرکزی رونمایی شــده، حکایــت از آن دارد کــه علیرغم همه 
ســخت گیری های بانک مرکزی، چیزی حدود ۲۷ میلیارد دار 
ارز حاصل از صادرات به کشــور بازنگشــته است که این معادل 
نیاز ارزی دو سال پیاپی کشــور برای واردات کااهای اساسی و 
اقام پرمصرف کشــور است. در حالی که این رقم فعًا به کشور 
برنگشــته و حتی ممکن اســت که خارج از شبکه رسمی بانک 

مرکزی به فروش رســیده باشــد.نکته حائز اهمیتی که در این 
رابطه وجود دارد، آن دســته از افرادی هستند که شاید نام آنها 
را حتی صادرکننده نیز نمی توان گذاشــت، بلکه افرادی هستند 
که با کارتهای بازرگانی اجــاره ای و یکبار مصرف، راه صادرات را 
در پیــش گرفته اند تا بلکه از جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد 
و ریالی که حاصل می شود، استفاده کرده و به نوعی راه صدساله 

را یک شبه بپیمایند.حال بانک مرکزی می گوید که چیزی حدود 
۶.۸ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی 
اختصاص دارد که عمدتاً حق العمل کار هستند. در واقع، این افراد 
نه تولیدی دارند و نه صادرکننده واقعی هســتند، اما کمر همت 
بســته اند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که موضوع 
از جنس دیگری می شود و باید به صورت ریشه ای با آن برخورد 
کرد.ایــن همان ایه پنهانی از اطاعات بانک مرکزی اســت که 
هیچگاه تا به حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید 
که چرا این آمار منتشر شده اســت. بانک مرکزی سال گذشته 
هــم اعام کرده بود که اســامی متخلفان از دســتورالعمل های 
ارزی و آن دســته از صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشــور بازنگردانده اند را به دستگاه های قضائی معرفی 
کرده اســت و اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئوان بانک 
مرکزی می گویند که آمار تکمیلی از صادرکنندگان سال های ۹۷ 
و ۹۸ است.بانک مرکزی می گوید آن دسته از صادرکنندگانی که 
ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور برنگردانده باشند، نباید 
هیچ گونــه خدماتی برای صــادرات و واردات خود دریافت کنند. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک اقدام هماهنگ با بانک 
مرکزی اعام کرده که در راســتای سیاســت های اعامی بانک 
مرکزی، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که بازگشت 
ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق خواهد 
کرد و اگر اســناد مثبته ارائه دهند که به روش های اعامی بانک 
مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده اند، کارت 
بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد شد.باید منتظر ماند و دید که 
انتشار این آمار اولیه و اعمال سختگیری های اعامی چه تعداد از 
صادرکننده نماها را برای رفع تعهد ارزی به پای میز بانک مرکزی 

خواهد کشاند.

دورنمای بازار ارز از زبان مسئوان
درپی افزایش نرخ ارز در بازار، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که نوســانات 
بازار ارز کوتاه مدت و مقطعی اســت و اگر این نوســانات بلند مدت باشد حتما با 
ارزپاشی در بازار دخالت می کنیم. همچنین رئیس جمهور هم تاکید کرده که این 
نوســانات، دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و این نوید را داده که با بازگشت 
ارزهای صادراتی، فضای بازار آرام می شود. در این میان امروز در جریان معامات 
ارزی بین صرافان، ۴۵ میلیون دار عرضه از ســوی بازارساز انجام شد.درحالیکه 
در دو سال گذشته بانک مرکزی با اعمال سیاست های پولی و ارزی خود توانست 
که بازار ارز را به ثبات برساند تا در پی آن قیمت ها به تعادل برسد، نرخ این ارز به 
حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت اما پس از بازگشایی مرزها بر اثر شیوع ویروس 
کرونــا و افزایش تقاضا برای ارز، اکنون مجدد قیمــت ارز روند صعودی به خود 
گرفت.پس از این، تاکیدات بر کنترل بازار ارز و رساندن آن به ثبات، قوت گرفت و 
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی اینگونه توضیح داد که اکنون بازار ارز دارای 
شوک های موقتی و گذراست و علت این امر هم این است که بعد از اینکه مرزها 
باز شد و ورود کاا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی است که ناترازی 
بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود آید که همه این موارد و جو روانی که بعد 
از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، موجب برهم 

خوردن تعادل بازار ارز شد.

بانک مرکزی ارزپاشی نمی کند
همچنین، همتی تصریح کرده که در این شرایط می توان در بازار ارز، ارزپاشی کرد 
اما برای نوسانات کوتاه مدت ذخایر را صرف این کار نمی کنیم و اگر احساس شود 
که نوسانات بلندمدت خواهند بود، مداخله می کنیم.عاوه براین، رئیس جمهور نیز 
در جلسه امروز ستاد اقتصاد دولت اعام کرد که نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک 
ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و برخی تحرکات و عملیات روانی 
در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین 

مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.

مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ارز
به اعتقاد روحانی، مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ارز، ایفای تعهد صادرکنندگان 
برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات 
بازارها است و افزایش صادرات و تاش های موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای 
ارزی به کشــور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان 
وضعیت آرام تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.در این میان، گزارش دریافتی 
ایسنا از جریان معامات ارزی امروز )سه شنبه( بین صرافان، از این حکایت دارد 
که امروز )سوم تیرماه( حدود ۴۵ میلیون دار عرضه از سوی بازارساز انجام شده 
اما تقاضای ناچیزی داشته است.همچنین پیام مولوی - یک تحلیل گر اقتصادی - 
درباره وضعیت بازار ارز و چگونگی کنترل آن در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که 
نوسانات و افزایش قیمت در بازار ارز ناشی از افزایش تقاضای تجاری در این بازار 
است و در تابستان نیز با کاهش کرونا و گشایش بیشتر مرزها، تقریبا شاهد افزایش 
تقاضا برای ارزهای مسافرتی هم خواهیم بود که این امر هم بر بازار تاثیرگذار است.

وی افزود: این گفته رئیس کل بانک مرکزی که این بانک ارزپاشی نمی کند، یک 
سیگنال افزایشی به بازار منتقل می کند. به عبارت دیگر وقتی می گوییم که روال 
ما ارزپاشی نیست، فارغ از اینکه این اقدام در گذشته مناسب بوده یا خیر، شرایط 
اقتصاد کشــور به گونه ای است که برای ارز محدودیت وجود دارد و با وجود این 
محدودیت، برای اولین بار در اقتصاد داریم به سمتی حرکت می کنیم که قیمت 
ارز دارد واقعی می شــود.به گفته مولوی، گرچه این افزایــش قیمت در بازار ارز 
موجب می شود که تورم را در بازارها و بازارهای موازی تجربه کنیم اما برای اولین 
بار در اقتصاد به نقطه ای می رسیم که تقاضا قیمت را تعیین می کند و باید اجازه 

دهند که همه امور در بازارها را تقاضا تعیین کند.

انتقال سیگنال منفی به بازار صادرات 
این تحلیل گر اقتصادی درباره بحث های تازه ای که درباره بازگشــت ارز از سوی 
صادرکنندگان و منتشر شدن نام افراد متخلف نیز گفت که این امر سینگال منفی 
به بازار صادرات منتقل می کند و موجب می شــود در شرایط تحریم و فشارهای 
اقتصادی تمایل صادرکنندگان برای صادرات کم شود؛ بنابراین، بهتر است در این 
زمینه با گفتمان، علت عدم بازگشــت ارز مشخص شود و دولت باید در خدمت 
صادرات و تولید باشــد.وی در پایان اظهار کرد که ممکن اســت که بازار ارز در 
قیمتی باا به تعادل و ثبات برســد و زمانی که اخبار بد و ناامیدکننده به اقتصاد 

منتقل می شود، بازارهای موازی هم نسبت به این امر واکنش نشان می دهند.

خبر خوب برای دارندگان چک برگشتی
براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قرار بود اجرای محدودیت های دارندگان چک 
برگشتی مندرج در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به صورت موقت تعلیق شود 
ولی بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از این مصوبه عمل کرده و در نتیجه، زمینه 
ازم برای صدور دسته چک جدید برای صادر کنندگان چک برگشتی فراهم شده 
است. با شــروع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 
طی مصوبه ای به تاریخ ۲۶ اســفندماه ۹۸،  تمام محرومیت ها و محدودیت های 
افرادی که دارای چک برگشــتی )که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تصریح 
شده است( در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند را به مدت 3 ماه از تاریخ 
برگشت تعلیق کرد. ۲۰ روز بعد از تصویب مصوبه مذکور، این مصوبه توسط بانک 

مرکزی به همه بانک ها اباغ و عملیاتی شد.

انتخاب دکتر علی صالح آبادی به عنوان عضو 
ICC جدید هیات  رییسه شورای کمیته ایرانی

دکتر علی صالح آبادی به مدت ســه سال به عنوان 
عضو هیات رییسه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق 
بازرگانــی بین المللی انتخاب شــد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صــادرات، در مجمع عمومی 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( آقایان 
علی صالح آبادی، کوروش پرویزیان و سیدحسین سلیمی از بین مدیران نظام 
بانکی حضور دارند.براساس این گزارش، غامحسین شافعی رییس اتاق ایران، 
مســعود خوانساری رییس اتاق تهران، حسین ساح ورزی نایب رییس اتاق 
ایران، سیدحسین ســلیمی؛ عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، سیدمحمد 
کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نیز به  عنوان دیگر اعضای هیات 
رییسه جدید ICC برای مدت سه سال انتخاب شدتد.اتاق بازرگانی بین المللی 
با هدف کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان تاسیس شده است. صدها 
هزار شرکت از ۱3۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته های ملی این 

اتاق در ۸۶ کشور دنیا تشکیل شده اند.

 زیان 60 هزار میلیارد تومانی حساب 
سرمایه نظام بانکی

مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد: بانک ها در آذرماه ۹۸ حساب سرمایه منفی 
۵۵۰ هزار میلیارد ریالی ثبت کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
ناترازی بانکی پرداخت که ناشی از شکاف ترازنامه ای و شکاف درآمد و هزینه های 
بانک ها می شــود.طبق اطاعات مندرج در نمودار مقایسه درامدها نشان می دهد 
اعطای تســهیات با هزینه سود سپرده بانک های بورســی همخوانی ندارد. در 
نمیسال اول ۹۸ هزینه سود سپرده از درآمد تسهیات بیشتر است. در این سال 
هزینه پرداختی بابت سود سپرده بانکی بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال ثبت شده 
اســت. در حالی که درآمد تسهیات کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است.هزینه 
سود سپرده در سال ۹۷ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال و درآمد تسهیات کمتر 
از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.نمودار دیگر مربوط به حساب سرمایه است که 
از اســفند سال ۹۷ برای بانک های تجاری، تخصصی دولتی، غیر دولتی و شبکه 
بانکی در حال افت است و عما در آذرماه سال ۹۸ حدود منفی ۵۵۰ هزار میلیارد 
ریال رسیده است.به طور خاصه می توان گفت حساب سرمایه یا همان سرمایه 
یک دوره مالی ناشی از مابه التفاوت سود و برداشت و یا جمع زیان و برداشت در 
پایان دوره مالی در جمع مبالغ سرمایه اولیه و سرمایه گذاری مجدد اثر گذاشته و 
میزان سرمایه در پایان دوره مالی را مشخص می کند.مرکز پژوهش های مجلس 
در پایان اعام کرده است: هزینه تعلل در اصاح نظام بانکی افزایش شدید زیان 

انباشته است.

 توصیه های امنیتی برای حفظ امنیت 
کارت های بانکی

حفظ امنیت کارت های بانکی با انجام چند دســتورالعمل ساده توسط مشتریان 
میسر است و راه را بر کاهبرداری های مالی و سرقت از حساب های کارتی مشتریان 
می بندد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با وجود پیشرفت هایی که 
در صنعــت پرداخت رخ داده، همچنان حجم کاهبرداری های مالی در دنیا قابل 
توجه است. پیوند اینترنت و صنعت پرداخت نیز اگرچه دسترسی به خدمات این 
حوزه را برای مشتریان بانکی تسهیل کرده است، اما در عین حال روش های سوء 
اســتفاده جدید نیز متناســب با امکانات پرداخت جدید از سوی هکرها استفاده 
می شود. از این رو آگاهی از نکات امنیتی در زمان استفاده از هر یک از شیوه های 
پرداخت متداول در شبکه بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای عموم مشتریان است.

بر اساس گزارش های رسمی پلیس فتا، کاهبرداری های مالی در بسیاری از موارد 
نشات گرفته از کمبود آگاهی مردم در استفاده صحیح و ایمن از کارت های بانکی 
و درگاه های پرداخت اســت . هیبنا از این پس با انتشــار گزارش هایی، مخاطبان 
پایگاه خبری بانک مســکن را با شیوه های امنیت کارت، حساب و تراکنش هایی 
که از درگاه های مختلف انجام می شود، آشنا می کند. در این گزارش به توصیه های 
امنیتی در خصوص »کارت های بانکی« و پیشگیری از سرقت و برداشت غیرمجاز 
وجه از این کارت ها پرداخته می شود.صاحبان حساب های کارتی که عموما بیش از 
سایر مشتریان بانکی در معرض سوء استفاده قرار دارند، پیش از هر چیز و در گام 
نخست باید از رمز اول کارت خود که توسط شعب شبکه بانکی به مشتری تحویل 
می شود، حفاظت کنند. برای این منظور ازم است به سامت برگه حاوی رمز دقت 
و از پاره نبودن آن اطمینان حاصل شود. مشتری باید به محض تحویل رمز کارت 
صادر شــده، به دستگاه خودپرداز بانک مربوطه مراجعه کرده و رمز خود را تغییر 
دهد.در انتخاب رمز جایگزین، مشــتریان معموا ساده ترین انتخاب ها را ترجیح 
می دهند و مواردی از قبیل سال تولد، پیش شماره تلفن همراه، شماره شناسنامه و 
یا سال ازدواج را بر می گزینند. این در حالی است که باید رمزی انتخاب شود که به 
راحتی برای دیگران قابل حدس زدن نباشد. نباید فراموش شود که رمز اول کارت، 
کاما محرمانه است و این اطاعات محرمانه بر اساس الزامات امنیتی و توصیه های 
پلیس فتا، نباید در اختیار دیگر افراد قرار گیرد.توصیه می شــود یک شماره چهار 
رقمی به جز رمز اصلی در دو طرف کارت بانکی برای به اشتباه انداختن سارق درج 
شود. در عین حال ازم است رمز کارت به خاطر سپرده شود و از نوشتن و نگهداری 
آن در کیف پول و کنار کارت بانکی خودداری شــود. تغییر سه یا چهار ماه یکبار 
رمزهای کارت بانکی نیز به ارتقاء امنیت کارت کمک می کند.انتخاب رمز متفاوت 
برای کارت های بانکی گوناگون اهمیت زیادی دارد. این در حالی اســت که بعضا 
انتخاب رمزهای یکســان از سوی مشتریان سبب می شود سارقان بتوانند به تمام 
حساب های مشتری دستبرد بزنند.مشتریان باید آگاه باشند که برای آنکه دیگران 
وجهی به حساب آنها واریز کنند، نیازی به مراجعه آنها به دستگاه خودپرداز نیست 

و نباید چنین درخواستی را به هر عنوانی اجابت کنند. 

بررسی آمار عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتباری کشــور حاکی از آن است که 
مبلغ کل تسهیات اعطایی در سال ۹۸ 
نسبت به سال ۹۷ رشد ۲3.۸ درصدی 
داشته است. بررســی جدیدترین آمار 
عملکرد بانک ها و موسســات اعتباری 
کشــور در ســال ۹۸ نشــان می دهد 
کــه مانده تســهیات اعطایی بانک ها 
و موسســات اعتباری ۱۶۰۹۶.۸ هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به سال 
۹۷ که ۱3۰۰۱.۷ هــزار میلیارد ریال 
بود ۲3.۸ درصد افزایش یافته اســت. 
از ایــن میزان ۲۷۰3.۷ هــزار میلیارد 
ریال توسط بانک های تجاری، 3۲۰۹.3 
هــزار میلیارد ریال توســط بانک های 
تخصصــی و ۱۰۱۸3.۸ هــزار میلیارد 
ریال توســط بانک هــای غیردولتی و 
موسسات اعتباری پرداخت شده است.

قرض الحسنه ۷.۲  تسهیات  همچنین 
درصد از کل تسهیات اعطایی بانک ها 
و موسســات اعتباری قرض الحسنه را 
تشــکیل داده و حجم عمــده عملکرد 
تســهیاتی بانک ها مربــوط به فروش 
اقســاطی با ۲۷.۵ درصد و مشــارکت 
مدنی بــا ۲۵.۲ درصد اســت.به لحاظ 
عددی در ســال گذشته ۱۱۵۷.۵ هزار 
میلیارد ریال از کل تســهیات اعطایی 
بانک ها و موسســات اعتباری کشــور 
قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت 
به ســال قبل از آن کــه ۷۸۴.۹ هزار 
میلیارد ریال بوده، ۴۷.۵ درصد رشــد 

نشان می دهد.

وضعیت بانک های تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیات پرداخت 
شــده در بانک های تجاری کشــور در 
پایان ســال ۹۸ متفاوت بوده به نحوی 
کــه ۹.۴ درصد از وام هــای بانک های 
بــوده که رقم  تجاری قرض الحســنه 
آن ۲۵3.۶ هــزار میلیــارد ریــال بود. 
اعطایی قرض الحسنه  میزان تسهیات 
بانک های تجاری در ســال قبل از آن 
۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده اســت.

در بانک های تجاری کشور، سهم عمده 
تســهیات پرداختی ماننــد بانک ها و 
موسســات اعتباری مربــوط به فروش 
اقســاطی به میزان ۴۲.۵ درصد است 
که رقم آن ۱۱۵۰.3 هزار میلیارد ریال 

در پایان سال ۹۸ بوده است. این میزان 
در سال قبل از آن ۸۵۸.۸ هزار میلیارد 
ریال بود.ســهم تســهیات جعاله در 
بانک های تجاری در پایان ســال ۹۸ از 
تسهیات مشارکت مدنی پیشی گرفته 
و ۱۱ درصــد  از وام های این دســته از 
بانک ها را با رقــم ۲۹۸.۴ هزار میلیارد 
ریال به خــود اختصاص داده اســت. 
تســهیات مشــارکت مدنی نیز ۲۷۱ 
هزار میلیارد ریال با ســهم ۱۰ درصد 

بوده است.

وضعیت بانک های تخصصی
بانک های  عملکرد  بررســی  همچنین 
تخصصــی در پرداخت تســهیات به 

بخش های مختلف در پایان ســال ۹۸ 
نشان می دهد که 3.۸ درصد تسهیات 
اعطایی به میزان ۱۲۲ هزار میلیارد ریال 
در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که 
این رقم در پایان سال قبل از آن ۸۰.3 
هزار میلیارد ریال بود.بزرگترین بخش 
تســهیات پرداخت شده در بانک های 
تخصصــی کشــور مربوط بــه فروش 
اقساطی می شود به نحوی که در پایان 
سال گذشته ۴۹ درصد کل تسهیات 
اعطایی این بانک ها بــه رقم ۱۵۷۲.۷ 
هزار میلیــارد ریــال در بخش فروش 
اقساطی بوده که این رقم در اسفندماه 
سال ۹۷ به میزان ۱۴۷۵.۵ هزار میلیارد 
ریــال بود.بانک هــای تخصصی نیز در 
بخش مشــارکت مدنی تسهیات قابل 
توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که 
۱3.3 درصد کل منابع تســهیاتی این 
بانک هــا در پایان ســال ۹۸ به میزان 
۴۲۷.3 هزار میلیارد ریال در این بخش 

پرداخت شده است.

و  غیردولتی  بانک هــای  وضعیت 
موسسات اعتباری

در بخــش بانک هــای غیردولتــی و 
موسســات اعتبــاری نیــز ۷.۷ درصد 
تسهیات پرداخت شده در پایان سال 
۹۸ به میزان ۷۸۱.۹ هزار میلیارد ریال 
به عنوان قرض الحســنه و 3۲.۹ درصد 
کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در 
بخش مشارکت مدنی به رقم 33۵۱.۶ 

هزار میلیارد ریال بوده است.

 افزایش حجم تسهیات
 اعطایی بانک ها

گزیده خبر
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گزیده خبر

در ادامه تنش ها با پاریس؛
ترکیه ۴ نفر را به اتهام جاسوسی برای 

فرانسه بازداشت کرد
دولــت آنکارا در ادامه تنش ها با پاریس، چهار نفر را بازداشــت کرده که گفته 
می شود از نهادهای مذهبی ترکیه جاسوسی کرده و اطاعات خود را در اختیار 
فرانسه قرار می داده اند.، روزنامه دیلی صباح ترکیه از اقدام دولت آنکارا مبنی بر 
بازداشت ۴ نفر به اتهام جاسوسی برای فرانسه خبر داد.گفته می شود این افراد 
اطاعاتی را درباره فعالیت های درون سازمانی نهادهای محافظه کار، گروه های 
مذهبــی و همچنین اداره امور مذهبــی ترکیه و کارمنــدان آن جمع آوری 
می کــرده اند.آنها همچنین متهم به جعل اســناد هویتی و فعالیت تحت نام 
ماموران ســازمان امنیت ملی ترکیه در راستای کسب اطاعاتی درباره داعش 
و دیگر گروه های تروریســتی هستند.یکی از متهمان سابقه همکاری با ارتش 
فرانسه حین خدمت در افغانســتان به عنوان نیروی نظامی ترکیه را دارد که 
بعدها به عنوان محافظ وارد کنسولگری فرانسه در استانبول شد. قرار است هر 
چهار متهم به جرم جاسوسی مسائل نظامی و سیاسی محاکمه شوند.ر، رابطه 
آنکارا-پاریس به دلیل جانبداری فرانسه از قبرس جنوبی در مناقشات ارضی و 
همچنین اعتراض به حفاری های ترکیه در مدیترانه شرقی، به سردی گرائیده 
اســت حال آنکه آنکارا-پاریس در خصوص تحوات لیبی نیز موضع مشترکی 
ندارند.روز گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از دیداری که در 
پاریس با »قیس بن سعید« رییس جمهور تونس داشت، گفت: من معتقدم که 
ترکیــه بازی خطرناکی را در لیبی انجام می دهد و تمام تعامات و تعهدات در 

کنفرانس برلین برای یافتن صلح لیبی را نقض می کند..

 ضرر ۶ میلیارد داری عربستان 
از تعطیلی حج

با تایید رســمی لغو مراسم حج ۲۰۲۰، عربستان سعودی با کاهش چشمگیر 
درآمدهای ساانه خود از محل این مراسم مذهبی روبه رو خواهد شد.به گزارش 
پایگاه اینترنتی دودیسکورس، در حالی که پیش بینی می شود درآمدهای نفتی 
عربســتان در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا با اُفت ۳۴ درصدی، به 
۱۳۳ میلیارد دار کاهش یابد، لغو حج امسال نیز بخش دیگری از درآمدهای 
ساانه میلیارد داری ســعودی ها را از این مراسم مذهبی هدف گرفته است.  
وزارت حج عربســتان شامگاه گذشته اعام کرد امســال حج با حضور تعداد 
محدودی از شــهروندان و خارجی های مقیم عربســتان برگزار خواهد شد.با 
وجود این که برخی از کشــورهای پرجمعیت مسلمان چون اندونزی و مالزی 
در کنار هنــد، آفریقای جنوبی، برونئی، ســنگاپور، تایلند و کامبوج به دلیل 
نگرانی های بهداشتی به صورت رسمی از حضور نداشتن در مراسم حج ۲۰۲۰ 
خبر داده اند، مقامات سعودی همچنان موضع رسمی خود را در قبال برگزاری 
یا عدم برگزاری حج امســال اعام نکرده اند.  مراســم حج که ساانه در اواخر 
ماه »جوای« با حضور حدود دو میلیون نفر در عربستان برگزار می شود یکی 
از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان شــناخته می شود. اما پس از آن که 
مسؤوان برگزاری رویدادهای جهانی بزرگی همچون بازی های المپیک توکیو 
به دلیل گسترش ویروس کرونا ناچار به تعویق و یا لغو برنامه های شان شدند، 
مقام های عربستان ســعودی نیز برای برگزاری مراسم حج امسال تحت فشار 
قرار گرفتند و درصورت تصمیم نهایی به لغو حج باید با تبعات مالی آن در کنار 

کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی نیز دست و پنجه نرم کنند.

 جمهوری آذربایجان از ترکیه پهپاد
 نظامی  می خرد

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان اعام کرد که قرار اســت این کشــور از ترکیه 
پهپاد نظامی خریداری کند.ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان طی 
سخنانی در یک برنامه تلویزیونی این کشور اظهار کرد: تصمیم داریم پهپادهای 
ســاخت ترکیه را برای نیروهای هوایی و زمینی خود که مجهز به ساح های 
هدایت شونده هستند، خریداری کنیم.او در پاسخ به سوالی مجری این برنامه 
مبنــی بر این که آیا جمهوری آذربایجان قصد خرید این تجهیزات از ترکیه را 
دارد، تصریح کرد: تاش ها برای خرید پهپادهای مســلح ساخت ترکیه برای 
ارتش کشورمان به نتیجه رســیده است.بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، 
وزیر دفاع جمهوری آذربایجان همچنین با بیان این که ترکیه در زمینه نظامی 

از باکو حمایت مالی کرده است، 

 آمریکا برای مذاکره در مورد معاهده 
»آسمان های باز« اعام آمادگی گرد

به دنبال خروج آمریکا از معاهده » آسمان های باز « و نگرانی روسیه از این 
موضوع، واشــنگتن برای مذاکره با مســکو به منظور یافتن راه حل در مورد 
این معاهده اعام آمادگی کرد.به گزارش خبرگزاری تاس، براساس گزارش 
»تطابق ۲۰۲۰« وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، واشنگتن اعام کرده که 
آماده است با روسیه در راستای یافتن راه حل مرتبط با معاهده آسمان های 
باز همکاری کند.در این گزارش آمده است: آمریکا به عنوان یک عضو دیرینه 
»معاهده آسمان های باز« ، به همکاری نزدیک با هم پیمانان و شرکایش در 
سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر نهادها و سازوکارهای چندجانبه برای 
بهبود عملکرد این معاهده ادامه خواهد داد.این گزارش تصریح کرد: آمریکا 
همچنان آماده همکاری با روسیه تا دو طرف راه حل هایی را در مورد معاهده 
آسمان های باز بیابند.در هفته های اخیر بی اعتمادی بیشتری میان واشنگتن 
و مسکو ایجاد شده و دلیلش خروج آمریکا از پیمان »آسمان های باز« است. 
واشــنگتن اول خرداد ماه مدعی شــد که در واکنش به اقدامات روسیه، از 
پیمان آسمان های باز خارج می شــود. معاهده آسمان های باز توافقنامه ای 
بین ۳۴ کشور جهان است که ســال ۲۰۰۲ به امضا رسید و به اجازه پرواز 
هواپیماهای تجسســی بر فراز مناطق کشــورهای عضو این معاهده ارتباط 
می یابد.کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه معاهده مذکور برای ایجاد 
درکی متقابل و اطمینان به کشورهای امضاکننده در خصوص همه تحرکات 
و فعالیت های نظامی که ممکن اســت سبب نگرانی آن ها شود، امضا شده  
اســت، خروج آمریکا از آن بذر بی اعتمادی را خواهد کاشــت. چرا که این 
معاهده به منظور افزایش اعتماد میان کشــورهای عضو ناتو با بلوک شرق 

پس از جنگ سرد طراحی شده بود که آن هم از سوی آمریکا بی اثر شد.

مادورو برای گفت وگو با ترامپ اعام 
آمادگی کرد 

رییس جمهوری ونزوئا بامداد سه شنبه گفت، برای گفت وگو با دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا آماده اســت. نیکاس مادورو به خبرگزاری دولتی 
)AVN( ونزوئا گفت: من آماده ام تا با احترام با رییس جمهوری دونالد ترامپ 
صحبت کنم. مادورو اشاره ای به سخنان اخیر ترامپ در مورد نحوه گفت وگو 
با وی نکرد، اما گفت که به همان روشی که من با )جو( بایدن صحبت کردم، 
می توانم با ترامپ صحبت کنم. مادورو در سال ۲۰۱۵ با بایدن زمانی که که 
معاون باراک اوباما رییس جمهوری پیشــین آمریکا بود دیدار داشته است. 
رییــس جمهوری آمریکا پیش از اعام آمادگی مادورو برای گفت وگو وعده 
داد که هرگز با رییس جمهوری ونزوئا دیدار نخواهد کرد، مگر آنکه فقط در 
مورد برکناری وی صحبت شود. ترامپ در پیامی توییتری نوشت: برخاف 
چپ رادیکال، من همیشــه در مقابل سوسیالیســم و در کنار مردم ونزوئا 
خواهم ایستاد. به نوشته ترامپ، دولت من همیشه در کنار آزادی و در مقابل 
رژیم ستمگر مادورو ایستاده است! من فقط با مادورو ماقات می کنم تا در 
مورد یک موضوع بحث کنیم: خروج صلح آمیز از قدرت! تارنمای آکسیوس 
بامداد دوشنبه نوشت که ترامپ در گفت وگو با »جاناتان سوان« خبرنگار این 
تارنما گفته است که نظرش درباره »خوان گوایدو« رهبر مخالفان دولت در 
ونزوئا که واشنگتن او را رییس جمهوری قانونی این کشور می داند، تغییر 
کرده اســت. ترامپ با اعام آمادگی بــرای دیدار با مادورو رییس جمهوری 
ونزوئا، گفت: احتماا در این باره فکر می کنم ... مادورو عاقه مند به دیدار 
اســت و من هرگز با ماقات مخالفت نمی کنم ... آدم در دیدار رودررو کمتر 
می بازد. به گفته ســوان، رییس جمهوری آمریکا همچنین با بی اعتمادی از 
گوایدو صحبت کرد و در پاســخ به اینکه آیا از اقدامش درباره او پشــیمان 
شــده، گفت: به شکل خاص نه. من می توانستم با آن یا بدون آن سر کنم، 
اما به شــدت با آنچه در ونزوئا می گذشت، مخالف بودم. ترامپ همچنین 
اذعان داشت زمانی که حمایت خود را از گوایدو اعام و او را به عنوان رییس 
جمهوری ونزوئا شناسایی کرد، لزوما موافق او نبوده و به طور کلی این اقدام 

از نظر او چندان هم معنادار نبوده است. 

ترامپ محدودیت های صدور ویزای کار را 
افزایش داد

رئیــس جمهور آمریکا می گوید ممنوعیت های جدیــد صدور ویزای کار به 
ایجاد اشــتغال در دوران رکود اقتصادی ناشی از کرونا کمک خواهد کرد اما 
منتقدان ترامپ می گویند او با اســتفاده از شرایط بعد از همه گیری کرونا، 
تاش در گسترش سیاست های ضدمهاجرتی خود دارد. او چندی پیش روند 

بررسی گرین کارت ها را هم تا پایان سال جاری میادی متوقف کرده بود.
کارگران ماهر بخش فناوری، کارگران ساده و فصلی صنایع مختلف به غیر از 
آنها که کشاورزان کمک می کنند، دانشجویان و حتی مدیران اجرایی ارشد 
هم از این محدودیت جدید متاثر خواهند شد.کاخ ســفید، ، به هنگام اعام 
این اقدام جدید که قرار اســت فعا تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه یابد، تصریح 
کرد که انتظار دارد این کار ۵۲۵ هزار نفر را تحت تاثیر قرار دهد.این تعداد 
شــامل ۱۷۰ هزار نفری هم که در انتظار دریافت گرین کارت )اقامت دائم( 
خود بودند می شود. ترامپ ماه آوریل گذشته و همزمان با فراگیری ویروس 
کرونا در ایاات متحده دستور توقف بررسی تقاضاهای گرین کارت را صادر 
کرد اما آن دستور تا روز دوشنبه اعتبار داشت اما اکنون تا پایان سال ۲۰۲۰ 
تمدید شــده است.هر چند اعام شده دارندگان فعلی این نوع ویزاها شامل 

دستور جدید نخواهند شد.

در دیدار با نماینده سازمان ملل
الکاظمی: آماده برگزاری انتخابات عراق 

هستیم
نخســت وزیر عراق در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل بر آمادگی اش برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تأکید کرد.به گزارش سایت شبکه 
سومریه نیوز، دفتر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق شامگاه دوشنبه در 
بیانیه ای اعام کرد که وی میزبان جینین هنیس پاسخارت، نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور عراق بوده است.در این بیانیه آمده است که دو طرف 
درباره فعالیت هیئت سازمان ملل در عراق و تاش های دولت الکاظمی برای 
آمادگی به منظور برگزاری انتخابــات پارلمانی زودهنگام گفت وگو کردند.

طبق این بیانیه، الکاظمی در این دیدار تأکید کرد که دولت عراق به بهترین 
شکل ممکن برای برگزاری انتخابات و عبور از موانع در مسیر روند انتخابات 
آماده می شود و انتخابات آتی باید بیانگر اراده و آرمان ملت عراق برای تحقق 
توسعه و ثبات سیاسی باشد.الکاظمی همچنین به اهمیت همکاری سازمان 
ملل در فرآیند آماده ســازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در 

عراق به دلیل بازتاب های مثبت آن بر اعتبار روند انتخابات اشاره کرد.

بلومبرگ:

 تاش آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی ایران
یــک پایگاه تحلیلی به نقل از برخی دیپلمات ها گزارش کرد که 
واشــنگتن در تاش است تا تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران را به صورت نامحدود تمدید کند.در ادامه تاش های 
آمریکا برای تمدید تحریم های تســلیحاتی ایــران بعد از اکتبر 
۲۰۲۰ )مهرماه ۹۹(، برخی دیپلمات ها تصریح کردند که ایاات 
متحــده پیش نویس قطعنامــه ای را با اعضای شــورای امنیت 
ســازمان ملل به اشتراک گذاشته اســت به امید آنکه از طریق 
آن به طور نامحدود تحریم های تســلیحاتی ایران را تمدید کند.

بنــا بر محتویات متنی که در اختیار پایگاه تحلیلی »بلومبرگ« 
قرار گرفته اســت، از آنجایی که تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ منقضی می شــود، پیش نویس 
قطعنامه ایاات متحده از تمامی کشــورها درخواست می کند تا 
»از عرضه مســتقیم یا غیرمستقیم، فروش یا انتقال« تسلیحات 
به و از جمهوری اســامی ایران خــودداری کرده مگرآنکه یکی 
از کمیته های شــورای امنیت به صورت موردی، دستکم از ۳۰ 
روز قبل از هرگونه ارائه تســلیحات به ایــران، آن را مورد تأیید 
قــرار دهد.طبق این گزارش، این طرح آمریکا روز دوشــنبه در 
حالی در میان اعضای شــورای امنیت به اشــتراک گذشته شد 
که روسیه و چین که دو عضو شورای امنیت با حق وتو هستند، 
از قبــل تأکید کرده بودند که به واســطه آنکه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شــده، از 
طرح تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران حمایت نخواهند کرد.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت که دیپلمات ها انتظار دارند 
که در چند ماه آینده شــاهد درگیری هایی در شــورای امنیت 
در خصوص موضوع تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران باشند 
زیرا ایاات متحده تهدید کرده اســت در صورتیکه نتواند طرح 
خود برای تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران را پیش ببرد، با 
فعال کردن ســاز و کار حل اختاف برجام یا همان »مکانیسم 
ماشــه« برای بازگرداندن تمامی تحریم های سازمان ملل علیه 

ایران استفاده  کند.مقام های آمریکایی در حالی مدام به مکانیسم 
ماشه اشاره می کنند که بسیاری از دیپلمات ها از جمله »واسیلی 
نبنزیا« نماینده روسیه در ســازمان ملل تأکید دارند از آنجایی 
که آمریکا دیگر عضو برجام نســت، حقی برای اعمال مکانیسم 
ماشه ندارند.بنا به گفته برخی دیپلمات ها، شورای امنیت مذکرات 
خود را درباره قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، امروز 
)چهارشــنبه( آغاز خواهند کرد.اوایل ماه جاری میادی، »کلی 
کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفته بود 

که قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران 
با همپیمانان نزدیک واشــنگتن و همچنین روسیه به اشتراک 
گذاشته شــده اســت و تصریح کرده بود که متن آن به زودی 
در میان دیگر اعضای شــورای امنیت توزیع خواهد شــد.ایاات 
متحده برای پیشــبرد اهداف ضدایرانی خود در قطعنامه اش به 
نتیجه گیری جدیدتریــن گزارش »آنتونیــو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل اســتناد کرده بود که مدعی شــده بود سرمنشأ 
موشــک ها و پهپادهایی که در چندین حمله علیه عربســتان 

سعودی در ســال ۲۰۱۹ مورد اســتفاده قرار گرفته بود، ایران 
بوده است.طبق این گزارش، واشنگتن در ادامه پیش نویس خود 
»درباره خطرات این حمات بر فراورده های انرژی جهان، آزادی 
عبور و مرور کشتی ها در منطقه، ایمنی افرادی که در بخش های 
انرژی و حمل و نقل دریایی فعالیت  دارند و همچنین برای محیط 
زیست ابراز نگرانی عمیق« کرده است.ایاات متحده که با توجه 
به مخالفت  چین و روسیه، شانس اندکی برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران در ســازمان ملل دارد در پیش نویس قطعنامه 
ضدایرانی خود با نسبت دادن حمات علیه ریاض به ایران نوشت: 
»چنین حماتی و تداوم اشــاعه تسلیحات و مواد مرتبط توسط 
ایــران، تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل اســت«.ادعاهای 
واشــنگتن در شــرایطی مطرح شده اســت که »مجید تخت 
روانچی« نماینده دائمی ایران در ســازمان ملل به طور قاطعانه 
ضمن رد ادعاهای مطرح شده در گزارش دبیرخانه سازمان ملل 
علیه ایران اعام کرد: » ایران تمام اتهامات را در گزارش دبیرخانه 
سازمان ملل رد می کند. »منشا ایرانی« تسلیحات یک وهم است. 
دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، تخصص و دانش انجام دادن 
تحقیقات اســت«.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در سال 
۲۰۱۸، علیرغم پایبندی ایران به برجام به صورت یکجانبه از این 
توافق هسته ای خارج شد و فشارها به ایران را به امید وادار کردن 
این کشور به بازگشت مجدد به میز مذاکره و موافقت با توافقنامه  
مورد قبول آمریکا تشــدید کرد اما این سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران نه تنها نتیجه بخش نبود بلکه واکنش معکوس ایران 
را به همراه داشت و ایران گام هایی را در جهت کاهش تعهداتش 
ذیــل برجام در واکنش به بدعهدی طرفیــن اروپایی این توافق 
برداشت.مقام های آمریکایی هفته هاست که در حالی برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران دست و پا می زنند که دیپلمات های 
غربی می گویند که واشنگتن برای بازگرداندن تحریم های ایران با 

نبرد دشواری روبرو خواهد بود.

تمایل سه  کشور اروپایی به حفظ برجام دست کم تا انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا 
از یک  ســو و حفظ نظام بازرســی های آژانس در ایران از سوی دیگر نوعی سرگردانی 
در رفتــار آنها به  وجود آورده که با مقایســه قطعنامه شــورای حکام و بیانیه تروئیکا 
ساعاتی پس از آن، می توان آن را مشاهده کرد.نگاهی به تاریخ روابط بین ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که این نهاد بین المللی اساساً در موضوع پرونده 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران بیش از مباحث فنی تابع روابط تهران با غرب 
است. از سال ۲۰۰۳ تاکنون ابتکارات مختلفی برای حل و فصل سئواات فنی آژانس 
مطرح شده و در قالب آن نیز هزاران ساعت بازرسی روتین و سرزده صورت گرفته اما 
به دلیل ماهیت سیاسی پرونده هسته ای ایران باز هم ابهامات جدیدی به پرونده افزوده 
شده است.گزارش جدید دبیر کل آژانس بین المللی اتمی که منجر به صدور قطعنامه ای 
جدید علیه برنامه هسته ای ایران در شورای حکام این آژانس شد را می توان در همین 
چهارچوب تحلیل کرد. واقعیت این است که بخش مهمی از اتهامات آژانس علیه ایران 
شــامل اطاعات خامی است که از سوی ســرویس های اطاعاتی در اختیار این نهاد 
گذاشته می شود. اطاعاتی که تهران آن را غیر قابل اعتماد نمی داند و به همین خاطر با 
انجام بازرسی های جدید بر طبق این اطاعات مخالفت می کند.در این میان اروپایی ها 
که از یک سو با فشار آمریکا برای تمدید تحریم ها روبه رو هستند و از سوی دیگر تهدید 
ایران برای برداشتن گام جدید و قطع بازرسی ها را در مقابل خود می بینند در اقدامی 
قابل پیش بینی یک اخطار دیپلماتیک از طریق آژانس به ســمت ایران مخابره کردند. 

اخطاری که معلوم نیست در تهران جدی گرفته شود.

 مخالفت محکم ایران با بازرسی های جدید
مبنای اصلی گزارش مدیر کل آژانس در خصوص ایران بازرســی های مرتبط با اجرای 
پروتکل الحاقی است. یکی از مهم ترین امتیازاتی که ایران در برجام اعطا کرده، اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی اســت. بر اساس این پروتکل دامنه بازرسی های آژانس فراتر 
از تاسیسات اعام شده هســته ای است و می تواند شامل بازرسی های سرزده از اماکن 
درخواســتی این نهاد بین المللی نیز بشود. به عنوان مثال در قالب اجرای این پروتکل 
چندین نوبت بازرســی از مراکز تحقیقات هسته ای دانشــگاهی در ایران نیز صورت 
پذیرفته که البته با اعتراضاتی از سوی جامعه دانشگاهی ایران روبه رو شد.حاا به نظر 
می رســد که ایران قصد مقاومت جدی در مقابل این رویه را دارد کمااینکه اطاعات 
جدید جاسوسی و ماهواره ای از سوی برخی طرفها به دست آژانس رسیده که مبنایی 
برای بازرسی از دو مکان شده است.در مقابل این اقدام »کاظم غریب آبادی«، نماینده 
ایران در آژانس بین المللی انرژی در یک موضع گیری آشکار در مقابل این اقدام آژانس 
گفت: درخواســت های آژانس مبتنی بر اطاعات غیرمعتبر و بی ارتباط با پادمان است 
که چنین اطاعاتی نه در دسترس عموم بوده و نه معتبر و قابل راستی آزمایی هستند. 
نیازی به گفتن نیســت که هر اطاعاتی که ادعا می شود از طریق به اصطاح عملیات 
مخفی یا فعالیت های اطاعاتی بدست می آید و هرگونه استفاده بعدی از آن ها به عنوان 
مبنایی برای درخواســت ها، مطابق با اساســنامه آژانس نبوده و در نتیجه، نباید هیچ 
جایگاهی در فرآیند فعالیت های راستی آزمایی داشته و طبیعتاً هیچ تعهدی نیز برای 

ایران ایجاد نمی کنند.

 ماجرای لپ تاپ هسته ای و مطالعات ادعایی
نگاهی به تاریخ نیز نشان می دهد که ایران هیچگاه از همکاری بر سر اطاعات مرتبط 
با سرویس های اطاعاتی غربی خاطره خوشی ندارد. به عنوان مثال یکی از بزرگترین 
اتهامات آژانس علیه تهران که منجر به پدید آمدن »PMD« یا پرونده مطالعات ادعایی 
شد بر اســاس داده های یک لپ تاب ربوده شده از سوی سرویس های اطاعاتی غربی 
بود.هیچگاه به صورت دقیق ماهیت این لپ تاب و اطاعات مرتبط با آن روشــن نشد 
اما به ظاهر این رایانه حاوی اطاعاتی از پرونده هســته ای ایران بوده اســت. بر اساس 
گزارش »گرت پورتر« در کتاب بحران ساختگی پیرامون این لپ تاپ آمده است: »زمان 
دقیقی که اسناد در اختیار آمریکا قرار گرفت هرگز فاش نشد ولی به طور قطع پس از 
تابستان ۲۰۰۴ اعام شد. این اسناد از طریق یک لپ تاپ ربوده شده از ایران خارج شده 
و بدست آمریکا رسیده بود. این لپ تاپ شامل اسنادی بیش از هزار صفحه بود که در 
آن مطالعاتی در خصوص بازطراحی کاهک موشک بالستیک ایران، آزمایش چاشنی 
انفجاری تسلیحات هسته ای با قدرت باا و سامانه تبدیل اورانیوم در مقیاس پایین بود. 
طبق این اســناد تمامی آزمایشات در ســالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ انجام گرفته بود.«در 
بخش دیگری از این کتاب آمده است: »نیویورک تایمز در نوامبر ۲۰۰۵ گزارش داد که 
این اطاعات را در اواسط ۲۰۰۴ از طریق یک رابط قدیمی در ایران به دست آورده اند. 
»دیوید سنگر« از مجله تایمز در توضیح منبع این اسناد آورده است که دانشمند ایرانی 

که برای جاسوسی استخدام شده بود در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ از طریق یک 
پروژه محرمانه تســلیحات هســته ای که بر روی آن کار می کرده به اسناد دسترسی 
پیدا کرده و آنها را در یک لپ تاپ ذخیره کرده اســت و بخاطر مظنون شدن نیروهای 
اطاعاتی ایران به وی اسناد را از طریق همسرش از ایران خارج کرده و به دولت آمریکا 
تحویل داده اســت. اوایل سال ۲۰۰۵ وال اســتریت ژورنال منبع لپ تاپ را یک منبع 
اطاعاتی معرفی کرد که با همکاری آلمان اســناد را به دولت آمریکا ارائه کرده است. 
اسنادی که گویا از طرف یک منبع در سازمان مجاهدین خلق ارائه شده است. با این 
حال منابع اطاعاتی آمریکا به واشنگتن پست اعام کردند با اینکه سازمان اطاعات 
آمریکا اســناد لپ تاپ را معتبر می داند اما نمی توانــد آن را اثبات کند و نمی تواند به 
طورکامل جعلی بودن آن را نیز نادیده بگیرد.«ایران تاش کرد تا به ابهامات و ادعاهای 
موجود پاســخ دهد. در ابتدا سه دور مذاکره بین طرفین برگزار شد و ایران در نهایت 
۱۱۷ صفحه سند در مقابل این اتهامات ارائه کرد اما تحت تأثیر فشار آمریکا و اتحادیه 
اروپا نه تنها این پرونده به طور کامل حل نشد بلکه بعدها تا مدت ها به عنوان یکی از 
محورهای اصلی گزارش فصلی آژانس علیه ایران بود.در نهایت نیز بر اساس یک توافق 
در قالب برجام و بعد از یک دور بازرسی از سایت نظامی پارچین توسط شخص آمانو 
به این اتهامات پاسخ داده شد. از این رو قابل درک است که چرا ایران نمی خواهد اجازه 

بازرسی بر اساس چنین اسنادی از مکان های غیر هسته ای را بدهد.

 قطعنامه آژانس؛ کارت جدید اروپا برای بازی در بازی بزرگ چند ماه آینده
در این میان شــاید موضع گیری سه کشور اروپایی در مورد این مسئله بیش از گذشته 
مورد توجه بود. اهمیت این مساله نیز از آنجا ناشی می شد که آمریکا از یک سو و ایران 
و روســیه و چین از ســوی دیگر در آستانه یک دوئل سیاســی بر سر ماجرای تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران هستند.در حالی که آمریکا به دنبال استفاده از قطعنامه 
۲۲۳۱ به عنوان مبنایی برای بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی ایران است، ایران، روسیه 
و چین، چنین حقی را برای واشنگتن قائل نیستند. در این میان موضع گیری اروپایی ها 
می تواند سرنوشت ســاز باشد. سه کشــور اروپایی پیش از این یک بار و در واکنش به 
برداشته شــدن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران درخواست آغاز فرآیند ساز و 
کار حل اختاف )ســاز و کاری که در نهایت می تواند به اســتفاده از مکانیسم ماشه و 
بازگشت قطعنامه های پیشین شورای امنیت منجر شود( در برجام را اعام کردند اما در 
نهایت این درخواست در مرحله رسیدگی در کمیسیون مشترک برجام متوقف شد.به 
نظر می رسد مهم ترین دلیل چنین اقدامی ترس از تبعات احتمالی برداشته شدن تمام 
قیدهای برجام توســط تهران و فروپاشی کامل این پیمان است که می تواند پیامدهای 
ســنگینی را برای اروپا به همراه داشته باشد. در موضوع تمدید تحریم های تسلیحاتی 
اروپا با مشکل مشابهی روبه رو است. در حالی که قاره سبز توانمندی کافی برای مخالفت 
با درخواســت های آمریکا را در خود نمی بیند و از دیگرســو خود نیز بی میل به تمدید 
ایــن تحریم ها نیســت، از واکنش احتمالی ایران به تمدید تحریم ها در هراس اســت.

قابل تصور اســت که اروپا همانند ماجرای خروج آمریکا از برجام به دنبال یک راه حل 
میانه برای حفظ برجام تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. انتشار گزارش 
روزنامه وال استریت ژورنال در خصوص ارائه یک طرح موقت برای تمدید محدود تحریم 
تسلیحاتی ایران تا یک ســال نشان می دهد که در این باره نیز اروپا چندان به تعهدات 
مندرج در برجام پایبند نیست.البته از آنجا که اجرای این طرح نیاز به موافقت چین و 
روســیه به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد، موفقیت آن چندان 
محتمل به نظر نمی رسد همان گونه که طرح اروپا نتوانست نظر ترامپ برای حفظ برجام 
را جلب کند. از ســوی دیگر نیز سه کشور اروپایی همچنان به دنبال حفظ باقی مانده 
برجام از جمله بازرسی های برجامی و پروتکلی هستند.از این رو هر حرکتی از سوی ایران 
برای محدود کردن بازرســی ها خط قرمزی برای اروپا است که در مورد فوق منجر به 
صدور قطعنامه سیاسی آژانس شد. البته صدور بیانیه سیاسی سه کشور درباره مخالفت 
آنان با تمدیدهای تسلیحاتی نیز نشان داد که تا چه اندازه حفظ برجام برای آنان مهم 
است. تنها مقایسه آن قطعنامه با این بیانیه خود بیان گر مسائل مهمی می تواند باشد.

به نظر می رســد عمًا نوعی سردرگمی راهبردی بر مواضع اتحادیه اروپا حاکم است که 
بخشی از آن مربوط به مواضع خاص دولت ترامپ و رفتارهای بعضا سرگردان کننده آن 
برای اروپایی ها اســت. جدیدترین نمونه آن نیز که مقامات آلمانی را شوکه کرد اعام 
خروج نزدیک به ۱۰ هزار سرباز آمریکایی از خاک آلمان است که با توجه به تعداد ۳۵ 
هزار نفری این سربازان کاهش نیروی بزرگی محسوب می شود. واقعیت نشان داده که 
اگر پای انتخاب های حیاتی در میان باشد، اروپایی ها آنسوی آتانتیک را انتخاب خواهند 
کرد همان گونه که در سال ۲۰۰۵ مقابل فشارهای دولت بوش تسلیم شدند و بسته ای 

بی خاصیت و حداقلی در مورد برچیدن کل تاسیسات هسته ای ایران ارائه کردند.

رفتار متناقض تروئیکای اروپایی؛
 از قطـعنامه تا بـیانیه
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نتایج مطالعات نشان می دهد با جداسازی، خالص سازی و شناسایی 
مولکول های سم افعی شاخدار ایرانی می توان در آینده دارویی برای 
مبارزه با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و داروی درمان سرطان 
ســاخت. مقاومت باکتری های بیماری زا به آنتی بیوتیک ها یکی از 
مشــکات مهم بهداشت عمومی در جهان است. با کشف و مصرف 
آنتی بیوتیک های جدید، برخــی از باکتری های بیماری زا به تدریج 
نسبت به آن ها مقاوم می شوند. شناسایی مولکول های موثر در درمان 
بیماری ها از منایع مختلف زیســتی مانند گیاهان و جانوران سمی 
مثل مارها مورد توجه قرار گرفته است. دهان و دندان های نیش مار 
حاوی باکتری های زیادی هستند. ولی با وجود این آلودگی، عفونت 

باکتریایی در محل گزیدگی به ندرت اتفاق می افتد.

 )LIH("دانشمندان "بخش عفونت و ایمنی موسسه سامت لوکزامبورگ
یک مولکول جدید به نام "LIH۳۸۳" را برای درمان درد و افســردگی 
ایجــاد کرده اند. این مولکول به یک گیرنده اوپیوئید در مغز که تاکنون 
ناشــناخته بود، متصل شــده و بدین ترتیب سطح پپتیدهای اوپیوئید 
تولیدشده در سیستم عصبی مرکزی)CNS( را تعدیل می کند و خاصیت 
ضد درد و ضد افســردگی طبیعی آنها را تقویت می کند. دانشــمندان 
این مولکول را با بررســی یک مطالعه که در گذشــته انجام شده ایجاد 
کرده اند که طی آن موفق به شناســایی گیرنده کموکین غیرمعمولی 
بــه نام "ACKR۳" به عنوان یک گیرنده جدید اوپیوئید شــدند که به 
اوپیوئید طبیعی متصل شده و آنها را به دام می اندازد و دریافتند می توان 

از این طریق فعالیت ضد درد و ضد اضطراب آنها را تغییر داد.

محققان یکی از شــرکت های فناور ماسک های بی بافتی را به بازار عرضه 
کرده اند که قدرت فیلتراسیون آن ها با استفاده از نانو الیاف ارتقا یافته است. 
روح اه رســتمی، مدیر عامل یکی از شرکت های فناور تولید ماسک های 
تمام بی بافت را از محصوات فناورانه این شــرکت دانست و گفت: قدرت 
و عملکرد فیلتراسیون این ماســک ها با یک ایه لیفی تا حد ۹۸ درصد 
ارتقا یافته است.وی ادامه داد: الیافی که برای تولید این ماسک ها استفاده 
می شــود، پلی پروپیلن اســت و بعضا در یکی از ایه های آن از الیاف نانو 
پلی استر استفاده شده است. رستمی در دسترس بودن را از قابلیت های مهم 
این ماسک ها دانست و خاطر نشان کرد: ماسک های رایج بی بافت نیستند؛ 
یعنی از جنس پارچه  بافته و تولید شده اند، ضمن آنکه برای اعمال خاصیت 

فیلتراسیون، این ماسک ها دارای ایه ای ویژه ای هستند .

سم افعی شاخدار ایرانی، ضد 
باکتری و ضد سرطان

ایجاد مولکول کلیدی برای درمان 
درد و افسردگی

تولید نانو ماسک های بی بافت با 
قابلیت ارتقای عملکرد فیلتراسیون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تماشای خورشید گرفتگی از روی تراس شیشه ای یک آسمانخراش در شهر بانکوک تایلند

رویکرد جدید تسا در مورد فناوری خودران
مدیر هوش مصنوعی شــرکت خودروســازی تسا می گوید که این شرکت به دلیل مقیاس پذیری، رویکرد سخت تری راجع به فناوری 
خودران اتخاذ می کند. "آندره کارپاتی" رئیس بخش هوش مصنوعی تســا در کارگاه "CVPR20" در مورد مقیاس پذیری در فناوری 
خودران، در مورد رویکرد این شرکت برای فناوری خودران صحبت کرد. وی در این کارگاه اعتراف کرد که تسا از رویکرد سخت تری در 
رانندگی خودران و استفاده از مقیاس مناسب استفاده می کند. وی توضیحاتی را ارائه داد و دو فیلم را به اشتراک گذاشت: یک تصویر از 
خودروی خودران تسا در حال دور زدن و یک تصویر از خودروی خودران ویمو)Waymo( که همین کار را انجام می داد. وی توضیح 
داد در حالی که هر دو خودرو یک کار را انجام می دهند و کار آنها یکســان به نظر می رســد، اما نحوه تصمیم گیری آنها بسیار متفاوت 
است. وی گفت: "ویمو" و بسیاری دیگر در این صنعت از نقشه های با کیفیت باا استفاده می کنند. شما ابتدا باید مقداری رانندگی کنید 
که سیستم خودران از محیط اطراف نقشه برداری کند و باید دارای سیستم "لیدار")lidar( با سطح سانتی متری باشید و در مسیر تعیین 
شده باشید. بنابراین شما دقیقاً می دانید که چطور می خواهید در یک تقاطع دور بزنید. شما دقیقاً می دانید که به کدام چراغ راهنمایی 

برخرود می کنید، و در کل می توان گفت همه چیز از پیش تعیین شده است. کارپاتی افزود، اما ما به این فرضیات احتیاج نداریم.

فعالیت غیرقانونی مدارس فوتبال قبل از مجوز
هرچند ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش مجوز فعالیت مدارس فوتبال را صادر کرد، اما از چندی پیش برخی از این مدارس 
به صورت غیرقانونی کار خود را آغاز کرده اند. بر اساس جدیدترین تصمیم ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش مجوز فعالیت 
مدارس فوتبال صادر و اعام شد که باید فعالیت ها منطبق بر پروتکل های آموزشی اعام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی باشد، با این وجود اما برخی از مدارس فوتبال از چندین روز قبل اقدام به نام نویسی و شروع غیرقانونی تمرینات 
کرده اند، آن هم در شرایطی که هنوز مصوبه ای از سوی ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش صادر نشده بود. از ماجرای فعالیت 
غیرقانونی برخی از مدارس که بگذریم، بر اساس مصوبه ستادی، فعالیت مدارس فوتبال از سوم تیرماه ۹۹ با رعایت بر پروتکل های 
آموزشــی اعام شــده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بامانع خواهد بود، با این وجود اما چالش اصلی اجرای 
درست پروتکل های بهداشتی و آموزشی تعیین شده است و بزرگترین عامت سوال در این رابطه نحوه و میزان نظارت های صورت 
گرفته از سوی مراجع ذی ربط از جمله فدراسیون فوتبال و فدارسیون پزشکی ورزشی است که باید به فعالیت تعداد بسیاری از 

مدارس فوتبال چه در سطح پایتخت و چه در سطح سایر کان شهرها و شهرهای کشور نظارت کنند.

ن خرسندملب من  ر لب آن خوش پسر آید روزیر من این رنج و غم آخر ه سر آید روزی ه مرا زو ه سامت خبر آید روزیگر ه دورم زر یار بدا آه اگر ضربت او کارگر آید روزیضربت هجر همی خسته کند جان مرا آخر این افله زدیکتر آید روزیر شبی افلهٔ وصل ز من دوررست گارم ز سرکوی رآید روزیماه اقبال ر آید ز سر کوه مراد گر ن امم از اهٔ اقبال رآید روزیآسمان گر نکشیدست قلم ر امم

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»جوئل شــوماخر« از کارگردانان بزرگ سینمای آمریکا و 
ســازنده دو فیلم از مجموعه »بتمن«، »پسران گمشده« 
و »سقوط« در سن ۸0 ســالگی در نیویورک درگذشت.

به گزارش ورایتی، »جوئل شــوماخر« پس از خروج »تیم 
برتون« از کمپانی برادران وارنر ساخت فیلمهای »بتمن« 
را در دست گرفت و اولین فیلم او در این مجموعه با عنوان 
»بتمن برای همیشه« )۱۹۹۵( با بازی چهره هایی چون 
»وال کلیمــر«، »تام لی جونز«، »جیــم کری« و »نیکل 
کیدمن« به فروشــی بالغ بر ۳00 میلیون دار در گیشه 
جهانی دست یافت. »شوماخر« دومین و اخرین فیلم خود 
در ســری فیلمهای ابرقهرمانی بتمن را در سال ۱۹۹۷ با 
عنوان »بتمن و رابین« مقابل دوربین برد که در آن »جورج 
کلونی« در نقش بتمن و »آرنولد شوارتزنگر« هم در نقش شخصیت منفی بازی کردند. ابتدای کار کارگردانی 
»شوماخر در سال ۱۹۸۵ با فیلم موفق »آتش سنت المو« رقم خورد که با بازی »امیلیو استیوز«، »راب لو«، 
»اندرو مک کارتی« و »دمی مور« همراه بود و داستان چند فارغ التحصیل کالج را در مسیر زندگی روایت می 
کرد. فیلم بعدی او کمدی ترسناک »پسران گمشده« )۱۹۸۷( بود که درباره گروهی از جوانان خون آشام 
بود که به یک شهر کوچک در کالیفرنیا مسلط میشوند. این فیلم گرچه مورد استقبال نوجونان قرار گرفت 
اما چندان به مذاق منتقدان سینمایی خوش نیامد. »مرگ باران« )۱۹۹0( با فیلمنامهای از »پیتر فیاردی« 
و با بازی »جولیا رابرتس«،  »کیفر ساترلند«، »ویلیام بالدوین«، پروژه بعدی سینمایی »جوئل شوماخر« بود 
که به فروش ۶۱ میلیون داری در آمریکا دست یافت. فیلم تحسین شده »سقوط« محصول سال ۱۹۹۳ 
از موفق ترین آثار »جوئل شوماخر« با بازی »مایکل داگاس« است که در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن 

رونمایی شد و اثر بعدی او نیز فیلم موفق »موکل« )۱۹۹۴( بر اساس رمان نوشته »جان گریشام« بود.

سرشت شر
سرشــت شــر کتابی از دارل کوئن، نویسنده آمریکایی 
اســت. کوئــن در این کتــاب که موضــوع آن »خیر و 
شــر« است، بیشــتر به این می پردازد که شر چیست و 
چه جایگاهی دارد. دارل کوئن با نشــان دادن جنبه های 
مختلف شر به خواننده، قصد دارد دید روشن تری نسبت 
به خیر به دســت دهد. در قســمتی از متن پشت جلد 
کتاب سرشت شــر آمده است: شر چیست؟ جایگاهش 
کجاست؟آیا اصا جایگاهی دارد؟ خانم دارل کوئن با نقد 
دیدگاه اخاق گرایــان و خردگرایان به طرح این نظریه 
شگفت انگیز می پردازد که منشا شر برخاف آنچه همگان 
می پندارند خشــونت نیســت، بلکه رنج ناشی از جهل 
زیسته است که به پریشــانی هایی چون خودشیفتگی، 
مال، ریاکاری، توهمات خیالبافانه، خیانت، اهریمن سازی از دیگران، و جزم اندیشی می انجامد. تا همین 
قسمت از این مقاله ممکن است به کتاب سرشت شر عاقه مند شده باشید و حتی ممکن است تصمیم 

گرفته باشید که آن را مطالعه کنید.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب سرشت شر آمده است:

شر چیست؟ جایگاهش کجاست؟ آیا اصا جایگاهی دارد؟ اسمی است که سرشتی ذاتی دارد، یا صفتی 
اســت که ما به رفتارهای شــرارت بار می دهیم؟ چه تفاوتی هست بین شــر و رذیلت؟ و عمدی بودن 
جــرم و گناه ما چه تاثیری بر ماهیــت عمل ما می گذارد؟ خانم دارل کوئن با نقد دیدگاه اخاق گرایان 
و خردگرایان به طرح این نظریه شــگفت انگیز می پردازد که منشا شر برخاف آنچه همگان می پندارند 
خشونت نیست، بلکه رنج ناشــی از جهل زیسته است که به پریشانی هایی چون خودشیفتگی، مال، 

ریاکاری، توهمات خیالبافانه، خیانت، اهریمن سازی از دیگران، و جزم اندیشی می انجامد.

عزت اه انتظامی
عزت اه انتظامی در ســال ۱۳0۳، در محله ســنگلج 
تهران متولد شــد. وی پس از گذراندن دوره تحصیات 
مقدماتی، وارد هنرســتان صنعتی تهران شد و در رشته 
برق به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳2۶ وارد عرصه هنر 
گردید و با اندک دست مایه های هنر نمایش و تئاتر به 
آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر آلمان وارد یک مدرسه 
شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید.انتظامی با گذراندن 
دوره های آموزشــی تئاتر به ایران بازگشــت و به دلیل 
فضای نامناسب ســینمای ایران از نظر اخاقی، به کار 
دوبله فیلم، اجرای نمایش و حضــور در تلویزیون روی 
آورد.داریوش مهرجویی کارگردان گاو )۱۳۴۸( استعداد 
انتظامی را کشف کرد و پروراند.بازی های او در دیگر آثار 
مهرجویی همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون و بانو باعث بروز توانایی های 
بسیار او شــد. انتظامی عاوه بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی، در فیلمهای کارگردانان دیگری چون 
علی حاتمی و محسن مخملباف نیز بازی کرده است.او در فیلم مستند عشق پرداز )به کارگردانی:محمد 
هادی )حمید( کاویانی( در کنار استاد محمود فرشچیان حضور داشته است.مسعود کیمیایی از حضور 
انتظامی در فیلم »حکم« به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.انتظامی در ســال ۱۳۴۸ تصمیم به کسب 
تجربه آکادمیک گرفت و توانست بدون کنکور وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر 
شود. پس از فراغت از تحصیات دانشگاهی، در حدود سال های ۱۳۵۳-۱۳۵2 به تدریس رشته تئاتر 
در دانشــکده هنرهای زیبا و دانشگاه الزهرا )س( کنونی پرداخت.وی سال ها در خدمت تئاتر و سینما 
بوده و آثار بسیار ارزنده ای از خود به جا نهاده است.عزت اه انتظامی از حدود ۱۴سالگی تئاتر را با پیش 

پرده خوانی در تماشاخانه های اله زار آغاز کرد.

»جوئل شوماخر« درگذشت


