
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در 
فرانسه یا اوکراین بازخوانی می شود

مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــور از ارسال جعبه 
ســیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه یا اوکراین برای بازخوانی با 
ازســرگیری پروازهای بین المللی خبر داد.رضا جعفر زاده درباره 
بازخوانی جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: اگر امکان 
بازخوانی جعبه ســیاه این هواپیما در ایران وجود داشــته باشد 
آن را با حضور نمایندگان کشور های ذی نفع بازخوانی می کنیم، 
درغیر این صورت در کشور دیگر و با حضور نمایندگان کشورها 
این کار انجام می شود.وی یادآور شد: قرار بود تیم ایرانی بررسی 
سانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان فرانسه، 
اوکراین، کانادا و دیگر کشور های مرتبط با این سانحه، جعبه سیاه 
را بازخوانی کند که به دلیل شیوع ویروس کرونا، پرواز ها متوقف 
شد. بافاصله پس از آماده شــدن شرایط، بازخوانی جعبه سیاه 
زیر نظر سازمان هواپیمایی کشــوری انجام خواهد شد.وی بیان 
کرد: مشــکلی با بازخوانی جعبه سیاه در کشــور دیگر نداریم و 
اگر شــرایط فراهم باشد با حضور کارشناسان سازمان هواپیمایی 
کشوری، جعبه سیاه این هواپیما در فرانسه یا اوکراین بازخوانی 

خواهد شد.
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معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه گفت: با پایان یافتن تحقیقات قضایی از مراجع بین المللی پیگیری های ازم انجام خواهد شد. محسن بهاروند در گفت وگو 
با صدا و سیما اظهار کرد: وزارت امور خارجه پیگیر جنایت آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی است.وی گفت: رسیدگی به یک جرم ابتدا در محاکم داخلی و 
سپس بین المللی انجام می شود برای همین نهادهای مختلف با هم هماهنگ هستند مثل قوه قضائیه، سپاه پاسداران به عنوان نهاد ذی نفع، دادستانی کل کشور، وزارت 
اطاعات و سایر نهادها در حال تکمیل تحقیقات قضایی مربوط به ترور شهید قاسم سلیمانی هستند.بهاروند افزود: این تحقیقات جزئیات زیادی دارد و ممکن است با 

همکاری دستگاه های مرتبط به عراق و سوریه سفری داشته باشیم تا تحقیقاتمان کامل شود....

www.sobh-eqtesad.ir

با توجه به تکمیل شدن تحقیقات انجام می شود

پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در مراجع بین المللی
info@sobh-eqtesad.ir

ایوانکا ترامپ:»همه ترسیده بودیم« 
بنزیــن ایران که بــه ونزوئا میرفت آمریــکا در اضطرابی غیر 
قابــل تصور فرو رفته بود. به عبارتی دونالد ترامپ بین دوراهی 
برخورد مســالمت آمیز یا برخورد خصمانه متحیر مانده بود. او 
میتوانست اولین کشــتی بنزین را بزند اما نزد. اینکه چرا نزد 
روزهای اول معلوم نبود اما بعدا رفته رفته روشــن شد. روزنامه 
فایننشــال تایمز آمریکا به نقل از ایوانــکا ترامپ دختر دونالد 
ترامــپ  در خصوص این یکماه که بر ایران و امریکا گذشــت 
اینگونه مینویسد که :» وقتی بیانیه ایران راجع به حمل سوخت 
به ونزوئا را دوستان ]بسیار قابل تامل[ ما از ایران اعام کردند 
بافاصله دموکراتها و جمهوریخواها و ژنرالهای جنگ و افسران 
سیا در سالنی کاما ســری و مخفی جلسه ای گرفتند پمپئو 
وزیــر خارجه ایاات متحده آمریکا ابراز نگرانی خود را با لحنی 
تند اعام کرد. اما پدرم ترامپ خونسردانه اعام کرد ؛ احمقانه 
اســت ایران هیچگاه این حرکت را انجام نمیدهد انها با ارتش 
بزرگ ما طرف نیستند با چند پهپاد و چند ناو تمام ماجرا تمام 
میشود ژنرال مایکل تری از افسران عالی رتبه نظامی بلند شد 
و گفت اگر کشــتیها حرکت کردند با نا وهای جنگی ما روبرو 
میشــوند و از هوا و دریا تمام مخــازن مصادره و از کارائیب به 
انگلستان برده و نفرات و ناخدا های عرشه را به امریکا می آوریم 
پدرم دونالد ترام از این اظهار نظر خرســند شــد و شــروع به 
کف زدن کرد و اظهار داشــت احســنت ، همین کار را انجام 
دهید. خانم جانســون معاون پژوهش و برنامه ریزی ســازمان 
ســیا با لحنی تحقیر آمیز اعام کرد این خیلی ســاده لوحانه 
اســت که بگوییم ایران همه جانبه عقب میکشد. آنها راهبرد 
دفاع را به حمله تغییر داده اند و سپاهی از تکاوران خشمگین 
و آماده دامی پهن کرده اند چه بســا این یک نقشه باشد برای 
ویرانی تمامی پایگاه ها و ادوات و سربازان ما در کل خاورمیانه؟  
آقایان و خانمها ایران به ســاحی فوق پیشــرفته و فضایی و 
دقیق دسترسی دارد لذا با کوچکترین اشتباه  بدون برنامه نابود 
می شویم . من پیشــنهاد میکنم که نه شلیکی شود نه مانعی 
و نــه اخطــاری، زیرا ایران در هر عمل خــود ، چندین عکس 
العمــل ذخیره کرده و برای برنامه های ما پیش بینی دارد.آنها 
سالها برای واکنش های ما تمرین کرده اند . هنگامی ما سرگرم 
بازیهای پوچ سیاســی و براندازانه با دوستانمان در ایران بودیم 
ایران تمام وقت غرق تولید ساح ، موشک ، پهپاد و زیر دریایی 
بوده اســت. به همین دلیل است که موقعیت ایاات متحده در 
شش ماه اخیر تضعیف شــده زمانی که سران کنگره درجنگ 
دموکرات و جمهوریخواه با پول و نفت بن سلمان و امیران عرب 
بودند موج وحدت با پرتاب ماهواره ایران به فضا شــکل گرفت 
آخوندها چنان تحت امر نیروهای مسلح قرار گرفته اند که بحث 
فرهنگی و ضد فرهنگی و موج تهاجم های ارســالی ماهواره ای 
اسرائیل و عربستان کم رنگ شــده است.اگر ما مخازن بنزین 
ایران را بزنیم از نقاطی مورد حمله موشــکی قرار میگیریم که 
ماهها و سالها زیر ذره بین آنها هستند چند مخزن ، بهای چند 
صد پاایشگاه و پایگاه میشود بهتر است راهی بهتر از تهدید  و 
گزینه نظامی برای تقابل با ایران اندیشــیده شود. و در انتهای 
جلســه ۳ ساعته و ســخنرانی ۹ عضو عالی رتبه نتیجه گیری 
شد سازش بهترین گزینه روی میز است«. اینکه ایوانکا دختر 
ترامپ در رسانه ها اسرار راهبردی کاخ سفید را لو میدهد یا از 
روی عوامی و ساده لوحی است و یا اینکه عمیقا با سیاستهای 
خصمانه دولت آمریکا مخالف اســت و راهبرد انتقال اطاعات 
به جهان برای توجیه رفتار بزدانه کاخ ســفید را پیش گرفته 
اســت و طبعا جهانیان قدم به قدم ایــن اطاعات را که راهی 
بــرای برخورد با ایران وجود ندارد مبنای اســتنتاج بر این امر 
که  بهتر اســت مسیر خود را از مسیر کاخ سفید در مواجهه با 
ایران تغییر دهند ، را انتخاب خواهند نمود. فراین نرم و سخت 
سیاســتهای انقاب اسامی در مواجهه با تحریم از ابتدا ریشه 
یابی عوامل تحریم و یافتن راهی برای خشکاندن ریشه ها بوده 
اســت لذاست که قدرت نظامی ایران و اشراف اطاعاتی زمینه 
عقب نشینی های روز مره کاخ سفید را در پی خواهد داشت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 پیش بینی های خطرناک از جمعیت ایران

رشدجمعیتسال۱۴۱۵بهصفرمیرسد
رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شورایعالی انقاب فرهنگی گفت: پیش بینی 
ها حاکی از این است که بین سال های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت کشور 
به صفر برســد.رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شــورایعالی انقاب فرهنگی 
ضمن اشاره به مهاجر فرستی سالی ۱۰۰ هزار نفر در کشور گفت: این عامل باعث 
می شود نرخ رشد جمعیت میهن اسامی کمتر از نرخ رشد طبیعی شود.»محمد 
جواد محمودی« افزود: پارســال یک میلیون و ۱۹6 هزار تولد و ۴۰۰ هزار فوت 
در کشــور اتفاق افتاده است و هم اکنون نرخ باروری در کشور کمتر از دو فرزند 
رسیده اســت.رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شــورایعالی انقاب فرهنگی 
گفت: جمعیت کشــور در حال حاضر رو به کاهش نیست.وی افزود: سال گذشته 
8۰۰ هزار نفر به جمعیت کشــور اضافه شــد البته نباید فراموش کرد که از سال 
۹۰ تا ۹۵ نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می شد.محمودی بیان 
داشت: کشور هر چه به سمت جلو حرکت می کند با توجه به اینکه ساختار سنی 
به ســمت سالخودگی می رود تعداد مرگ و میرها به شکل طبیعی افزایش و زاد 
و ولــد ها هم به طور طبیعی در حال کاهش اســت.وی ادامه داد: پیش بینی ها 
حاکی از این است که بین سال های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت کشور به 
صفر برسد.رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شورایعالی انقاب فرهنگی گفت: 
زمانی که نرخ جمعیت کشــور به صفر می رسد طبق سناریوی متوسط سازمان 
ملل جمعیت ایران ۹۵ تا ۹6 میلیون نفر باشــد.وی افزود: در سال ۱۴۳۰ از این 
۹6 میلیون نفر ممکن است یک سوم باای 6۰ سال سن داشته باشند.محمودی 
بیان داشــت: هم اکنون 6۹ درصد جمعیت کشور در سن کار هستند یعنی بین 
۱۵ تا 6۴ ســال دارند.وی ادامه داد: این آمار و ارقام ممکن است در سال ۱۴۳۰ 
به عدد ۵2 تا ۵۳ درصد برســد.رئیس کمیته سیاســت های جمعیتی شورایعالی 
انقــاب فرهنگی گفت: در حال حاضر 6۹ درصد جمعیت کشــور در حال کار یا 
در ســن کار هستند یعنی اگر ســه میلیون نفر بیکار هم باشند 2۰ میلیون نفر 
در حال کارند.وی افزود: نرخ افرادی که در گروه جمعیت فعال هســتند در سال 
۱۴۳۰ به شــدت کاهش پیدا می کند.محمودی در ادامه یادآورشد: نگرانی اصلی 
برای آینده اینکه نرخ رشــد جمعیت کشــوربه صفر می رســد و جامعه به سن 

سالخوردگی می رود.

کروناتعدادفقیرانمطلقجهانرابه
بیشازیکمیلیاردنفرمیرساند

طبق گزارش جدید یوان یو-وایدر که بخشــی از دانشگاه سازمان ملل متحد است، 
فقر مطلق جهانی به علت تاثیرات اقتصادی منفی ناشــی از پاندمی کرونا افزایش 
خواهــد یافت.به گزارش از سی ان بی ســی، طبق گزارش جدیــد یوان یو-وایدر که 
بخشی از دانشــگاه سازمان ملل متحد اســت، فقر مطلق جهانی به علت تأثیرات 
اقتصادی منفی ناشــی از پاندمی کرونا افزایــش خواهد یافت.در این گزارش آمده 
اســت فقیرترین افراد جهان تحت در این بحران سامت جهانی به شدت خسارت 
خواهند دید و روزانه ۵۰۰ میلیون دار درآمد را از دســت خواهند داد.این پاندمی 
۳۹۵ میلیــون نفر دیگر را به زیر خط فقر مطلق خواهد فرســتاد و به این ترتیب 
تعــداد افرادی که مجبورند با کمتــر از ۱.۹۰ دار در روز زندگی خود را بگذرانند، 
در سراســر جهان به بیش از ۱ میلیارد نفر خواهد رسید.در این گزارش آمده است 
که فقر به شــدت در کشورهای در حال توســعه با درآمد متوسط افزایش می یابد 
و موقعیت مکانی مرکز فقر جهانی دوباره به کشــورهای در حال توسعه در جنوب 

آسیا و شرق آسیا تغییر خواهد یافت.

بر اساس گزارش جدید آنکتاد :

افت ۳۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران
 رشد اقتصادی 98 با نفت 

منفی 7 درصد شد

از سوی سازمان مالیاتی

جزئیات دریافت مالیات از خانه های خالی

بر اســاس نتایج حســاب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص 
داخلی )به قیمت بازار( در ســال ۱۳۹8، بدون نفت )6. ۰-( درصد و با نفت )٧-( درصد بوده اســت. مرکز آمار 
ایران نرخ رشــد اقتصادی سال ۹8 را اعام کرد.بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای 
ســال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار( در سال ۱۳۹8، بدون نفت 6. ۰- درصد و 
با نفت ٧- درصد بوده اســت.بر اســاس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، 
نرخ رشد محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار( در سال ۱۳۹8، بدون نفت 6. ۰-  درصد و  با نفت ٧- درصد 
بوده اســت. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنایع و معادن )شامل: 
اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، ســایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان( ۱۴,٧- و فعالیت های گروه خدمات 

۰.۳- درصد رشد داشته است.

آغاز حذف یارانه نقدی ۳دهک باای درآمدی
در جریان بررسی جنایات جنگی در افغانستان؛

مهلک ترین ضربه اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر ترامپدیوانکیفریبینالمللیراتحریمکرد
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روحانی در آیین بهره برداری از طرح های صنعتی و معدنی؛گزیده خبر

 فشار تحریم ها نتوانست در اراده مردم خللی ایجاد کند
 رییس جمهــوری با تاکید بر اینکه تحریم هــا نمی تواند بر اراده 
مردم ما تاثیر بگذارد، گفت: کشور به یک کارگاه بزرگ تولیدی 
تبدیل شده است و همه در حال فعالیت هستند و در هفت سال 
گذشته تولید فواد نسبت به تولید تمام تاریخ ایران دو برابر شده 
است.حجت ااسام والمسلمین حســن روحانی در آیین بهره 
برداری از طرح های صنعتی و معدنی در اســتان های خراسان 
رضوی و اصفهان که به  شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: 
خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که در پنجشنبه ای دیگر توانستیم 
بخشی از دستاوردهای ملت بزرگ ایران کارگران و مهندسان را 
در معرض دید ملت فهیم ایران و همچنین جهانیان برســانیم.

رییس جمهوری گفت: امیدوارم امســال سالی پرکار و پر شتاب 
برای همه مسئوان و کارگران باشد. امسال سال »جهش تولید« 
اســت و باید همه توانمان را بــه کار ببریم و به گونه ای  حرکت 
را افزایش دهیم که سال ما سال پر افتخاری برای ملت و کشور 

عزیز باشد.

تولید فواد در دولت تدبیر و امید 2 برابر گذشــته شده 
است

روحانی افزود: چند نکته مهم درباره افتتاح های امروز این است 
که تولید فواد کشــور در دولت یازدهــم و دوازدهم به ۲ برابر 
تولید فواد تاریخ کشور رسید یعنی هر چه تولید داشتیم در ۷ 
سال دوبرابر شده است. این به این معنا است که سرمایه گذاران 
و کارآفرینان و مهندسان شبانه روز برای آبادانی کشور تاش می 
کنند.رییس جنهوری خاطرنشــان کرد: نکته مهم این است که 
در تولید فواد از رتبه دهم به رتبه هشــتم می رســیم و امروز 
ظرفیت تولید فواد ما ظرفیت ۵۵ میلیون تن است. در زنجیره 
فواد یعنی معدن، کنسانتره و گندله هم آهن اسفنجی و شمش 
فواد زنجیره ما منظم و کامل شده است. این که می بینید جایی 
کنسانتره افتتاح می شود و جای دیگر گندله، یعنی زنجیره اجرا 
می شــود و باید کاری کنیم که در بخش فواد که از معدن که 
شــروع می کنیم بتوانیم زنجیره بعــدی را هم محقق کنیم که 

سریعتر به محصول نهایی برسیم.

ایران به کارگاه بزرگ تبدیل شده است
روحانی گفت: امروز تمام ایران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده 
است. در هر استانی همه تاش  و کار می کنند. اینکه در بخش 
صنعت و معدن ما ۳۸۰۰ طرح مشــغول فعالیت هســتند و در 
سال جاری تا پایان سال ۲۰۰ طرح مهم افتتاح می شود، به این 

معنی است که همه کشور در حال حرکت است.وی یادآور شد: 
در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و 
انرژی امروز شاهد یک تحول هستیم و بحمداه موفق هستیم و 
هر هفته طرح های مهمی را افتتاح می کنیم.روحانی گفت: ۴۷۲۶ 
میلیارد تومان ارزش طرح هایی است که امروز افتتاح شد و این 
پاســخ بسیار خوبی است به آنهایی که می خواستند در سال ۹۷ 
و ۹۸ کشــور ما را به زانو در بیاورند.رییس جمهوری یادآور شد: 
گزارشی که در همین بخش لوازم خانگی داده شد نشان داد که 
در ســال ۹۸ که فشار ۹۷ را داشتیم و فشار مضاعف شد، تولید 
لوازم خانگی در سال ۹۸ نسبت به ۹۷،  ۱۰ درصد افزایش یافت 
و در برخی موارد ۳۳ درصد و در برخی  موارد۱۲ درصد افزایش 

یافته است؛ یعنی تحریم نتوانسته ما را از پا درآورد.

تحریم نتوانست در اراده ملت ایران تاثیر گذارد
روحانی گفت: اینکه کشور در شرایط تحریم روند افتتاح ها ادامه 
دارد یعنی ما این مسیر را ادامه و تولید را توسعه داده ایم. اینکه 
در یک افتتاح دیدیم که تولید یخچال فریزر ۳۰۰ هزار دستگاه 

از امروز افزایش داشــته اســت یعنی تحریــم در اراده ملت ما 
نمی تواند تاثیر بگذارد.رییس جمهوری اظهار داشت: البته تحریم 
به ما فشــار می آورد و کار ما را ســخت می کند؛ همین اینکه 
مدیران واحدهای تولید تقاضای تخصیص ارز بیشتری هستند تا 
بتوانند سرعت تولید را افزایش دهند نشان می دهد که دشمن 
نتوانســته ما را از خودمان باز دارد و  ما را تسلیم کند.وی بیان 
کرد: ما عاوه بر اینکه اجازه ندادیم دشــمن به هدف خود برابر 
ملت ایران دست پیدا کند، راه خود در ادامه دادیم البته ممکن 
است مقداری حرکت و مسیر ما کندتر شده باشد اما است مسیر 
و حرکت ادامه خواهد یافت.روحانی به سه موضوع مهم در بخش 
صنعت اشــاره کرد و افزود: تامین مواد اولیه یعنی وجود معادن 
غنی کشــور برای صنعت مهم است زیرا مواد اولیه را برای این 
بخش  فراهم می کند.رییس جمهوری گفت: ما در فواد از کشور 
دیگــری گندله تامین نمی کنیم که آن را به آهن اســفنجی یا 
شــمش فواد تبدیل کنیم، همه این فرایند از معدن شروع تا 
خط نهایی  در کشور انجام می شود، یعنی در زمینه مواد اولیه 
کشوری غنی داریم که در اکثر موارد، مواد اولیه را خودمان می 

توانیم از معادن استخراج کنیم.

اتکای 70درصدی صنایع به داخل کشور
روحانــی، فناوری را نکته مهم دوم پس از مواد اولیه عنوان کرد 
و گفت: امروز در فناوری در مســیر خودکفایی قرار داریم، امروز 
اعام شــد ۶۰ تا ۷۰ درصد از صنایع ، متکی به صنعت داخلی 
کشور است.رییس جمهوری با اشاره به گزارش مسئوان صنعت 
فواد، اظهار داشــت:  طرح هایی که بخش خارجی که به دلیل 
شیوع کرونا نتوانســت برای تکمیل کند از سوی جوانان ایرانی 
تکمیل و به بهره برداری رســید که افتخار بزرگی برای کشور و 
ملت ایران اســت.وی تصریح کرد: اکنون افتتاح طرح ها در یک 
شــرایط عادی صورت نمی گیرد بلکه در شرایط تحریم شدید و 
کرونا انجام می شود. اینکه استاندارد اصفهان گفتند در روزهای 
تعطیل و ســیزده بدر فعالیت می کردیم و صنایع تعطیل نبوده 

است، بسیار مهم است.

تحریم و کرونا نتوانست تولید را متوقف کند
روحانــی در ادامه به گزارش های آمــاری در زمینه تولید لوازم 
خانگی اشــاره کرد و افزود: در دومین ماه ســال ۹۹ در شرایط  
شدت شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که کرونایی 
نبوده اســت، در زمینه تولید ماشــین لباس شویی ۱۵۲ درصد 
افزایش داشــته ایم، در زمینه تولید تلویزیون ۴۹ درصد افزایش 
داشته ایم که نشان می دهد کرونا ما را متوقف نکرده است. رییس 
جمهوری با بیان این که کرونا و تحریم نتوانست تولید کشور را 
متوقف کند گفت: امروز شاهد یک حرکت بسیار خوب در کشور 
هستیم.روحانی، میدان صادرات را یکی از مهمترین موارد بخش 
تولیــد در صنعت و معدن دانســت و افزود: باید کاری کنیم که 
بخشــی از تولیدات صادر شود زیرا در این بخش است که تولید 
کننده ناچار است کیفیت محصول را افزایش دهد و مجبور است 
قیمت را متعادل کند.وی افزود: اگر بنا باشد محصولی در داخل 
تولید شود و فقط به مردم خودمان بفروشیم مانند صنعت خودرو 
خواهیم شــد، وقتی فقط به مردم خودمان فروختیم آن را امروز 
گران و فردا کیفیت را پایین و پایین تر می آوریم.روحانی تصریح 
کرد: اگر روزی برسد که خودروسازی ما ۳۰ درصد محصواتش 
را صادر کند؛ ناچار می شــود قیمت را متعادل کند و کیفیت را 
افزایش دهد. صادرات برای ورود به دنیای رقابت و اینکه بتوانیم 
در عرصه رقابت حرکت و مسیر خود را تصحیح و تسریع کنیم، 

بسیار مهم است.

روحانی در پیامی به پوتین:
ایران و روسیه برای امنیت منطقه  

مسئولیت مشترک دارند
رئیس جمهور گفت: ایران و فدراســیون روسیه در جهت امنیت منطقه ای 
مسئولیت و منافع مشــترکی دارند و در این راستا رایزنی های مستمر بین 

دو کشور در سطوح مختلف در جریان است که تداوم آنها ضروری است.
 حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پیامی به وادیمیر 
پوتین فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به دولت و ملت روسیه تبریک 

گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:

»بسم اه الرحمن الرحیم«
جناب آقای وادیمیر پوتین

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
فرارســیدن روز ملی فدراســیون روســیه را به جنابعالی و مردم کشورتان 
صمیمانه تبریک می گویم.طی سال های گذشته روابط دو کشور در راستای 
عایق و منافع مشــترک، توســعه و تعمیق پیدا کرده است. اطمینان دارم 
با اتکا به تجربیات ارزشــمند گذشــته، مناسبات فیمابین بیش از پیش در 

راستای منافع و با هدف افزایش رفاه دو ملت گسترش خواهد یافت.
مایلم تاکید نمایم که جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه در جهت 
تحکیم، ثبات و امنیت منطقه ای مسئولیت و منافع مشترکی دارند. در این 
راستا رایزنی های مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف در جریان است که 
تداوم آنها ضروری است.سامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سربلندی 

مردم فدراسیون روسیه را آرزومندم.

سفیر ایران در عراق:
شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعاً 

ممکن نیست
سفیر ایران در عراق، در صفحه توییتر خود با اشاره به دیدار اخیرش با وزیران 
امورخارجه و بهداشت عراق نوشت: شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعًا 
ممکن نیست. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق، در صفحه توئیتر خود با 
اشاره به دیدار اخیرش با وزیران امورخارجه و بهداشت عراق نوشت: وزیران 
محترم خارجه و بهداشــت عراق وعده همکاری همه جانبه دادند، باز شدن 
تدریجــی مرزها هفته ای دو روز برای مبادات تجاری، مجوز ورود کارکنان 
ایرانی با هماهنگی با بهداشت عراق و اجرایی کردن توافقات راهبردی رؤسای 
دو کشور را بررسی کردیم.وی افزود: شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعًا 

ممکن نمی باشد.

ظریف هفته آینده به آنکارا و مسکو می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد: وزیر امور خارجه کشورمان یکشنبه 
و دوشنبه هفته آینده برای دیداری کاری با همتایان خود به آنکارا و مسکو 
سفر می کند.به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، ســید عباس موسوی روز پنجشنبه اظهارداشت: ظریف در سفر به 
آنکارا و مســکو در خصوص آخرین تحوات روابــط دو جانبه و مهمترین 
مسائل منطقه ای و بین المللی با همتایان خود گفت و گو و تبادل نظر خواهد 
کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بعد از سفر به سوریه، این سفرها 
دومین سفر خارجی »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان پس از 

فروکش کردن نسبی موج اول کروناست.

علوی:
عوارض کرونا در کشور امنیتی نشد

وزیر اطاعات گفت: در آغاز شــیوع بیماری کرونا دغدغه ای داشــتیم که 
مســائل اقتصادی و اجتماعی و عوارض ناشی از آن موجب چالش امنیتی 
شــود که امروز اعام می کنیم عوارض کرونا در کشور، امنیتی نشد. حجت 
ااسام ســید محمود علوی وزیر اطاعات در حاشیه نشست ستاد کرونا 
اســتان تهران در جمع خبرنگاران گفت: ما در آغاز شــیوع بیماری کرونا 
دغدغه ای داشتیم که مســائل اقتصادی و اجتماعی و عوارض ناشی از آن 
موجب چالش امنیتی شود که امروز اعام می کنیم عوارض کرونا در کشور، 
امنیتی نشــد.وی ادامه داد: علت این بود که مردم دیدند همه مسئوان به 
پرچمداری مقام معظم رهبری به صحنه آمدند و جلسات هیئت دولت به 
ریاست رئیس جمهور، در تعطیات نورزی تعطیل شد و وزارت بهداشت نیز 
کامًا فعال بود.وزیر اطاعات اظهار داشت: به لحاظ وجود کاا در فروشگاه ها 
نیز نگرانی داشــتیم؛ اما هم اکنون هیچ دغدغه ای در این باره نداریم. مردم 
ما نجابت نشــان دادند، مانند برخی کشورها به فروشگاه ها یورش نبردند و 
هم اکنون آرامش در کشــور برقرار است.علوی افزود: در این مدت نگرانی 
هم از بابت اقشــار تنگ دست جامعه داشتیم که مردم و دولت و نیروهای 
مســلح به عرصه آمدند و با بسته های معیشــتی و کمک های مومنانه این 

دغدغه هم برطرف شد.

سرلشکر موسوی:
تمام درآمد »پادگان ۰۶« به مسکن و 
معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت

فرمانــده کل ارتش گفت: بنابر مصوبه فرمانده معظــم کل قوا تمام درآمد 
»پادگان ۰۶« به مسکن و معیشــت کارکنان اختصاص خواهد یافت. امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران 
با حضور در مرکز آموزش و میدان تیر شهدای وظیفه نیروی پدافند هوایی 
در ســمنان، ضمن بازدید از امکانات زیســت و اسکان کارکنان وظیفه این 
یگان، روند آموزش کارکنان وظیفه را مورد ارزیابی قرار داد.سرلشکر موسوی 
در ادامــه با حضور در گروه پهپادی مرکز آموزش شــهدای پدافند هوایی، 
میزان آمادگی رزمی-عملیاتی این یگان را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

فرمانده کل ارتش همچنین با فرماندهان، مســئولین عقیدتی سیاســی و 
حفاظت اطاعات و همچنین کارکنان پایور و وظیفه دیدار و گفتگو کرد.

سرلشــکر موســوی در جمع فرماندهان در مورد موفقیت اداره مهندسی و 
بنیــاد تعاون ارتش در موضوع »پادگان ۰۶« گفت: بعد از ســال ها مذاکره، 
با تعامل وزارت مسکن، شهرداری و ارتش، توافقات بسیارخوبی حاصل شد 
که پس از اتمام فرایند، نتایج آن ملموس خواهد شــد.وی تاکید کرد: بنابر 
مصوبه فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی(، تمام درآمد »پادگان ۰۶« به 
مسکن و معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت.در این بازدید امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی امیر سرلشــکر موسوی را 

همراهی کرد.

سردار فدوی:
 طرح وایت طرح اصاح باورهاست

 جانشــین فرماندهی کل سپاه با بیان اینکه طرح 
وایت، طرح اصاح باورها است، تاکید کرد: وقتی 
باور درست شود، همه کارها درست می شود.  نحوه 
حیات انســان خیلی متفاوت می شود.به گزارش 
سپاه نیوز، ســردار دریادار »علی فدوی«  در جمع 
خادمین و کادر اجرایی بیســت و پنجمین دوره 

طرح وایت کشــوری در اردوگاه سیدالشــهداء آبعلی،  به اهمیت طرح وایت و 
جایگاه آن اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای پر خیر و برکت که از آغاز مورد توجه 
رهبر انقاب بوده، این دوره اســت. این طرح، طرح اصاح باورها است.وی ادامه 
داد: وقتی باور درست شود، همه کارها درست می شود.  نحوه حیات انسان خیلی 
متفاوت می شود، وقتی باور به خدا،  نبوت و معاد داشته باشد. این طرح طی ۲۴ 
ســال گذشته، ۴۰ هزار و اندی دانش آموخته داشته که مبانی فکری خود را یک 
دور مرور کرده اند.  این کار با ارزشی است.جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
اگر به این باور داشته باشیم که خدا هست، مرگ هست، آن دنیا هست و... نحوه 
حیات انســان فرق می کند، اظهار داشت: آن وقت،  انسان دیگر جرأت نمی کند، 
خاف کند. انسان وقتی می بیند کودکی در کنار اوست، حیا می کند و کار خاف 
و خطا نمی کند. اگر متوجه باشــد که خدا ناظر هســت چطور می شود؟ زندگی 
او زیر و رو می شــود.فدوی با بیان این اینکه طرح وایت دســتور صریح حضرت 
آقاست، تصریح کرد: حضرت سلمان وقتی پشت سر امیرمومنان )ع( راه می رفتند، 
یک جای پا باقی می ماند. یعنی دقیقا پا جای پای امام خود می گذاشــتند. این 
وایتمداری اســت. وقتی امام نظر می دهد فرد نباید نظر علی حده داشته باشد، 
خاصه در مورد کاری مثل طرح وایت که نظر صریح و مستقیم امام جامعه است.

امیر نصیرزاده:
  دشمنان به پایگاه هوایی دزفول چشم

 طمع دارند
فرمانده نیــروی هوایی ارتش تاکیــد کرد: پایگاه 
وحدتــی دزفــول در یکی از مهمتریــن مناطق 
راهبردی و استراتژیک کشور واقع شده و دشمنان 
ملت ایران چشم طمع به این منطقه و این پایگاه 
راهبردی دارند.به گــزارش روابط عمومی ارتش،  
امیر ســرتیپ خلبان »عزیز نصیــرزاده« فرمانده 

نیــروی هوایی ارتش، با حضور در پایگاه وحدتــی دزفول، ضمن بازدید از مرکز 
بازآماد )اورهال( هواپیمای اف۵، گردان نگهداری پهباد، گردان های ۴۱ تاکتیکی 
و ۴۳ و۴۲۸ آموزشی، هواپیما اف۵، میدان تیر پایگاه، شعبات ایگرس، اکسیژن، 
قرارگاه سربازی، منازل سازمانی، اماکن رفاهی و خدماتی تازه تاسیس این پایگاه 
را افتتاح کرد.وی در جمع خلبانان و کارکنان فنی پایگاه شکاری وحدتی دزفول با 
بیان اینکه حضور در جمع شما کارکنان پروازی برای بنده مایه افتخار است، گفت: 
پایگاه وحدتی یکی از مهمترین یگان های نیروی هوایی ارتش و از اولین ها در زمان 
دفاع مقدس بوده که شهدای گرانقدر و بزرگواری تقدیم نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران کرده است.فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: پایگاه هوایی دزفول 
جــز اولین یگان هایی بود که در تاریخ نیروی هوایی احداث شــده و با فعالیت و 
پویایی که داشته باعث ایجاد انگیزه، شور و شوق در میان کارکنان این پایگاه شده 
است.نصیرزاده با بیان اینکه پایگاه وحدتی در یکی از مهمترین مناطق راهبردی 
و استراتژیک کشور واقع شده و دشمنان ملت ایران چشم طمع به این منطقه و 

این پایگاه راهبردی دارند.

معــاون حقوقی و امور بین الملل وزارت 
خارجه گفت: بــا پایان یافتن تحقیقات 
قضایی از مراجع بین المللی پیگیری های 

ازم انجام خواهد شد.
 محســن بهاروند در گفت وگو با صدا و 
ســیما اظهار کــرد: وزارت امور خارجه 
پیگیر جنایت آمریکا در موضوع شهادت 
سردار سلیمانی است.وی گفت: رسیدگی 
به یک جرم ابتــدا در محاکم داخلی و 
ســپس بین المللی انجام می شود برای 
همین نهادهای مختلف با هم هماهنگ 
هستند مثل قوه قضائیه، سپاه پاسداران 
به عنوان نهاد ذی نفع، دادســتانی کل 
کشــور، وزارت اطاعات و سایر نهادها 
در حال تکمیل تحقیقات قضایی مربوط 
به ترور شــهید قاسم سلیمانی هستند.

ایــن تحقیقات جزئیات  افزود:  بهاروند 
زیادی دارد و ممکن اســت با همکاری 
دســتگاه های مرتبط به عراق و سوریه 
سفری داشته باشیم تا تحقیقاتمان کامل 
شــود و پس از اتمام تحقیقات، اقدامات 
بین المللی خود را شروع خواهیم کرد.

وی با اشــاره به اینکه از همان ســاعات 
اولیه ای که ســردار سلیمانی به شهادت 
رســیدند در وزارتخانه با حضور معاونان 
جلسه ای تشکیل شــد گفت: از طریق 

ارســال نامه به شــورای امنیت و دبیر 
کل ســازمان ملــل متحــد اقدامات و 
اعتراضات دیپلماتیک انجام شــده و در 
حال پیگیری اســت و تحقیقات ما در 
وزارت امور خارجه در حال تکمیل است 
و پــس از آن اقدامات بین المللی انجام 
خواهد شــد.معاون حقوقی و امور بین 
الملل وزارت امور خارجه در پایان تاکید 
کرد: تحقیق قضایی باید دقیق باشــد و 
نباید برای آن محدوده زمانی گذاشــت.

بهاروند در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه آیا وزارت امور خارجه درباره روند 
رسیدگی به برخی پرونده های ورزشی و 
ادامــه پیگیری در محاکم بین المللی از 
جمله قراردادهای ورزشی با بازیکنان یا 
مربیان خارجی و ارســال پرونده سوپر 
جام اســتقال و پرسپولیس به محاکم 
بین المللی ورود و نظارتی دارد گفت: به 
شکل کلی از دیدگاه حقوق بین المللی 
قاعده ای به معنی عبور از محاکم داخلی 

وجود دارد.وی افزود: یعنی تا زمانی که 
از دادگاه داخلی احقــاق حق نکرده اید 
و یا در دادگاه داخلی شــکایت شــما را 
قبول و رســیدگی نمی کنند می توانید 
به دادگاه بین المللی شــکایت کنید لذا 
اگر کسی بدون مراجعه به دادگاه داخلی 
به محاکم بین المللی مراجعه مستقیم 
داشته باشد این کار قانونی نیست.معاون 
حقوقی و امور بیــن الملل وزیر خارجه 
به جامعه ورزشــی کشور پیشنهاد کرد 
محاکم قضایــی ورزش را به نحوی که 
اســتاندارد و قانع کننده باشد در کشور 
ایجاد کنند تا ورزشکاری مجبور نشود به 
دادگاه بین المللی مراجعه کند.محسن 
بهاروند همچنین دربــاره دادگاه اهه و 
موضوع تحریم های آمریکا با اشــاره به 
اینکه مبنای صاحیــت پیمان مودت 
بــود گفت: دیوان دادگســتری اهه به 
عنوان بااترین مرجع قضایی بین المللی، 
تحریم های امریــکا را در برخی حوزه ها 

اصواً غیر قانونی می داند و از آن خواسته 
و می خواهد برخــی از تحریم هایش را 
براســاس قانون لغو کند.وی تاکید کرد: 
متأســفانه بخش هایــی از دولت امریکا 
فعًا به قواعد بین المللی پایبندی ندارد 
و مشــکل یکجانبه گرایی آمریکاست.

بهاروند ادامه داد: با تشکیل سازمان ملل 
متحد همه کشورها پایبندی خود را به 
آن اعام کردند، اما دولت آمریکا همیشه 
تزی به نام اســتثناگری آمریکا داشته و 
با یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن اصول 
و ارزش هــای بین المللی متأســفانه به 
تعهدات خود عمل نکرده اســت بطور 
نمونه اگر آمریکا ادعا کند موارد بهداشتی 
و قضایی تحریم نیست این ادعای غلط و 
پوچی است چرا که وقتی شما تبادات 
پولی و بانکی ندارید و نمی توانید چیزی 
را پرداخــت کنید چه فرقــی می کند 
تحریم باشید یا نباشید.معاون وزیر امور 
خارجــه افزود: به هر حال ما کشــوری 
هستیم که همیشه از بحران ها توانسته 
ایم عبور کنیم و می توان گفت مردم ما 
با بقیه جهان متفاوت هستند و در حالت 
بحران توانســته ایم خودمان را به جلو 
ببریم و در حــال حاضر به نحوی داریم 

این کار را انجام می دهیم.

با توجه به تکمیل شدن تحقیقات انجام می شود
پیگیری پرونده ترور سردار 

سلیمانی در مراجع بین المللی

ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی 
مســتقر در ویــن از تــداوم کارشــکنی های آمریکا و 
متحدانش علیه ایران در نشســت فصلی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی خبر داد.»کاظم غریب آبادی« 
دیروز جمعه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود 
اعام کرد؛ نشســت فصلی شــورای حکام آژانس ۲۶ 
خردادمــاه آغاز به کار خواهد کرد اما به دلیل شــرایط 
ناشــی از کرونا، این نشســت به صورت مجازی برگزار 
می شــود. وی افزود: گزارش های مدیــرکل آژانس در 
مورد راســتی آزمایی اجرای برجام در ایران و همچنین 
توافق نامه پادمان در ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد. سفیر کشورمان تصریح کرد: آمریکا و برخی 
کشورهای غربی دنبال آن هستند که در صورت لزوم، 
امــکان تصمیم گیری از جمله از طریق رأی گیری نیز 
در این نشست مجازی وجود داشته باشد؛ در حالی که 
برخی کشورهای دیگر عضو شورا مانند روسیه با این امر 
مخالفند. غریب آبادی عنوان کرد:  با اینکه زمان کوتاهی 
تا برگزاری این نشســت باقی مانده، اما هنوز مدالیتی 

این اجاس و آیین کار حاکم بر آن، نهایی نشده است. 
سفیر کشورمان خاطر نشان کرد: آمریکا همچنان دنبال 
تضعیف ساز وکارهای بین المللی و رویه های حاکم بر 
این سازمان هاست.غریب آبادی پیش تر با ارسال نامه ای 
به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص 
رفتار غیرقانونی و متخلفانه آمریــکا در قبال تعهدات 
بین المللی خــود در حوزه همکاریهای هســته ای و 
ایجاد ممانعت در این زمینه هشدار داده بود.وی در آن 
نامه تأکید کرده بود؛ اقدامات متخلفانه آمریکا مغایر با 
مفاد مواد ۲ و ۳ اساسنامه آژانس، ماده ۴ معاهده عدم 
اشاعه، قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس، برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.سفیر کشورمان با 
بیان اینکه ایران محق اســت تا اقدامات جبرانی را در 
قبال این شــرایط اتخاذ کند، از اعضای آژانس خواست 
تا به مســؤولیت خویش برای واکنش مناســب به این 
اقدامــات غیرقانونی آمریکا عمــل کنند.غریب آبادی 
همچنین از مدیرکل آژانس خواست تا این گونه اقدامات 
خاف تعهدات آمریکا را در گزارش های خود در ارتباط 

با اجرای اســناد مرتبط آژانــس، منعکس کنند.دولت 
ترامپ اردیبشهت سال ۹۷ به صورت یکجانبه از توافق 
هسته ای که با قدرت های جهان آن را امضا کرده بودند، 
خارج شد. واشنگتن پس از خروج از برجام تحریم های 
غیرقانونی را نیز علیه ایــران اعمال کرد. تهران پس از 
درخواست های مکرر از کشورهای اروپایی برای پایبندی 
به تعهدات خود در برجام سرانجام اردیبهشت سال ۹۸ 
و در سالروز خروج آمریکا از برجام اولین گام خود برای 
کاهش تعهدات در برجام برداشت. ایران اعام کرد که 
در چندین مرحله تعهدات خود در توافق هســته ای را 
کاهش خواهد داد و هر زمان طرفین توافق به تعهدات 
خود عمل کنند تهران نیز از گام های خود عقب نشینی 
می کند. دولت جمهوری اسامی روز یکشنبه ۱۵ دی 
سال گذشته )۹۸( با صدور بیانیه ای گام پنجم و نهایی 
کاهش تعهدات ایران در برجام را اعام کرد. طبق بیانیه 
دولت، ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی 
)شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان 

مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی

تداوم کارشکنی های آمریکا علیه ایران در آژانس
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نگـــاه بر اساس گزارش جدید آنکتاد :

افت ۳۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران
کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل)آنکتاد( در جدیدترین 
گزارش خود اعام کرد جذب ســرمایه گذاری خارجی ایران در 
ســال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱ 
میلیارد و ۵۰۸ میلیون دار رســید. کنفرانس تجارت و توســعه 
سازمان ملل)آنکتاد( در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش 
های سرمایه گذاری مستقیم خارجی از افت ۳۶ درصدی سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ خبر داده است.

کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل هر ساله برآورد خود از 
میزان ســرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی 
ســال قبل را جمع آوری و در قالب گزارشــی موسوم به گزارش 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی تدوین می کند. آمار منتشر 
شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۹ توانسته 
۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دار ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳7۳ میلیون 
دار ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین 
ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ایران در 
ســال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۶۵ میلیون دار معادل 
۳۶ درصد افت داشته است. جذب سرمایه گذاری خارجی ایران 

در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت کرده بود.بر اساس این گزارش 
ایران در ســال ۲۰۱۹ همچنین ۸۵ میلیون دار سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای 

سال پیش از آن 7۵ میلیون دار اعام شده بود.

 رشد 3 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان
آنکتاد رقم ســرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ را 
نیز ۱۵4۰ میلیارد دار اعام کرده اســت که این رقم نسبت به 
سال قبل از آن 4۵ میلیارد دار معادل ۳ درصد رشد داشته است. 
در سال پیش از آن ۱4۹۵ میلیارد دار سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در جهان جذب شــده بود.بر اساس این گزارش سرمایه 
گذاری مســتقیم خارجی جذب شده در کشورهای توسعه یافته 
طی ســال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی نســبت به سال قبل از آن 
مواجه شده و به ۸۰۰ میلیارد دار رسیده است.اما سرمایه گذاری 
خارجی جذب شده در کشــورهای درحال توسعه ۲ درصد افت 
داشته و به ۶۸۵ میلیارد دار رسیده است. کشورهای درحال گذار 
نیز با رشد ۵۹ درصدی، ۵۵ میلیارد دار سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در سال ۲۰۱۹ جذب کرده اند.

مهلک ترین ضربه اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر

بر اساس گزارش OECD، تولید ناخالص سال ۲۰۲۰ در جهان منفی ۶ درصد خواهد 
بود که نشان دهنده شدیدترین رکود یک قرن اخیر است.سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی، روز گذشته گزارشی درباره تاثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر تولید ناخالص 
جهان منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش، در صورتی که موج دوم ویروس کرونا 
در جهان شــکل نگیرد، رشد اقتصادی امســال جهان منفی ۶ درصد خواهد بود. 
در ســناریویی دیگر با در نظر گرفتن شــیوع بیماری در موج دوم، رشد اقتصادی 
 )OECD(به منفی 7.۶ درصد کاهش می یابد. ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی
می نویســد:»همه گیری کووید-۱۹ یک بحران سامت جهانی است که در حافظه 
جمعی ما هیچ سابقه ای نداشته اســت. این بحران، اقتصاد را به شدیدترین رکود 
یک قرن اخیر فرو برده است و خسارت های بسیار عظیمی به سامت،اشتغال و رفاه 
مردم وارد کرده اســت.« گزارش این سازمان نشان می دهد که کشور »انگلستان« 
بیشتر از تمام کشورهای جهان آسیب اقتصادی دیده است. پیش بینی می شود که 
رشد اقتصادی این کشور امسال منفی ۱۱.۵ درصد باشد. اما جالب آنجاست که چین 
به عنوان منشا ویروس کرونا، نسبت به دیگر کشورهای جهان، کمترین تاثیر را از 
بحران ویروس کرونا در تولید ناخالص خود خواهد دید. سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی، پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، منفی 
۲.۶ درصد باشــد. اینفوگرافیک زیر که از پایگاه  داده پردازی استاتیستا به فارسی 
برگردانده شده،پیش بینی این سازمان از رشد اقتصادی برخی از قوی ترین کشورها 

را نشان می دهد.

از سوی سازمان مالیاتی
جزئیات دریافت مالیات از خانه های خالی

معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی گفت: از واحدهای مسکونی با بیش از 
۱۵۰ متر، در صورت بیش از یک سال خالی بودن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت 
می شود.محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه های 
خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه های خالی براساس قانون 
اصاح قانون مالیات های مســتقیم در سال ۹4 در دستور کار قرار گرفت و از سال 
۹۵ ازم ااجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و اماک برای 
شناسایی خانه های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و 
راه اندازی می کرد.معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس 
اعام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و اماک آماده شده و قرار است در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطاعاتی که در آن قرار 
داده شده، به شناسایی خانه های خالی از سکنه می پردازد و بر اساس ماده ۵4 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از 
سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می گیرد.وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال 
۹۵ باید اجرا می شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، 
در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می گیرد 

و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

سخنگوی سهام عدالت؛
صاحبان سهام عدالت تا ۶۰درصد سهامشان 

وام می گیرند
سخنگوی سهام عدالت گفت: مشمولین سهام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی 
به میزان ۶۰ درصد از ارزش سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.حسین 
فهیمی گفت: بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور و اعام رئیس 
کل بانک مرکزی، یکی از امکانات قابل توجه که در اختیار مشمولین سهام عدالت 
قرار گرفته اســت پرداخت اعتباری به مشمولین سهام عدالت است.وی ادامه داد: 
مشمولین سهام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ الی ۶۰ درصد 
از ارزش دارایی ســهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن 
می توانند با مراجعه به مراکز خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.سخنگوی سهام 
عدالت گفت: این افراد تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند و چون 

بعد یکسال قیمت سهام افزایش می یابد این وام هزینه ی کمتری برای فرد دارد.

پرونده پرداخت وام یک میلیون تومانی« 
شرایط کرونایی« بسته شد

ســخنگوی طرح حمایت معیشتی از بسته شدن پرونده پرداخت وام یک میلیون 
تومانی« شرایط کرونایی« خبر داد و گفت: در مجموع ۲۱،۰۵۱،۳۹۳ خانوار معادل 
۸7 درصد از خانوارهای یارانه بگیر تســهیات مذکور را دریافت کردند.حســین 
میرزایی در صفحه شــخصی خود نوشت:  در روز بیســت و دوم خرداد ۸۶7،۰۲۵ 
خانوار تسهیات یک میلیون تومانی حمایتی کرونا را دریافت کردند و در مجموع  
۲۱،۰۵۱،۳۹۳ خانوار معادل ۸7 درصد از خانوارهای یارانه بگیر تسهیات مذکور را 
دریافت کردند و پرونده تسهیات به صورت رسمی بسته شد.این تسهیات نمونه 
یک کار موفق ملی در حوزه دولت الکترونیک بود. کمترین کار از سوی متقاضیان 
انجام شــد )ارسال کد ملی با پیامک( و حجم اصلی کار سمت دولت بود. مراجعه 
حضوری حذف شــد و پیامک ارســالی هم رایگان بود. حفظ عزت و کرامت مردم 
شعاری نیست و نیازمند بسترها و فرآیندهای اینچنینی است.دستاورد مهم بعدی، 
دریافت شماره تلفن همراه رسمی از ۸7 درصد خانوارهای یارانه بگیر بود. از این پس 
تمامی پیام هایی که به این شماره ارسال می شود به منزله اباغ الکترونیک و رسمی 

خواهد بود. گام بعدی دریافت کد پستی رسمی از همه ایرانیان است.

آغاز حذف یارانه نقدی 
۳دهک باای درآمدی

آیین نامه تبصره ۱4قانون بودجه سال۱۳۹۹ 
شــامل منابع و مصارف ۲۵۰هزار میلیارد 
تومانی هدفمندی یارانه ها اباغ شــد.آیین 
نامــه اجرایی منابع و مصــارف هدفمندی 
یارانه ها )تبصــره ۱4 قانون بودجه ۹۹( که 
در اوایل خرداد ماه به تصویب هیات وزیران 
رسیده بود، توســط جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور اباغ شــد.بر اساس ماده 4 
این آیین نامه، شناسایی سه دهک درآمدی 
باای جامعه  باید مجددا توسط وزارت رفاه 
بر اساس کلیه بانکهای اطاعاتی در اختیار 
و مبتنی بر ضوابط و معیارهای مربوطه در 
دستور کار قرار گرفته و یک ماه پس از اباغ 

عملیاتی شود.

رئیس گروه آمارهای نیروی کار مرکز آمار ایران:
کاهش نرخ رشد اقتصادی لزوما منجر به اخراج 

نیروی کار نمی شود
معصومــه محمدی با بیان اینکه ممکن اســت رشــد اقتصــادی کاهش پیدا کند 
امــا بازار کار با یــک وقفه ای بعد از آن تاثیر بپذیرد، گفت: لزوما در کاهش رشــد 
اقتصــادی افزایش نرخ بیکاری به طور همزمــان اتفاق نمی افتد. معصومه محمدی 
رئیس گروه آمارهای نیروی کار مرکز آمار ایران اظهار داشت: زمانی که در شرایط 
رکود قرار می گیریم این نیســت که واکنش اولیه دست اندرکاران تولید و صاحبان 
مشــاغل دولتی و خصوصی در مرحله ی اول اخراج و یا تعدیل نیروی کار باشــد، 
بلکــه نیرو را معموا حفــظ کرده و در بین آنها تقســیم کار انجام می دهند، پس 
در این شــرایط دلیلی ندارد که نرخ بیکاری نیز افزایــش پیدا کند.وی بیان کرد: 
در زمانی که شــاخص های اقتصادی دچار تغییراتی می شوند، این گونه نیست که 
بافاصله یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند؛ به طوری که ممکن است رشد اقتصادی 
کاهــش پیدا کند اما بــازار کار با یک وقفه ای بعد از آن تاثیر بپذیرد. پس لزوما در 
کاهش رشد اقتصادی افزایش نرخ بیکاری به طور همزمان اتفاق نمی افتد.معصومه 
محمــدی افزود: یکی از اهداف طرح آمارگیری نیروی کار برآورد جمعیت شــاغل 
اســت و در این طرح فرصت شغلی محاسبه نمی شود، هنگامی که جمعیت شاغل 
رشــد می کند، لزوما به معنای شــغل بیشــتر نخواهد بود و ایجاد شغل و افزایش 
جمعیت شاغل دو مقوله ی متفاوت است و ممکن است در یک دوره جمعیت شاغل 

افزایش و یا کاهش داشته باشد اما ایجاد شغلی رخ ندهد.

کاهش رشد اقتصای کشورهای اروپایی
مرکز آمار اروپا از رشد صفر درصدی اقتصاد ایتالیا در سه ماهه پایانی سال خبر 
داد.به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، در نخســتین فصل سال ۲۰۲۰ متوسط 
رشــد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲7 کشــور عضو اتحادیه اروپا به 
ترتیب منفی ۳.۶ درصد و منفی ۳.۲ درصد بوده اســت که این رشد در مقایسه 
با متوســط رشد سه ماهه چهارم در منطقه یورو ۳.7 درصد و در سطح اتحادیه 
اروپا ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.، هم چنین رشد اقتصادی در دوازده ماه 
منتهی به دســامبر در ســطح منطقه یورو به طور متوسط منفی ۳.۱ درصد ودر 
سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط منفی ۲.۶ درصد بوده است.در بین کشورهای 
اروپایی، بیشــترین رشد اقتصادی در ســه ماهه نخست سال متعلق به ایرلند با 
۱.۲ درصد بوده اســت و پس از این کشــور، رومانی با ۰.۳ درصد و بلغارستان با 
۰.۲7 درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشــد اقتصادی مربوط به فرانسه 
و ایتالیا بوده است که رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه کرده است. رشد اسپانیا 
و اســلواکی نیز طی این مدت منفی ۵.۲ درصد اندازه گیری شــده است.در بین 
دیگر کشورهای اروپایی، رشد سه ماهه نخست پرتغال منفی ۳.۸ درصد، بلژیک 
منفی۳.۶ درصد، اتریش منفی ۲.۶ درصد، آلمان منفی ۲.۲ درصد و هلند منفی 
۱.۸ درصد اندازه گیری شده است.در بین بخش های مختلف، رشد مخارج نهایی 
مصرفی خانوارها در سطح منطقه یورو منفی 4.7 درصد و در سطح اتحادیه اروپا 
منفی 4.۳ درصد بوده است. این رقم برای سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب منفی 
4.۳ درصد و منفی ۳.۹ درصد و برای واردات در ســطح منطقه یورو ۳.۶ درصد 
افزایش و در سطح اتحادیه اروپا ۳.۲ درصد کاهش بوده است.منطقه یورو شامل 
۱۹ کشــور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، 
لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، اســلواکی 
و فناند اســت که از یورو به عنوان واحد پولی خود اســتفاده می کنند. اتحادیه 
اروپا نیز دارای ۲7 عضو اســت که شامل ۱۹ کشــور عضو منطقه یورو به عاوه  
بلغارستان، مجارســتان، لهستان، دانمارک، ســوئد، کرواسی، جمهوری چک و 

رومانی است.

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه با 
رونمایی سامانه جامع اماک و اسکان 
برگه مالیاتی برای خانه های خالی صادر 
می شود گفت: برای صاحبان خانه های 
خالی برگه های مالیاتی ارسال می شود.

محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشیه افتتاح پروژه محور هراز با توجه 
به اوضاع نابســامان قیمت مسکن، در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قیمت 
مسکن و خرید و فروش آن واقعی است 
و در این شرایط توصیه شما برای خرید 
مســکن به مردم چیست؟ اظهار کرد: 
معتقدم التهاب هایی که در بازار مسکن 
اتفاق می افتد ریشه در بازارهای موازی 
همانند بــازار ارز، دار، طا، بورس و 
دیگــر بازارها دارد.وی افزود: این موارد 
موجب می شــود که هر کس اماک 

و دارایی های خود را بــا این بازارهای 
موازی بسنجد و وجود محاسبات بدون 
مبنا و بدون توجه با یک ضوابط خاص 

موجب این التهاب ها می شود.

حباب بازار مسکن
وزیر راه و شهرســازی بــا بیان وجود 
حباب هایی هم اکنون در بازار مسکن، 
تصریــح کــرد: برای رفــع و ترکیدن 
حباب های موجود در بازار همگان باید 
تأمل؛ تحمل و مکث داشــته باشند تا 
این حباب بترکد.این مسؤول بیان کرد: 

موضوعی که رئیس جمهور بر روی آن 
تأکید دارد و دستوراتی به بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی 
داد باعث شده تا در روز یک شنبه آینده 
با معاون اول رئیس جمهور جلســه ای 
ویژه داشته باشیم تا تدابیر و تمهیداتی 
بر اساس ضوابط قانونی و تدابیری که 
در دولت اســت، اتخاذ کنیم البته این 
تدابیر برای مهار شرایط موجود خواهد 
بود.اســامی با اعام اینکه نباید مردم 
خودشان با دست همدیگر به یکدیگر 
ظلم کنند و به هر صورت یک انصافی 

هم باید بین مردم وجود داشته باشد، 
گفت: درســت است که نرخ تورم و ارز 
تأثیرهایی بر روند بــازار دارد ولی اگر 
همه بیاینــد دارایی و اماک خود را با 
ارز انطباق بدهند، خــود را با بازار ارز 
بسنجند و افزایش ۵۰ درصدی قیمت 
بدهند بدون انصاف بوده و خداپسندانه 
نیست.وی ادامه داد: انتظار داریم مردم 
با اتحاد همدیگــر روند دیگری را رقم 
بزنند و اجازه ندهند شــرایط موجود 
تقویت شــود، اان همه نیاز داریم تا 
با کوشــش، تاش و رعایــت انصاف، 

دست به دست هم دهند و از یکدیگر 
دستگیری کنند.

تصمیمات اجرایی برای مهار روند 
قیمت ها

اســامی با اعام اینکه امیــدوارم با 
تدابیر اتخاذ شده و تصمیمات اجرایی 
روند قیمت ها بهتر شود، یادآور شد: با 
رونمایی سامانه جامع اماک و اسکان، 
این ســامانه در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار گرفته شــد تا مسؤوان 
بتوانــد برگه مالیاتی بــرای خانه های 
خالی صادر کنند البتــه مطمئنم در 
تابستان پیش رو کســانی که صاحب 
خانه های خالی هســتند بــا نظارت 
سازمان امور مالیاتی برای آنها برگه های 

مالیاتی ارسال خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی :
صاحبان خانه های خالی باید مالیات بدهند

گزیده خبر
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ضربه بزرگ برای بازار گازگزیده خبر
آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینــی کرد که بحران ویروس کرونا و آب 
و هوای زمستانی بســیار مایم در نیمکره شمالی، تقاضای جهانی برای گاز را 
امسال در مسیر بزرگترین کاهش ساانه قرار داده است. آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی کرد که تقاضای جهانی برای گاز در سال ۲۰۲۰ به میزان چهار درصد 
معادل ۱۵۰ میلیارد متر مکعــب کاهش پیدا می کند و به 38۵۰ میلیارد متر 
مکعب می رســد. این کاهش دو بار کاهشی اســت که بازار گاز در بحران مالی 
جهانی سال ۲۰۰8 تجربه کرده بود.بازارهای جهانی بزرگ گاز به دلیل قرنطینه 
و کاهش تولید صنعتی در پی شیوع بیماری کووید ۱۹ که تقاضا را راکد کرده 
اســت، با کاهش کم سابقه قیمتها روبرو شــده اند.صنعت نفت و گاز در حال 
کاهش هزینه و به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه گذاری است. اگرچه پیش 
بینی می شود تقاضا در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کند اما آژانس بین المللی انرژی 
انتظار بازگشت سریع به دوران پیش از بحران شیوع ویروس کرونا را ندارد.پیش 
بینی می شود بازارهای بزرگ در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و آسیا بزرگترین 

کاهش تقاضا در ســال ۲۰۲۰ را تجربه کنند و عامل ۷۵ درصد از کل کاهش 
تقاضا شوند.فاتح بیرول، مدیراجرایی آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد که پیش 
بینی می شود تقاضای جهانی برای گاز در دو سال آینده به تدریج بهبود پیدا کند 
اما به معنای آن نخواهد بود که به سرعت به وضعیت سابق برمی گردد. بحران 
بیماری کووید ۱۹ تاثیر طوانی مدتی روی تحوات آتی بازار خواهد داشت و به 
نرخ رشد لطمه زده و ابهامات را افزایش می دهد.آژانس بین المللی انرژی کاهش 
تقاضای ساانه به میزان ۷۵ میلیارد متر مکعب را تا سال ۲۰۲۵ پیش بینی کرد 
که معادل میزان رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۹ است.پس از سال ۲۰۲۱ 
عمده رشد تقاضا در آسیا به خصوص در چین و هند خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، انتظار می رود گاز طبیعی مایع عامل اصلی رشــد تجارت گاز در جهان 
بماند اما به دلیل رشــد ظرفیت صادرات جدید، با ریسک مازاد ظرفیت عرضه 
به مدت طوانی مواجه است زیرا سرعت رشد تقاضا نسبت به روند تصمیمات 

سرمایه گذاری در این بخش آهسته تر بوده است.

 ثبت نام ۵۶ هزار خودرو برای تبدیل رایگان به 
دوگانه سوز

معاون مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تا امروز ۵۶ 
هزار خودرو شــامل تاکســی و وانت بار برای تبدیل رایگان از حالت بنزین سوز به 
دوگانه ســوز در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند.حمید قاسمی ده چشمه، معاون 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
شورای عالی اقتصاد قرار است که یک میلیون و 4۶4 هزار خودرو به صورت رایگان 
gcr.niopdc. دوگانه سوز شوند.این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی رسمی وب سایت

ir در اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: تاکنون ۵۶ هزار خودرو برای تبدیل رایگان از 
حالت بنزین سوز به دوگانه سوز در این سامانه ثبت نام کرده اند.وی افزود: در مجموع 
هدف گذاری شده در ســال جاری بتوانیم با ثبت نام تاکسی ها و وانت بارها در این 
وب ســایت، ۷۰۰ هزار خودرو را به صورت رایگان به دوگانه سوز تبدیل کنیم که 
در این زمینه تمام بســترهای ازم فراهم شده و قراردادهای مورد نیاز نیز منعقد 
شده است.معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: 
همچنین با ورود خودروهای شخصی مسافری به این فرآیند، پیش بینی شده در 
سال آینده نیز در مجموع ۷۰۰ هزار خودروی دیگر به صورت رایگان از حالت بنزین 

سوز به دوگانه سوز تبدیل شوند.

دستور زنگنه برای پیگیری حادثه خودکشی در 
تاسیسات نفتی یادآوران

وزیر نفت درحکمی محمدرضا شمسایی،مشاور امور عمرانی خود را برای پیگیری 
علت واقعی حادثه خودکشی یکی از کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری دست دوم 
تاسیســات میدان نفتی یادآوران مامور کرد تا موضوع را از جوانب مختلف بررسی 
و گزارش را به همراه پیشــنهاد خود ارائه کند.در حکم بیژن زنگنه به محمدرضا 
شمسایی، مشــاور امور عمرانی وزیر نفت آمده است:»با توجه به حادثه تاسف بار 
خودکشــی یکی از کارکنان حراستی شــاغل در یکی از پیمانکاران دست دوم در 
منطقه یادآوران، بدینوســیله به جنابعالی ماموریت داده می شود که به اتفاق آقای 
فهیمی تبار، مدیرکل منابع انســانی وزارتخانه، با فوریت برای شناخت علت واقعی 
حادثه، نســبت به بررســی میدانی موضوع از جوانب مختلف و کسب اطاعات از 
دستگاه ها و مقامات مرتبط، اقدام کرده و نتیجه را همراه با پیشنهاد، مستقیما به 
اینجانب گزارش نمایید. عاوه بر این، ضمن دلجویی حضوری از بازماندگان محترم 
مرحوم عمران روشــنی مقدم، لطفا مراتب تسلیت اینجانب را نیز به ایشان اباغ 

فرمایید.«

معاون بهره برداری وتوسعه آب  شرکت آبفااستان اصفهان :
 افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب 

در پیک تابستان
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آبفااستان 
اصفهان بــا تاکید بر اینکه با افزایش دمای هوا به طور 
قطع با افت شدیدفشــار آب مواجه می شویم، گفت: از 
۲۵ خرداد ماه به بعد حدود 3۵ تا4۰ درصد مصرف آب 
استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد. 
ناصر اکبری با اشــاره به افزایش دمای هوا و میزان مصرف آب در استان، اظهار 
کرد: طی ۱۰ روز گذشــته در ساعت ۱4 بعدازظهر دمای اصفهان به حدود 3۵ 
تا 3۶ درجه رســیده است که در این شرایط مصرف آب استان نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل حدود ۱۶ تا ۱8 درصد افزایش یافته است.وی  به عوامل موثر 
در افزایــش مصرف آب در اصفهان پرداخت و تاکید کرد: افزایش مصرف آب در 
اســتان، ناشی از شــیوع ویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم، 
افزایش دمای هوا و اســتفاده از کولرهای آبی است.معاون بهره برداری و توسعه 
آب  شرکت آبفااستان اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی دمای 
هوای اصفهان ازاواســط خردادماه حدود چند درجه خنک تر می شــود، افزود: 
البته از ۲۵ خرداد ماه دمای هوای استان حدود 3 درجه نسبت به سال گذشته 
افزایش خواهد یافت.وی با اشــاره به بسته شدن رودخانه زاینده رود، گفت:  در 
دهه گذشــته  حدود 3 تا ۵ درصد آب شــرب اصفهان ازطریق  چاه های فلمن 
تامین می شد،در حالیکه در سالهای اخیر   با بسته شدن رودخانه، میزان آبدهی 
این چاهها  به حدود صفر رسید، که این امر شرکت آبفا را برای تامین پایدار آب 
شرب مشترکین با چالش مواجه می کند.اکبری اعام کرد:با پیش بینی افزایش 
دمای هوا در ماه های گرم سال )تیر و مرداد( نسبت به سال قبل، به طور قطع 
حدود ۶ درصد عــاوه بر ۱۷ درصد وضعیت موجــود و در مجموع حدود ۲3 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف آب استان بااتر خواهد رفت.

اکبــری با بیان اینکه با افزایش هر درجه دمای هوا حدود ۲ تا 3 درصد مصرف 
آب در اســتان افزایش می یابد، پیش بینی کرد: از ۲۵خرداد ماه به بعد حدود 
3۵ تا4۰ درصد مصرف آب اســتان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می 
یابد که این به دلیل اســتفاده از کولر و رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل 

شیوع ویروس  کرونا است.

تامین نیاز ۵۰ سال آینده البرز با اجرای خط 
انتقال گاز بوئین زهرا

مدیرعامل شــرکت گاز استان البرز با اشاره به طراحی 
خــط لوله جدید انتقــال گاز از بویین زهــرا به کرج 
گفت: با اجرای این پروژه نیاز استان البرز در بخشهای 
 مختلف در یک چشــم انداز ۵۰ ساله تامین می شود.

حسین تقی نژاد اظهارکرد: در راستای ایجاد زیرساخت 
تامین انرژی جهت افزایش ســرمایه گذاری در استان طراحی خط انتقال غرب 
کرج به طول ۶4 کیلومتربا اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: این خط با انشعاب از خط انتقال سوم سراسری واقع در ۵ کیلومتری 
شمال شهر بویین زهرا آغاز وتا روستای عرب آباد ساوجباغ در غرب شهر کرج 
امتــداد خواهد یافت که در دو فاز اجرایی عملیات آن صورت خواهد گرفت.این 
مسئول با تاکید براینکه این خط انتقال ضمن رفع مشکل کمبود گاز در استان 
البــرز وایجاد تامین انرژی گاز تا بیش ار یک میلیون و۲۰۰ هزار متر مکعب در 
ســاعت، توزیع مناسب گاز از غرب استان را در همه سطوح مصرف به خصوص 
صنایع با چشــم انداز ۵۰ ســال آینده را تامین می کند.مدیرعامل شرکت گاز 
استان البرز با بیان اینکه تا پایان سال گذشته مجموعا 338 واحد صنعتی گازدار 
شــده اســت گفت: این میزان ۵۷ درصد صنایع استان را شامل می شود ضمن 
آنکه گازرسانی به ۱4۰واحد صنعتی نیز در حال انجام است.تقی نژاد گازرسانی 
به روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: گازرسانی به ۹ روستا در سال گذشته 

انجام شده و در سال ۹۹ عملیات گازرسانی به ۵۰ روستا در حال اجرا است.

با تعطیلی دوباره میادین نفتی بزرگ
 امیدها به احیای صنعت نفت لیبی

 از میان رفت
دو میدان نفتی بزرگ لیبی دوباره به دســت مردان مسلح تعطیل شده و 
امیدها به احیای صنعت انرژی این کشــور پس از توقف پنج ماهه فعالیت 
را از بین بردند.فعالیت میدان نفتی الشراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی 
اســت و میدان الفیل که به تازگی آغاز شده بود، پس از حمله گروههای 
مســلح، دوباره متوقف شد. این بازگشایی کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی 
بودن لیبی بــه عنوان یک تامین کننده نفت و شــکنندگی روند احیای 
صادرات نفت این کشــور را بارز کــرد. لیبی در بحبوحه جنگ داخلی که 
محاصره و تعطیلی بنادر و میادین نفتی را در پی داشــته اســت، از ژانویه 
نفت اندکی تولید کرده است.شــرکت ملــی نفت لیبی اعام کرد که یک 
گروه مسلح کارکنان میدان الفیل را که توسط یک جوینت ونچر با شرکت 
انی ایتالیا اداره می شــود مجبور کرده اند تولید نفت را که چند روز پیش 
ازسرگرفته شــده بود، متوقف کنند. میدان نفتی الشراره هم روز دوشنبه 
هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت و ناچار شد فعالیتش را متوقف کند.

تحوات مذکور موجب شد شرکت ملی نفت لیبی وضعیت اضطراری برای 
صــادرات نفت را که اوایل هفته جاری لغو کرده بــود، دوباره برقرار کند.

مصطفی ســاناا، رییس شــرکت ملی نفت لیبی در بیانیه ای اظهار کرد: 
یک گروه جنایتکار با ســاحهای ســنگین وارد میدان نفتی الشراره شده 
اند و ساحهایشــان را به سمت کارکنان وفادار ما نشانه گرفته اند.صنعت 
انرژی این کشور واقع در شمال آفریقا از حدود یک دهه کشمکش قدرت 
و جنگ پس از ســقوط معمر قذافی دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱ آسیب 
دیده و احیای آن به سرنوشــت جنگ داخلی و تاش ژنرال خلیفه حفتر 
برای تحکیم کنترلش بر سراسر لیبی بستگی دارد.این ژنرال مورد حمایت 
روسیه، کنترل مناطق شرقی و جنوبی لیبی را در دست دارد و بیش از یک 
سال است که در تاش برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی در غرب کشور 
اســت. حامیان وی تقریبا تولید همه نفت این کشــور را در ژانویه متوقف 
کردند که باعث شــد صادرات نفت از ۱.۲ میلیون بشکه در روز به حدود 
۹۰ هزار بشــکه در روز سقوط کند. این اتفاق به از دست رفتن میلیاردها 
دار درآمد نفتی لیبی منجر شــده است.میدان الشراره که جوینت ونچر 
میان شــرکت ملی نفت لیبی و شرکتهای نفتی بین المللی است و میدان 
الفیل جمعا 4۰۰ هزار بشــکه در روز نفت تولید می کنند که یک ســوم 
تولید نفت این کشــور پیش از توقف تولید در ژانویه را تشکیل می داد.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، یک خط لوله صادرات گاز طبیعی به ایتالیا هم 
روز چهارشــنبه پس از این که مردان مسلح کارکنان را وادار به بستن آن 
کردند برای مدت کوتاهی مســدود شد. یک سخنگوی شرکت انی اندکی 
بعد اعام کرد که وضعیت به حال عادی برگشته و نیروگاه فعالیتهای عادی 

خود را ازسرگرفته است.

قیمت نفت تحت تاثیــر افزایش موارد 
ابتا بــه ویروس کرونــا در آمریکا که 
چشــم انداز موج دوم شیوع اپیدمی در 
بزرگترین مصرف کننده نفت و سوخت 
جهان را برانگیخــت، در معامات روز 
جمعه به روند نزولی شــب گذشــته 
ادامه داد و کاهش بیشــتری پیدا کرد.

بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا، ۶۵ ســنت معــادل دو درصد 
کاهش یافت و به 3۵ دار و ۶۹ ســنت 
در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 
روز پنج شــنبه بیش از هشــت درصد 
ســقوط کرده بود.بهای معامات نفت 
برنت ۵8 ســنت معــادل ۱.۵ درصد 
کاهش یافت و به 3۷ دار و ۹۷ ســنت 

در هر بشــکه رســید. نفــت برنت روز 
گذشــته حدود هشــت درصد کاهش 
قیمت داشت.روند صعودی که نفت را از 
رکورد پایینش در آوریل باا برده بود، در 
هفته جاری متوقف شــد زیرا با افزایش 
موارد ابتا به کرونا به باای دو میلیون 
نفر در آمریکا، بازار با این واقعیت روبرو 
شــده که شاید پاندمی ویروس کرونا به 
این زودی به پایان نرسد.شــاخص های 
قیمــت بــازار جهانی نفت به ســوی 
نخستین کاهش هفتگی خود در هفت 
هفته اخیر پیش می روند و نفت برنت 

حدود ۱۰ درصــد و نفت آمریکا حدود 
۱۰ درصــد کاهــش در هفتــه جاری 
داشته است.بانک بارکلیز در یادداشتی 
اعام کــرد قیمت های نفت تحت تاثیر 
آمار مثبت درباره تقاضا و کاهش تولید 
اوپک پاس، به طرز چشمگیری بهبود 
پیدا کرده بودند اما انتظار می رود روند 
بهبود قیمت آهسته شــود.این بانک با 
انتظار برای کمبود عرضه در نیمه دوم 
امســال، پیش بینی خود از قیمت هر 
بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ را چهار دار 
افزایش داد و اکنون انتظار دارد میانگین 

قیمت نفت برنت به 4۱ دار و وســت 
تگزاس اینترمدیت به 3۷ دار برســد. 
بارکلیز میانگین قیمت هر بشــکه نفت 
برنت در ســه ماهه ســوم امسال را 3۷ 
دار و شــاخص نفت آمریکا را 34 دار 
پیش بینی کرد.بر اساس گزارش رویترز، 
تولیدکنندگان نفت آمریکا و گروه اوپک 
پاس تولیدشــان را به میزان بی سابقه 
ای کاهــش داده اند. با ایــن حال آمار 
رسمی نشان داد که ذخایر نفت و بنزین 
آمریکا هفته گذشته افزایش پیدا کرده 
اســت. ذخایر نفت آمریکا با ورود نفت 
ارزان عربستان ســعودی به این کشور، 
هفته گذشته به رکورد ۵38.۱ میلیون 

بشکه افزایش یافت.

تشدید سقوط قیمت نفت

ایران ظرفیت و پتانســیل های بسیاری در صنعت برق 
دارد که همین مســاله موجب شــده چشم بسیاری از 
کشورهای همســایه به قابلیت های ایران در این بخش 
باشــد، اما در این بین، چالش هایی نیز از گذشته وجود 
داشته که از آن جمله می توان به عدم دریافت به موقع 
هزینه صادرات و عدم دخالت جدی بخش خصوصی در 
این مهم اشــاره کرد.با توجه به سرمایه گذاری هایی که 
در صنعت برق طی سال های گذشته شده، ایران امکان 
تبادل انرژی با همه همسایگانی که با آن ها مرز زمینی 
دارد برخوردار اســت؛ از گوشه جنوب شرقی، پاکستان، 
افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، 
ما امکان تبادل داریم؛ یعنی می توانیم هم صادرات و هم 
واردات داشته باشــیم. از سویی نیز صادرات برق منبع 
تامین ارز برای وزارت نیرو اســت. بخش برق ما ساانه 
حدود ۱.۲ میلیارد دار نیازهای ارزی دارد. این نیازها به 
معنای تجهیزات ازم، قطعات یدکی و لوازم و چند واحد 
از نیروگاه هاست که بر اساس مصوبات شورای اقتصاد به 
صورت B.O.T اجرا شده و ما خرید ارزی از آن ها داریم. 
این عددی اســت که در سال باید تامین کنیم تا چرخ 

این صنعت بچرخد.

از سال 2004 میادی صادرات برق به عراق داریم
عاوه بر این  در ارز هم به میزان زیادی متکی به صادرات 
هستیم و یکی از بزرگترین مشتری های ما عراق است. 
ایران از سال ۲۰۰4 میادی صادرات برق به عراق دارد. 
البته سه، چهار سال اول به دلیل تجهیزات محدود تبادل 
که وجود داشــته، این رقم، رقم پایینی بوده اما از سال 
۲۰۰8 امکان وسیعی اعم از چندین خط انتقال فراهم 
و قراردادهای یک ســاله از اول ژانویه تا آخر دســامبر 
برای صادرات برق به عراق امضا  شــده است.یک و نیم 
سال گذشته توانستیم با وزارت برق عراق برنامه ای سه 
ساله را برای مشارکت در بازسازی و احیای صنعت برق 
این کشور به امضا برســانیم که بخش خصوصی ما در 
تعمیرات تجهیزات آســیب دیده و کاهش تلفات انرژی 
شبکه توزیع آن ها فعال شوند و مشارکت کنند که این 
تلفات اندکی بیش از ۵۰ درصد اســت. ایران طرح های 
متعددی را در برنامه همکاری سه ساله با عراق در نظر 
گرفته، یکی از آنهــا، این بود که تا زمانی که نیاز دارند 
و البته برای ما مقدور باشــد صادرات برق به این کشور 
داشته باشیم و این مربوط به یک و نیم سال پیش است.

امضای قرارداد دو ساله در بخش برق با عراق

اما اتفاقی که امســال رخ داد این بــود که طبق اعام 
مســووان، در ابتدای ســال میادی، طرف عراقی از 
امضای قرارداد برای ســال ۲۰۲۰ عذر داشت و طبیعتا 
هم مربوط به موضوع استقرار دولت و ترتیب های اداری 
این کشور بود که باید داده می شود، مجوزهایی ازم بود 
که باید از دولت و نخست وزیر می گرفتند اما آن هم که 
برقرار شد، یک مقدار دیگرهم امضای قرارداد به تعویق 
افتاد؛ از این نظر که روی قیمت بحث داشــتند و گاهی 
هم در صحبت ها و مصاحبه ها ذکر می شد که کشورهای 
دیگر پیشــنهادهای دیگری را بهتر از پیشنهاد ایران به 
عراق داده اند و چنین بحث هایی در رسانه های مختلف 
منطقه ذکر می شد.تا اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته 
)۱4 خرداد( وزیر نیرو هم برای تبریک به همتای عراقی 
که شروع مسئولیت و تصدی اش بود و هم برای مذاکره 
و نهایی کردن موضوع قرارداد و دیگر پروژه ها سفر یک 
روزه ای به عراق داشــت و با تمام مقامات ارشــد دولت 
عراق هم جلســاتی برگزار شــد و نهایتا یک قرارداد دو 
ســاله برای اولین بار با عراق برای صادرات برق به امضا 
رسانده شد. تعرفه آن هم تعرفه ای است که از قبل بوده 

و تغییری نکرده است.

50 درصد مطالباتمان را از عراق دریافت کردیم
آن طور کــه وزیر نیرو نیز اعام کرده تقریبا ۵۰ درصد 
مطالباتمان را از عراق دریافت کردیم و بین بخشــی از 
شرکت های بخش خصوصی ما که طلبکار صنعت برق 
بودند، توزیع شــد و ۵۰ درصــد دوم را هم وزیر دارایی 

عراق وعده کرده که در آینده نزدیک پرداخت شود.

افزایش 120 درصدی رشد خالص صادرات برق
به طور کلی میزان صادرات برق در کشــور نســبت به 
گذشــته افزایش داشته اســت، به گونه ای که در سال 
۱3۹8 شاهد افزایش ۱۲۰ درصدی رشد خالص صادرات 
برق بودیم، درواقع سیاست صنعت برق، توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندســی  و از جمله توســعه صادرات 
برق به کشورهای همسایه است، به گونه ای که باتوجه به 
نیازهای که در منطقه وجود دارد و نیازمندی کشورهای 
همسایه، زیرساخت های ازم را برای توسعه انرژی فراهم 
می کنیم  و بر اساس ظرفیت های موجود صادرات برق 

را پیش می بریم.

آغاز خرید 250 مگاوات برق از ترکمنستان
طبق اعام مسووان اکنون این ظرفیت وجود دارد که با 

افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، ارمنستان، 
ترکیه و عراق تبادل انرژی داشته باشیم. در حال حاضر 
در برخی کشورها در طول سال و در برخی کشورها در 
بخشــی از سال که نیاز به برق دارند، صادرات داریم که 
این یک منبع درآمد اســت که صنعت برق را می تواند 
ســرپا نگه دارد و مردم در همه ساعات شبانه روز از این 
نعمت برخوردار باشند که با توجه به این ظرفیت ها لزوم 
توجه به مدیریت مصرف را نشــان می دهد.به تازگی تیز 
بعد از چند سال قطع ارتباط تبادل انرژی با ترکمنستان، 
از سه شــنبه شــب، دو خط ما برق دار می شود و حدود 
۲۵۰ مگاوات شروع به خرید برق از این کشور می کنیم.

چرا بخش خصوصی در صادرات دخالت ندارد؟
اما در این بین یکــی از گله های بخش خصوصی در 
این بین عدم دخالت آن ها در موضوع صادرات اســت 
که اردکانیان در این باره گفته است بحث حاکمیت و 
تصدی بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است، منتها در 
جای خودش باید مورد اشاره قرار گیرد و از آن منظر 
نگاه کنیم و کار ما منحصر به سیاســت گذاری باشد، 
تولید، عرضــه و همه اینها می تواند خارج از مجموعه 
دولت صورت گیــرد و ما بحثی هم از قیمت تکلیفی 
و پرداخت یک یارانه سنگین به بخش های مختلف از 
جمله صنعت طبیعتا نخواهیم داشت.وی اضافه کرد: 
قضیه صادرات به این معنا نیست که ما داریم در کار 
بخش خصوصی دخالت می کنیم. منشاء این کار خود 
دولت بوده است و دولت با ارتباط های دو جانبه چند 
منظوره با کشورهای همسایه چه از حیث واردات و چه 
صادرات انرژی تابع مسائل متعدد و متنوعی می شود. 
مــا اگر خودمان را از این عرصه کا کنار بکشــیم در 
آن زمان جوابگویی به تامین انرژی هم دچار نوسانات 
وسیعی می شود.وزیر نیرو درباره ورود بخش خصوصی 
به صادرات برق با بیان اینکه این در یک شرایط ایده آل، 
کار مطلوبی است و ما و بخش خصوصی باید به آداب 
این کار به نحو شایسته ای بپردازیم، اظهار کرد: وقتی با 
همتایان عراقی داشتیم مذاکره می کردیم و یک لیستی 
از دایل درخواســت تخفیف را در قیمت برق اعم از 
پیشــنهاد قیمت های پایین تر از دیگر کشــورها ذکر 
می کردند، یکی از موارد این بود که از بخش خصوصی 
هم یا به نام بخش خصوصی تماس گرفتند که ما اگر 
مجوز بگیریم مثا n درصد زیر قیمت شرکت توانیر به 
شما برق می دهیم.چنین بحث هایی به گفته وزیر نیرو 

در این چارچوب ها بحث های بسیار حساسی است.

همه چیز درباره صادرات برق ایران

 آگهی مزایده اجاره شماره 99-01 
 ) شماره مزایده مرجع (  

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البــرز در نظــر دارد اجــاره ۱3۱۷8.۵ مترمربع 
اراضی غیر فعال بســتر رودخانه کــرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
 مندرج در اســناد مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) www.setadiran.ir ( و با شــماره مزایده ۰۱) شــماره سیستمی ( .... به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/3/21 ساعت 8صبح          

مهلت دریافت اسناد مزایده:99/3/25 ساعت 19
تاریخ بازدید: 99/3/26 تا 99/3/31

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/4/1
زمان بازگشایی: 99/4/11 ساعت 10 صبح

زمان اعام به برنده: 99/4/15
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت 
وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم  از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰۲۱-4۱۹34 

 اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه 
) www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده "  موجود است.

دوم
ت 

نوب

ریــزش قیمت نفت و تشــدید تحریم هــای آمریکا 
علیه ونزوئا، صنعت نفت این کشــور را که صاحب 
بزرگترین ذخایر نفت خام جهان اســت، با مشــکل 
مواجه کرده است.آمار شرکت بیکرهیوز نشان داد که 
تا ماه مه، شمار دکل های حفاری ونزوئا کاهش پیدا 
کرد. طبق گزارش بلومبرگ که با اســتناد به اسناد 
مربوط بــه آمار تولید نفت ونزوئا بــوده، تولید این 
کشور ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۶4۵ هزار و ۷۰۰ 
بشکه در روز رسیده است.از دو دکلی که ماه گذشته 
در ونزوئــا فعال بودند، یکی در یــک میدان نفتی 
بــود و دیگری برای حفاری گاز بــود. این دو کل در 
منطقه اورینوکو فعال هستند که شرکت نفتی دولتی 

PDVSA در آن میادین نفتی را به طور مشــترک با 
شرکت های خارجی اداره می کند.صنعت نفت ونزوئا 
حتی پیش از ریزش اخیر قیمت های نفت و شــیوع 
پاندمی ویروس کرونا، به دلیل تشــدید تحریم های 
آمریکا، در آستانه فروپاشی بود. آمریکا برای محروم 
کردن دولت نیکاس مادورو، رییس جمهور ونزوئا 
از درآمدهای نفتی و سرنگونی وی، اقدامات خصمانه 
خود را علیه این کشور تشــدید کرده است.از سوی 
دیگر شرکت PDVSA با کمبود شدید نقدینگی مواجه 
بوده و سالهاســت در فعالیتهای تعمیراتی تاسیسات 
نفتی سرمایه گذاری نکرده است. سقوط قیمت نفت 
و شــیوع بیماری کووید ۱۹ بحران در صنعت نفت 

ونزوئا را تشــدید کرد و شــرکت PDVSA به دلیل 
کاهش مشــتریان بین المللی نفت ونزوئا، تعطیلی 
میادین نفتی را آغاز کرد.بنا بر آمار شرکت بیکرهیوز، 
ونزوئا در مارس ۲۵ دکل حفاری نفت و گاز داشت. 
با تحویل محموله های بنزین و مواد پاایشــگاهی از 
طریق پنج نفتکش ایرانــی، بحران کمبود بنزین در 
این کشــور کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، دولت مادورو به منظور مقابله با کمبود 
سوخت در ونزوئا، اقدام به راه اندازی سیستم توزیع 
بنزین جدیدی کرده است اما این سیستم هم آن طور 
که باید نتوانسته به صفهای طوانی مردم در مقابل 

پمپ بنزین ها خاتمه دهد.

کاهش شمار دکل های نفتی در صاحب بزرگترین ذخایر نفت جهان
استانها



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 24 خرداد 1399  21 شوال 1441  13 ژوئن 2020صنعت و تجارت
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4376 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر معاون وزیر صمت:

۴۳ درصد معادن کشور غیر فعال است
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد که بیش 
از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، داریوش اسماعیلی تصریح کرد: ذخایر سنگ های تزئینی 
در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که ساانه ۱۴ میلیون تن 
تولید در این حوزه صورت می گیرد و هر سرمایه گذاری که بتواند 
تکنولوژی های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ های تزئینی 
به کار گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد داشــت.

اســماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال 
به صورت جدی در دســتور کار قــرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر 
۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشــور وجــود دارد و بیش از ۴۵۰۰ 
معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تاش خواهد شد 
که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شــوند.معاون 
امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت در خصوص آخرین 
وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در ســال ۹۸ 

به دلیل شــرایط خاص مطابق ســال ۹۷ اعام شد و هیچ گونه 
افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امســال نیز وزارت صمت 
پیشنهاد همان حقوق دولتی ســال ۹۸ را مدنظر دارد که البته 
شــورای عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است 
با این پیشــنهاد موافقت یا مخالفت کند ولی دایلی داریم که 
امیدواریم شورا همکاری ازم را داشته باشد.وی در خصوص ۱۵ 
درصد سهم اســتان ها از حقوق دولتی معادن با تأکید بر اینکه 
مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد 
حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش 
معدن هزینه شود، قبًا توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه 
و بودجه بود، اما پس از اباغ و اجرای برنامه ششــم باید تمامی 
ایــن حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال 
انجام است.اسماعیلی تصریح کرد: در سال جاری ۲,۸۰۰ میلیارد 
تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش بینی کرده 
ایم ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ 

میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به 
اســتان ها اختصاص می یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت 
شده اســت.وی با اشاره به بازدید از مجموعه معدنی عباس آباد 
محات بیان کرد: تاکنون مسائل مرتبط به این معدن دو مرتبه 
در شــورای عالی معادن مطرح شده اســت، این مجموعه باید 
حد و مرز و حدود خود را مشــخص کند و ســپس باید موضوع 

ایمنی خود را به شکل جدی دنبال کند. برنامه های ایمن سازی 
ظاهراً تهیه شده اســت و منتظریم که پس از ارسال در شورای 
عالی معادن کشــور مطرح و بررسی شود، این مجموعه معدنی 
اشــتغالزایی خوبی دارد، عملکرد مناسبی دارد و موفق است اما 
اگر مســائل ایمنی را رعایت نکند حتماً دستور توقف فعالیت او 

را خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:
اولین نمایشگاه سال ۹۹ آغاز شد

مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران از مشارکت ۱۵۰ 
شرکت تولیدی و صنعتی در نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا خبر داد.

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران، بهمن حسین زاده گفت: 
بازدید از نمایشگاه جهش تولید ودستاوردهای مقابله با کرونا برای عموم آزاد 
نیست و ســفرا، رایزن ها و مسئوان کشوری، مهمان نمایشگاه بین المللی 
هستند.مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی ایران در آستانه آغاز 
به کار اولین نمایشگاه سال ۹۹ اعام کرد: دست اندرکاران، بازدیدکنندگان 
تحت شــرایط خاصی و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی از نمایشگاه 
بازدید می کنند.وی افزود: برای پروتکل های چهارگانه صنعت نمایشــگاهی 
با ۴ ماه کار مطالعاتی، تدوین و شــیوه نامه اجرایی آن اباغ شــده اســت.

این مقام مســئول در وزارت صمت ادامه داد: شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارتاپ ها با برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی می توانند در نمایشگاه 
حضور داشــته باشند.حســین زاده تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه ها زمینه 
اتصال شرکت های تولیدکننده داخلی و صنعتی را با بازدید کنندگان داخلی 
و خارجی را از کشــورهای گوناگون فراهم می نماید و همین موضوع باعث 
شناسایی محصوات تولیدی به سایر کشــورها و در نتیجه رونق و توسعه 
صادرات در این بخش خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین 
المللی ایران در بازدید از آخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه جهش تولید و 
دستاوردهای مقابله با کرونا اعام کرد: ۱۵۰ شرکت ایرانی تولیدی و صنعتی 
در این نمایشــگاه حضور دارند که از این تعداد ۵۰ شرکت برتر دانش بنیان 
و اســتارتاپ های فعال هستندحسین زاده با قدردانی از همه تاش گران و 
فعاان نمایشگاهی، برگزاری اولین نمایشگاه سال ۹۹ را گام جدی و اقدامی 
مؤثر در شروع فعالیت نمایشگاهی ایران پس از شیوع ویروس کرونا دانست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اکتشافات معدنی در دولت دوازدهم به 
۶۵۰ هزار کیلومترمربع افزایش یافت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان اکتشافات معدنی در دولت 
دوازدهم به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافته اســت.خداداد غریب پور 
روز پنجشــنبه در حاشیه افتتاح طرح های معدنی سنگان خواف طی گفت 
و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود: این مهم با ۲۵۰ هزار کیلومترمربع اکتشــاف 
معدنی محقق شــده است.وی با اشــاره به رویکرد مهم دولت دوازدهم در 
توجه به طرح های تولیدی و اکتشافات معدنی ادامه داد: افتتاح واحد تولیدی 
توسعه فراگیر سناباد چهارمین بهره برداری طرح های معدنی در این دولت 
در ســنگان خواف است که در شــرایط تحریم و با توان متخصصان ایرانی 
محقق شد.رییس سازمان نوســازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( گفت: با راه اندازی کارخانه گندله ســازی توسعه فراگیر سناباد، 
مجموع سرمایه گذاری های این بخش در مجتمع سنگان خواف به بیش از 
۱.۴ میلیارد دار افزایش یافت.وی افزود: با راه اندازی بقیه واحدهای تولیدی 
فرآوری سنگ آهن، در مجموع ۱.۹ میلیارد دار سرمایه در این بخش جذب 
می شــود.غریب پور ادامه داد: یک واحد تولیدی دیگر برای تولید کنسانتره 
ســنگ آهن تا پایان سال در مجتمع ســنگان راه اندازی می شود.وی گفت: 
ایجــاد ۱۷.۵ میلیون تن ظرفیت تولید کنســانتره و ۱۵ میلیون تن گندله 
در ســنگان در سال های آینده، خوراک تولید ۱۰ میلیون تن فواد کشور را 
تامین می کند.۲ واحد بزرگ صنعتی و معدنی تولید گندله آهن و کنسانتره 
سنگ آهن امروز به صورت ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهوری در منطقه 
سنگان شهرســتان مرزی خواف در جنوب شرقی خراســان رضوی مورد 
بهره برداری قرار گرفت.»حسین مدرس خیابانی« سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »علیرضا رزم حسینی« استاندار خراسان رضوی و »خداداد 
غریب پور« رییس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو( برای حضور در این مراسم به خواف سفر کردند.

ذوب آهن اصفهان ساانه ۱۵ میلیارد تومان 
برای نگهداری فضای سبز هزینه می کند

منصور یزدی زاده، به مناسبت هفته محیط زیست در 
جمع اصحاب رسانه اصفهان، با اشاره به اینکه توجه 
به محیط زیســت از اولویت های ذوب آهن اصفهان 
است، اظهار کرد: باید توجه داشت هر کجا که حرکت 
و تولیدی وجود دارد همراه با آلودگی اســت، البته 

در مناطق صنعتــی بعضا این آلودگی پایدار نیســت و آن واحد صنعتی با 
اســتانداردهای روز دنیا کار می کند. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به اقدام مشــترک ذوب آهن و اداره کل محیط زیست در اجرای طرح جامع 
محیط زیست برای نخستین بار در کشور، گفت: براساس این طرح مشخص 
می شود ذوب آهن در حوزه آب، خاک و هوا چه اقدامات اصاحی باید انجام 
دهد و موارد آایندگی اولویت بندی می شود.وی تاکید کرد: آایندگی هیچ 
صنعتی حتی صنایع ســبز نیز صفر نیســت، اما ذوب آهن اصفهان همواره 
جهت کنترل مباحث زیست محیطی حرکت می کند.مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه پیش از آنکه بخواهیم وضعیت بهداشت و آلودگی خارج 
از مجموعه ذوب آهن را کنترل کنیم، ابتدا باید سامت و امنیت جانی بیش 
از ۱۴ هزار نفر از کارکنان این شرکت را تامین کنیم، تصریح کرد: اگر چنین 
نگاهی باشد ازم نیست همواره تاکید بر کنترل محیط زیست داشته باشیم، با 
اعتقاد به این موضوع می توانیم ذوب آهن را یکی از صنایع سبز کشور مطرح 
کنیم، چرا که همواره به دنبال اصاحات است. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با اشــاره به اینکه تــاش ذوب آهن کاهش مصــرف آب خام با روش های 
مختلف است، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال پیش به ازای هر کیلو محصول در 
ذوب آهن ۱۱ لیتر آب مصرف می شد که امروز به ۵ لیتر کاهش یافته است.

وی توضیح داد: طی ســه سال آینده واحدتصفیه پساب ۸۸۰ مترمکعب در 
ساعتی به صورت بی اُ تی به بهره برداری خواهد رسید که با اجرای این طرح 
امیدواریم میزان مصرف آب خام این شــرکت به ۱.۵ لیتر کاهش یابد.یزدی 
زاده با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر مصرف باای آب خام توسط ذوب 
آهن، تصریح کرد: باید توجه داشت که کمتر از ۱۰ درصد سهم آب در کشور 
در بخش صنعت و ۷۰ درصد در بخش کشــاورزی سنتی مورد استفاده قرار 
می گیرد، از سوی دیگر ذوب آهن اصفهان اقدامات گسترده ای برای کاهش 
مصرف آب انجام داده است. همچنین سهم فواد از آب ۳ درصد است وی با 
بیان اینکه ذوب آهن اصفهان به دنبال استفاده دوباره از پسماندهای تولیدات 
خود است و این موضوع می تواند کمک بزرگی به کاهش آلودگی های شرکت 
 کند، یادآور شد: ذوب آهن اصفهان ساانه ۱۵ میلیارد تومان برای نگهداری 
فضای ســبز هزینه می کند. از سوی دیگر ساانه یک درصد )۱۱۰ میلیارد 

تومان( عوارض آایندگی پرداخت می کند..

 رشد ۵ درصدی تولید در گروه صنعتی 
ایران خودرو 

آمار تولید ۲ ماهه ابتدایی ســال ۹۹ در گــروه صنعتی ایران خودرو حکایت از 
افزایش ۵ درصدی تیراژ نســبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.در این میان 
محصوات سواری گروه صنعتی ایران خودرو در پایان اردیبهشت ۹۹ نسبت به 
مدت دو ماهه ابتدایی ســال گذشته افزایش ۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

در بخــش خودروهای تجــاری و کار در همین بازه زمانی نیز محصول وانت در 
گروه صنعتی ایران خودرو رشــد ۱۲ درصدی تیراژ تولید را تجربه کرده است.

ون تولیدی ایران خودرو دیزل نیز به مدار تولید بازگشــته و نســبت به دو ماه 
ابتدایی سال گذشــته به میزان ۸۲ درصد رشد داشته است.محصوات سواری 
گروه صنعتی ایران خودرو در پایان اردیبهشت ماه امسال سهم ۵۵ درصدی بازار 
را از آن خود کرده و این عدد در مقایســه با اردیبهشت سال گذشته رشد پنج 

درصدی را نشان می دهد.

 بزرگترین کارخانه کنسانتره سازی شرق 
کشور افتتاح شد

کارخانه کنســانتره ۵ میلیون تنی فواد ســنگان به عنــوان بزرگترین کارخانه 
تولیدکننده این ماده در شــرق کشــور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و با فرمان رئیس جمهوری به شــکل ویدیو کنفرانس به صورت رسمی 
افتتاح شد. کارخانه کنسانتره ســازی فواد سنگان که با سرمایه گذاری شرکت 
فواد مبارکه بنا نهاده شده و در مجموعه بزرگ عسلویه معدنی ایران قرار دارد، در 
سالی که با نام جهش تولید نامگذاری شده توانست اولین تولید آزمایشی خود را 
به ثمر برساند و با افتتاح رسمی که انجام شد، تولید کنسانتره سنگ آهن کشور 
را به میزان ۵ میلیون تن در ســال افزایش داد. این کارخانه که در قالب ۲ خط 
تولید با ظرفیت ۲.۵ میلیون تنی با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن کنسانتره در سال 
طراحی شــده، زمینه ساز اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر و غیر مستقیم برای ۳ 

هزار نفر خواهد شد.

 شرط جدید واردات برای دارندگان کارت 
بازرگانی

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، شــرایط جدید واردات بر 
اســاس اعتبار دارندگان کارت بازرگانی را اباغ کرد.سعید عباسپور، در نامه ای به 
روسای سازمان های بازرگانی۳۱ استان و جنوب کرمان جزئیات بخشنامه جدید 
را اعام کرد. در بند اول بخشــنامه آمده اســت: متقاضیان فاقد سابقه واردات تا 
سقف ۵۰۰ هزار دار در حیطه سه رشته فعالیت خود، از بررسی و کنترل سابقه 
معاف هستند.بند دوم عنوان می کند: واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
از مراجــع قانونی ذیربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود با تشــخیص رئیس 
ســازمان، از بررسی و کنترل ســابقه معاف هستند. همچنین خارج از نیاز واحد 
تولیــدی خود، ماک عمل میانگین ســابقه واردات ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
مطابق با دو رشته فعالیت اولویت دوم و سوم کارت بازرگانی خواهد بود.بر اساس 
بند ســوم، ماک عمل واردات برای واحد های بازرگانی تا سقف میانگین واردات 
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ )دوســال اخیر( خواهد بود.در بند چهارم آمده است: 
دستگاه های اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی پس از تایید 
دفتر تخصصی ذیربط، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند.بند پنجم به معافیت 
بررسی و کنترل سابقه واحد های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
برای محصوات تولید شده آن ها که دارای جدول ارزش افزوده باشد، اشاره دارد.

بند ششم، کاا های موجود در گمرک )دارای قبض انبار( که ارز آن ها تائید شده 
باشــد را از بررسی و کنترل سابقه معاف کرده است. کاا های اولویت دار فهرست 
بسته تشویقی نیز بر اســاس بند هفتم، در صورت تامین ارز از محل صادرات از 
بررسی و کنترل سابقه معاف می شوند.در بند هشتم آمده است: واردات موبایل، 
انواع کاغذ چاپ، تحریر، ال دبلیو سی و باطله، مقطوعات چوبی، استیک سواری، 
لــوازم و قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی طبــق ردیف تعرفه های اعامی از 
بررسی و کنترل سابقه معاف هســتند.بند نهم عنوان می کند: در صورت تغییر 
تعرفه یک کاای مشخص طی سال های مختلف، سابقه واردات تعرفه های قبلی با 
ارائه نامه از دفتر تعیین تعرفه گمرک مبنی بر یکسان بودن کاا برای تعرفه جدید 
قابل محاســبه است.در نهایت در بند دهم اشاره شده که سابقه ذیل تعرفه شش 

رقمی برای تمامی موارد فوق ماک بررسی خواهد بود.

صادرات سیگار ایران به اروپا برای اولین بار
۱۵4 میلیون نخ سیگار در سال ۹8 صادر شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور با بیان اینکه صادرات سیگار 
چندان قابل توجه نیست، گفت: سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ سیگار به کشورهای 
مختلف از جمله کشــورهای اردن و اتریش صادر شد.عطاه معروفخانی گفت: در 
سال ۹۶ در مجموع ۴۹ میلیارد نخ و در سال ۹۷ در مجموع ۴۸ میلیارد نخ سیگار 
در کشور تولید شده است اما در سال ۹۸ برای اولین بار در این صنعت ۱۰۰ ساله 
تولید به مرز ۵۵ میلیارد نخ در ســال رســید. رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات کشور افزود: میزان تولید سیگار در کشور به لحاظ ارزشی ساانه حدود ۱۷ 
هزار میلیارد تومان است. وی در رابطه با میزان صادرات سیگار بیان داشت: صادرات 
سیگار چندان قابل توجه نیست از یک طرف کشورهای اطراف و همسایه در رابطه 
با واردات ســیگار سخت گیری دارند و از طرفی هنوز میزان تولید داخلی جوابگوی 
میزان مصرف نیســت. معروفخانی بیان داشت: در سال ۹۸ در مجموع ۱۳۵ هزار 
کیلوگرم تنباکو سنتی و ۸۴ هزار کیلوگرم تنباکو معسل  و ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار 
کیلوگرم توتون صادرات شده است. وی در مورد صادرات سیگارت بیان داشت: در 
سال گذشته همچنین ۱۵۴ میلیون نخ سیگار صادرات شد. رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کشــور افزود: توتون تولید ایران  بیشتر به کشورهای اروپای 
شرقی، روسیه، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، تنباکو عمدتا به عراق و 
کشــورهای عربی و سیگار به ترکیه، افغانستان و پاکستان صادر می شود وی بیان 

داشت: در سال ۹۸ برای اولین بار سیگار به اردن و اتریش صادر شد.

 ضرر 84 میلیارد داری صنعت هوایی 
از کرونا

ســازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا به تازگی برآورد و اعام کرده اســت 
که پاندمــی ویروس کرونا در صنعت هوانوردی جهــان ۸۴ میلیارد دار ضرر و 
زیان وارد کرده اســت. بر اساس تازه ترین گزارشی که از سوی کارشناسان فعال 
در ســازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا منتشر شده است، شیوع گسترده 
و پاندمی ویروس کرونا تا پایان ســال جاری میادی ۸۴ میلیارد دار بر صنعت 
هوایی جهان صدمه و ضرر و زیان وارد کرده اســت.بر اســاس این گزارش که در 
وبســایت simplelying نیز آمده است، تمامی مناطق و کشورهای مختلف جهان 
به نوعی تحت تاثیر و تبعــات منفی پاندمی بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته اند و 
تقریبا می توان گفت که هیچ کشوری از این تاثیرات منفی در امان نمانده است.

سازمان یاتا همچنین در تازه ترین پیش بینی های خود برآورد و اعام کرده است 
که حجم ترافیک هوایی و درآمدزایی ایراین های مختلف حتی در ســال آینده 
یعنی ۲۰۲۱ میادی نیز به میزان قبلی خود در سال ۲۰۱۹ باز نخواهد گشت.در 
بخش چشم انداز مالی این گزارش یاتا همچنین مدعی شده است : سال ۲۰۲۰ 
میادی بدترین سال در تاریخ صنعت هوایی جهان به شمار خواهد رفت.در جای 
دیگر این چشــم انداز مالی ذکر شده است که حدوداً ۲.۲ میلیارد مسافر تا پایان 
ســال جاری میادی به مقاصد مختلف جهان جابجا شده و سفر خواهند کرد و 
این بدان معناست که شرکت های هواپیمایی به طور متوسط به ازای هر یک نفر 

مسافر ۳۷.۵۴ دار ضرر خواهند کرد.

عضو اتــاق بازرگانی تهران می گوید در 
ماه های گذشــته، بانــک مرکزی عما 
بــرای دارو ارز دولتــی تخصیص نداده 
اســت.ناصر ریاحی اظهار کرد: با وجود 
آنکه فعاان بخــش خصوصی بارها از 
دولت خواســته اند، دارو را از شــمول 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی خــارج کند و مابه 
التفــاوت حمایتی را بــه بیمه بدهد تا 
بیماران فشــاری را تحمــل نکنند، اما 
همچنان در ســال جاری نیز داروها ارز 
دولتی دریافت می کنند، هرچند به نظر 
می رســد این امر تنها روی کاغذ نهایی 
شده است.وی با اشاره به تزریق بسیار 
محدود ارز از ســوی بانک مرکزی در 
ماه های گذشته، بیان کرد: ما عما از دو 
ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتی برای 
دارو دریافت نکرده ایم و ارز صرفا برای 
داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص 
یافته است. در ابتدای اردیبهشت بانک 
مرکزی اعام کــرد که برای تخصیص 
ارز اقدام می کند اما این سیاســت نیز 

بازرگانی تهران  اتــاق  تغییر کرد.عضو 
با بیــان اینکه تا پایان خرداد باید ۵۰۰ 
میلیون یورو برای مــواد اولیه و داروی 
ساخته شــده، ارز تخصیص می یافت، 
گفت: آمارها نشــان می دهد که در این 
مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص 
یافتــه که از این عدد نیــز نیمی از آن 
به دلیل مشــکل در جابجایی عما به 
دســت واردکنندگان نرســیده است. 
به نظر می رســد سیاســت فعلی تنها 
تخصیص ارز به داروهای خیلی ضروری 
و داروهایی اســت که بــه طور مطلق 
امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد.

ریاحی افزود: این سیاست می تواند در 
حــوزه داروهایی که پزشــکان ترجیح 

می دهند نمونه خارجی آن تجویز کنند 
یا شــرکت ها نگران هستند که شرکت 
داروساز داخلی نتواند تمام تعهدات خود 
را به اجرا بگذارد، مشــکل ایجاد کند. 
البته شــرکت های واردکننده بخشی از 
ایــن داروهای موردنیــاز را از چند ماه 
قبل به گمرکات کشــور وارد کرده و با 
قول وزارت بهداشــت در زمان کمبود، 
تخصیص ارز یافته و توزیع می شــوند.

وی درباره احتمــال تاثیرگذاری کرونا 
بر عدم تخصیص ارز نیز گفت: با توجه 
به اینکــه کرونا داروی خاصی ندارد که 
بخواهد ارز برای آن در نظر گرفته شود، 
این فرضیه درســت نیست. در کنار آن 
واردات داروی بیماری های زمینه ای نیز 

نمی تواند تخصیص ارز را طوانی کند. 
هرچند ما همچنــان معتقدیم واردات 
دارو با ارز نیمایی و تغییر حمایت های 
دولــت از تخصیــص ارز به سیاســت 
حمایت از بیمه ها می تواند بخش زیادی 
از مشــکات این حوزه را برطرف کند.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در سال 
جــاری، تعداد محــدودی از کااها در 
فهرســت دریافت کنندگان ارز دولتی 
با نرخ ۴۲۰۰ تومــان باقی مانده اند اما 
مســئوان دولتی با حذف این ارز برای 
واردات دارو مخالفــت کردنــد. این در 
حالی اســت که اتــاق بازرگانی معتقد 
است ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک چندانی 
بــه این بازار نکرده و فضا را برای برخی 
رانت ها باز کرده است.دولت از ماه های 
ابتدایی ســال ۹۷ و همزمان با افزایش 
نرخ ارز اعــام کرد که بــرای کنترل 
قیمت کااهای اساســی در بازار، برای 
واردات این محصوات ارز دولتی با نرخ 

۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

 ارز 4200 تومانی دارو عما
 قطع شده است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اهمیت ویژه موضوع صادرات در ســال جهش تولید 
گفــت: تامین مواد اولیه و قطعات مــورد نیاز تولید 
از محــل ارز صادراتی صورت مــی گیردبه گزارش 
پایگاه اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»حسین مدرس خیابانی« در جلسه کارگروه توسعه 
صادرات که با حضور نماینــدگان بخش خصوصی، 
بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، 
دستگاه های نظارتی و وزارت راه و شهرسازی افزود: 
حل و فصل مشکات صادرکنندگان در کمیته اقدام 
صــادرات حل و فصل مشــکات صادرکنندگان به 
صورت مورد به مورد، از طریق کمیته اقدام صادراتی 
سازمان توســعه تجارت ایران و رفع مشکات کان 
صادرات از طریق کارگروه توســعه صادرات با حضور 
دســتگاههای اجرایی، در حال انجام است.وی ادامه 
داد: رایزنی های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
اخذ اختیــارات از دولت به منظور پیشــبرد اهداف 
صادراتی در قالب کارگروه توســعه صادرات از جمله 
ثمرات برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه 
از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این 
اســاس، یکی از برنامه های راهبردی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز بر همین محور توســعه صادرات 
قرار گرفته است.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از هدفگــذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک 
برش های کشــوری، اســتانی و کاایــی خبر داد و 
افزود: وزارت صنعــت، معدن و تجارت به دنبال این 
هدفگذاری های کمی اســت تا بتوان به طور مرتب 
فاصله عملکــرد از هدفگذاری را پایــش کرد.وی با 
بیان اینکه اهمیت صادرات در ســال جاری بســیار 
فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشــور در سال 
گذشــته اســت، تصریح کرد: این در حالی است که 

امســال تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده 
است؛ بر این اساس کارگروه های ویژه ای تشکیل شده 
است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز 
واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد.مدرس خیابانی 
گفت: در کنار سیاستگذاری کان و حل و رفع مسائل 
و مشکات پیش روی صادرکنندگان با دستگاهرهای 
اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل 
مشــکات بنگاهی نیز به صورت مــورد به مورد در 
قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته 
است که بر این اســاس، اتاق های بازرگانی، تعاون و 
اصناف نیز در آن حضور دارند که مشــکات بنگاهی 
را مرور کرده و چنانچه نســخه در نظر گرفته شــده 
برای ســایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته 
باشد، می توان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.

وی، عملیاتی کردن شــعار جهش تولید را مســتلزم 
همــکاری و هماهنگــی همه دســتگاههای اجرایی 
دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید محوری ترین 
مساله کشــور است و تکلیفی است که از سوی رهبر 
معظــم انقاب به عهده تک تــک آحاد جامعه نهاده 
اســت؛ بنابراین همه باید دســت به دست هم دهند 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده ســازی 
اهــداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند.مدرس 
خیابانــی گفت: اگر واقعا صادرات برای کشــور حائز 
اهمیت اســت، باید تمرکز اصلی آن بر روی حمایت 
از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشــد؛ در این 
راســتا اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف می توانند 
در حمایت از تشکل ها و اعضای خود پیشگام بوده و 
حمایت از صادرات را می توانند شــکل دهند؛ این در 
حالی است که همچنان از اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم 

تا نمایندگان تام ااختیار جمهوری اسامی ایران را در 
بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاستگذاری 
و در کنــار دولت، کار را پیش برند.وی به ســازمان 
توسعه تجارت ایران ماموریت داد تا مجموعه عملکرد 
کارگروه توســعه صادرات ایــران را به لحاظ گزارش 
کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و 
به مراجع مختلف ارایه دهد.مدرس خیابانی ادامه داد: 
مجموعه عملکرد ســازمان توسعه تجارت ایران باید 
نحوی باشد که بخش خصوصی حس نکند که دولت 
کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه 
جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی 
هموار کرد؛ این در حالی اســت که در سال گذشته 
که به مرور فروش نفت ایران ســخت تر شد، ارزهای 
حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون 
هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه تری به حوزه 
صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشــکات از پیش 
پای فعاان اقتصادی برداشته شود.وی ادامه داد: اتاق 
هــای بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد 
صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و 
رفع تعهد ارزی گزارش هایی را ارایه دهند.سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز 
صادراتی نیز خاطرنشــان کرد: ارز حاصل از صادرات 
در اختیار تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته 
است؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان اگرچه ارز خود 
را در اختیــار واردکنندگان قرار می دادند، اکنون این 
فرآیند با همکاری بــی نظیر بانک مرکزی به نحوی 
شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارایه ارز خود، 
در کمترین زمان ممکــن رفع تعهد ارزی کرده و در 
مقابل، واردکنندگان نیز بــرای تامین نیازهای ارزی 
خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین آات نیز، به 

ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد:

تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از محل ارز صادراتی
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درخواست همتی از بانک هاگزیده خبر

پیگیری مطالبات نباید منجر به تعطیلی بنگاه های تولیدی شود
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی با محوریت مطالبات 
بانک ها یادآور شــد: اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک ها 
امری ضروری است، اما این امربه هیچ وجه نبایستی منجر به 

تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود.
 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی در 

مورد مطالبات بانکها مطالبی نوشت.
وی در یادداشــتی با محوریت مطالبات بانک ها یادآور شــد: 
اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری اســت، 
اما این امربه هیچ وجه نبایســتی منجر به تعطیلی حتی یک 

واحد تولیدی شود.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

۱-نظر ریاســت محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول 
مطالبــات بانکها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی اســت. 
اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما 
این امربه هیچ وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد 
تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط 

اعام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
۲-بانکها به موجب قوانین ومقررات موظف هستند که محل 
اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران 
درجهــت صرفه و صاح موکان خود و اســتیفای مطالبات 

ناگزیز از اقدامات قانونی هســتند. ولی، ایــن نکته نیز مهم 
اســت که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و 
از هرگونه اقدامای که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، 

جداً  پرهیز کنند.
۳- بانک مرکزی بیشــترین تأکید و اقدامــات را در حمایت 
از بنگاه هــای تولیدی ودرجهت تحقق شــعار رونق وجهش 
تولید، انجام داده وتاش کرده اســت که  با آســیب شناسی 
دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری 
داشته اند، تدوین یا اصاح کند. از جمله آنها، اصاح مقررات 
نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی 
بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران )طرح مصوب مجلس ومجمع تشــخیص( و 
آخرین تصمیم، که مســاعدت در امهال واحدهای تولیدی با 
دریافــت صرفاً 7.۵ درصدطلب و امهال ۵ ســاله آن بود، که 
به تصویب شــورای پول واعتبار رســید. از بانکها می خواهم 

دستورالعمل ها را به جد اجراکنند.
4- حمایــت از تولید مســتلزم داشــتن بانک هایی ســالم، 
باثبات، مســتحکم است. تسهیات اعطایی بانک ها متعلق به 
سپرده گذاران است. لذا، برگشت به موقع این منابع، بانک ها را 

درتأمین مالی تولید یاری می کند.

تشکیل ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه های 
آسیب دیده از کرونا در بانک ها

تاکنون بیش از ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا جهت دریافت 
وام در ۲۰ بانک عامل تشــکیل شده و مشــموان از فردا برای تکمیل فرآیند 
دریافت وام می توانند به شعب منتخب مراجعه کنند. پس از شیوع ویروس کرونا 
و تأثیر بر بازارهای مختلف که خطر ریزش شــدید نیروی کار را در پی داشت، 
دولت اعام کرد که برای ســرپا ماندن بنگاه ها و حفظ اشتغال آنها، تسهیاتی 
از ۱۲ تا باای ۲۰۰ میلیون تومان با ســود ۱۲ درصد را به بنگاه های دارای کد 
بیمه ارائه می دهد.پس از بررســی های انجام شده در ستاد ملی کرونا و براساس 
اعام بانک مرکزی، ۱4 رسته اصلی با ۵۵ زیررسته که شامل یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بنگاه می شــد به عنوان مشــمول دریافت وام شناسایی و برای کارفرمایان 
این بنگاه ها پیامک جهت ثبت اطاعات در ســامانه کارا ارســال شد.با توجه به 
اینکه شرط اصلی برای پرداخت وام مذکور حفظ نیروی کار در ایام شیوع کرونا 
بود، در ابتدا اعام شــد که در صورت حفظ ۹۰ درصد از شــاغلین، بنگاه های 
مذکور مشــمول دریافت وام کرونا می شوند اما در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعام کرد که در این مســاله سهل گیری کرده و اگر بنگاهی تنها یک 
نیروی خود را حفظ کرده باشــد باز هم می تواند از این وام استفاده کند.به این 
ترتیب به ازای حفظ هر کارگر مقرر شــد به بنگاه های آسیب دیده ۱۲ میلیون 
تومان و به بنگاه هایی که بااجبار از سوی دولت تعطیل شدند ۱۶ میلیون تومان 
وام تعلق گیرد و برای سهولت، زمان بازپرداخت نیز از مهرماه تعیین شد.بر این 
اساس؛ پس از ثبت اطاعات از سوی کارفرما در سامانه کارا، وزارت تعاون ضمن 
پاایش اطاعات و احراز حفظ اشــتغال، اطاعات را برای واریز تسهیات به ۲۰ 
بانک ارســال می کند و کارفرما با مراجعه به بانک منتخب خود، فرایند دریافت 
وام را تکمیل می کند.در این راستا مطابق با آخرین پی گیری های خبرنگار مهر 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون باای ۸۸ هزار پرونده برای ارســال 
به بانک آماده شده است و کارفرمایان مشمول می توانند از فردا شنبه ۲4 خرداد 
ماه با مراجعه به بانک منتخب خود، تســهیات مذکور را دریافت کنند.گفتنی 
است؛ مجموع تســهیات در نظر گرفته دولت برای این طرح 4۹ هزار میلیارد 
تومان است و هیچ گونه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایان در سامانه کارا 
وجود ندارد اما طبق برنامه ریزی ها قرار است تسهیات تا پایان تیر پرداخت شود 

بنابراین مشمولین بهتر است هر چه سریع تر در سامانه ثبت نام کنند.

 راه اندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت 
در کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آینده، سامانه اختصاصی سهام 
عدالت را ایجاد کرد.این سامانه در راستای اجرای قانون 
آزادسازی مستقیم سهام عدالت راه اندازی شده است. 
دارندگان سهام عدالت می توانند برای مشاهده دارایی 
 /se-tat.rayanbroker.ir و ارزش ریالی ســهام خود، بــه
مراجعه کرده، نســبت به فروش ۳۰درصد آزادشده سهام خود، بدون حضور در 
بانک و شرکت کارگزاری، عمل کنند.سامانه اختصاصی سهام عدالت کارگزاری 
بانک آینده، محدود به شماره  حساب های بانک آینده نبوده، هر یک از دارندگان 
این ســهام که شماره حســاب سایر بانک ها را در سامانه ســهام عدالت معرفی 

کرده اند، امکان استفاده از این سامانه را دارند.

خدمت جدید بانک مسکن به طرح ملی 
خانه سازی

بانک مسکن عاوه بر پرداخت تسهیات ساخت به دو 
طرح ملی خانه سازی، مسولیت تامین مالی پروژه های 
زیربنایــی این طرح ها را نیز پذیرفت.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن-هیبنا، طرح مسکن مهر و طرح 
اقدام ملی تولید مســکن دو طرح بزرگ خانه ســازی 
هستند که اولی از اواخر دهه ۸۰ با مقیاس ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 
و دومی با مقیاس بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال ۹۶ تعریف شدند. 
البته در طرح اقدام ملی تولید مسکن فعًا ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی در 
دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قرار دارد.بانک مسکن تا کنون بیش از 4۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیات ساخت به طرح مسکن مهر پرداخت کرده است و 
در طرح اقدام ملی تولید مسکن که سال گذشته شکل عملیاتی به خود گرفت 
نیز این بانک قرار است نسبت به پرداخت تسهیات برای ساخت ۱4۰ هزار واحد 
مسکونی اقدام کند.در این مقطع بانک مسکن در کنار حمایت مالی-اعتباری از 
ســاخت واحدهای مسکونی طرح های دولت، برای تامین منابع مورد نیاز پروژه 
های زیربنایی این دو طرح نیز بسته مالی مشخص در نظر گرفته است.براساس 
توافقی که بین بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی )شرکت عمران شهر جدید 
پردیس به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی( انجام شد، این بانک تا سقف یک 
هزار میلیارد تومان تســهیات برای ساخت و تکمیل پروژه های زیربنایی شهر 

جدید پردیس به دولت پرداخت می کند.

اعام آمادگی بانک رفاه برای ارائه خدمات 
مطلوب به مددجویان بهزیستی

مدیر عامل بانک رفاه گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان 
بانکی اجتماعی و مشــتری مدار که ارتباط نزدیکی با 
ســازمان تامین اجتماعی دارد، در مسیر ارائه خدمات 
مطلوب و بهینه به مددجویان تحت پوشــش سازمان 
بهزیستی از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.به گزارش 
روابط عمومــی بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک رفــاه گفت: ارائه خدمات 
مطلوب به جامعه مددجویان ســازمان بهزیستی نیازمند همکاری دوجانبه بین 
بانک و ســازمان بهزیســتی کشور اســت و بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی 
اجتماعی و مشتری مدار که ارتباط نزدیکی با سازمان تامین اجتماعی دارد، در 
مسیر ارائه خدمات مطلوب و بهینه به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی 
از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. اسماعیل للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه در 
نشست هم اندیشی با مسئوان سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت: 
بانک رفاه کارگران با دارا بودن زیرساخت های کارآمد و بهینه از جمله بسترهای 
بانکداری الکترونیک، شــبکه شعب گسترده در اقصی نقاط کشور، ارائه خدمات 
ســریع، امن و با کیفیت، آمادگی ازم برای ارائــه خدمات مطلوب و رقابتی به 
سازمان بهزیستی کشور و مددجویان تحت پوشش آن را دارد. مدیر عامل بانک 
رفاه افزود: بانک رفاه با تقویت زیرســاخت های موجود به دنبال ارتقای خدمت 
رسانی به این سازمان و مددجویان تحت پوشش آن است و متناسب با قوانین و 
مقررات جاری نظام بانکی و همچنین رفع محدودیت های موجود، به دنبال بهبود 

کمی و کیفی خدمات خود است. 

بانک مرکزی:
 فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 

تا پایان تیر ۹۹ است
 بانک مرکزی اعام کرد: مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و تصمیم کمیســیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان باید تا پایان 
تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود 
اقدام کنند.  به گزارشــروابط عمومی بانــک مرکزی، بهره مندی از هرگونه 
معافیت مالیاتی و اســترداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق های صادراتی، 
تامیــن نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت های تجاری، صنفی و تمدید 
کارت های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی 
مطابق با مصوبات فوق الذکر اســت.علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از 

رسانه ها، این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

کاهش یک درصدی تعداد معامات بین 
بانکی در سال ۹۸

در سال ۱۳۹۸ تعداد معامات بین بانکی با حدود یک درصد کاهش نسبت 
به ســال قبل به 4۰.۳ معامله رســیده است. براســاس آمار بانک مرکزی 
بیشترین تعداد معامات بین بانکی طی ۱۰ سال اخیر متعلق به سال ۱۳۹7 
با حدود 4۱ هزار فقره معامله بین بانکی بوده اســت. در سال ۱۳۹۸ تعداد 
معامات بین بانکی با حدود یک درصد کاهش نسبت به سال قبل به 4۰.۳ 
معامله رســیده اســت. این در حالی است که حجم معامات بین بانکی در 
ســال ۱۳۹۸ نسبت به ســال ۱۳۹7 با 74 درصد افزایش به ۱۸۶۸۹ هزار 
میلیارد تومان رســیده است.بیشترین نرخ ســود بین بانکی از سال ۱۳۸۸ 
تاکنون متعلق به سال ۱۳۹۳ با نرخ ۲7 درصد بوده که پس از آن این نرخ 
روند کاهشــی در پیش گرفته است. نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۳۹۸ با 
کاهش حدود ۰.7 واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹7 به حدود ۱۹ درصد 

رسیده است.

سخنگوی سهام عدالت خبر داد
بانک ها تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت، 

کارت خرید صادر می کنند
سخنگوی سهام عدالت گفت: مشــموان سهام عدالت می توانند از طریق 
نظام بانکی به میزان ۶۰ درصد از ارزش ســهام عدالت خود، کارت اعتباری 
دریافت کنند حسین فهیمی گفت: بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
رئیس جمهور و اعام رئیس کل بانک مرکزی، یکی از امکانات قابل توجه 
که در اختیار مشــمولین قرار گرفته است پرداخت اعتباری به مشمولین 
سهام عدالت است.وی ادامه داد: مشموان سهام عدالت می توانند از طریق 
نظام بانکی تا ســقف ۵۰ الی ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، 
کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می توانند با مراجعه به مراکز 
خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.سخنگوی سهام عدالت گفت: این افراد تا 
یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند و چون بعد یکسال قیمت 

سهام افزایش می یابد این وام هزینه ی کمتری برای فرد دارد.

بررسی تحوات قیمت دار و یورو
در جریــان معامات این هفته بــازار ارز، نرخ دار و یورو هفته را با کاهش 
قیمــت و یا ثبات آغاز کردند اما در دو روز پایانــی هفته این دو نوع ارز با 
افزایــش قیمت قابل ماحظه ای مواجه شــدند.دار این هفته را با کاهش 
۲۰ تومانی در قیمت خرید و ۹۰ تومانی در نرخ فروش شــروع کرد و وارد 
کانال ۱۶ هزار تومان است و این روند کاهشی را تا روز دوم هفته ادامه داد. 
اما در روز دوشــنبه قیمت دار به ثبات رسید و به قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ 
تومان خریده و معادل ۱۶ و ۹۳۰ تومان نیز فروخته شــد.بعد از آن یعنی 
در چهارمین روز معامات بازار ارز، نرخ خرید دار ۲۰ تومان کاهش یافت 
و بــه قیمت ۱۶ هزار و ۸۸۰ تومان رســید اما قیمت فروش آن ثابت ماند.

در نهایــت در دو روز پایانی معامات بــازار ارز در این هفته، نرخ دار وارد 
کانال ۱۸ هزار تومان شــد و در روز پنچ شــنبه نرخ خرید و فروش دار در 
صرافی های ملی به ترتیب ۱7 هزار و ۵۰۰ و ۱7 هزار و 7۵۰ تومان شد که 
اکنون دار با این افزایش قیمت، دار در حال تجربه مجدد افزایش قیمت ها 
در سالهای گذشته است.عاوه براین، تحوات قیمتی یورو در این هفته به 
گونه ای بود که این ارز از روز شــنبه تا سه شنبه نرخ خرید و فروش آن به 
ترتیب ۱۸ هزار و ۵۰۰ و ۱۸ هزار و  ۶۰۰ تومان بود و در این نرخ به ثبات 
رســید تا اینکه در دو روز پایانی معامات این هفته با افزایش قیمت قابل 
ماحظه ای مواجه شــد که طبق نرخ آخرین روز معاماات، قیمت خرید و 
فروش آن به ترتیــب در صرافی های ملی به ۱۹ هزار و  ۵۰۰ تومان و ۱۹ 

هزار و 7۵۰ تومان رسید.

 رییس کل بیمه مرکزی گفت: سال 
گذشته، حدود ۲4 هزار میلیارد تومان 
حق بیمه شــخص ثالث اخذ شد که 
پیش بینی می شــود در سال جاری به 
حدود ۳۰ هزار میلیاردتومان افزایش 
یابد.»غامرضا سلیمانی« افزود: حدود 
۲۳ میلیون خودرو در ســال گذشته 
تحــت پوشــش بیمه شــخص ثالث 
قرار گرفتند که آمار نشــان می دهد 
میزان پرداخت خسارت از میزان حق 
بیمه شــاخص ثالث اخذ شده بیشتر 
بوده اســت.رییس کل بیمه مرکزی 
اضافه کرد: در ســال گذشته، حدود 
۲4 هــزار میلیارد تومــان حق بیمه 
شخص ثالث اخذ، اما ۲۵ هزار میلیارد 
تومان بابت خســارت شــخص ثالث 
داد:  ادامــه  شد.ســلیمانی  پرداخت 
ضریب پرداخت خســارت در بخش 
بیمه شخص ثالث، همواره منفی بوده، 
یعنی میزان پرداخت خسارت از رقم 
حق بیمه اخذ شده بیشتر بوده است.

وی با بیــان اینکه بیش از ۵۰ درصد 
صنعت بیمه در اختیار شــخص ثالث 
اســت، گفت: پیش بینی می شود که 

در ســال ۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومــان حق بیمه شــخص ثالث اخذ 
شــود که امیدواریم میــزان پرداخت 
خســارت کمتــر از این رقم باشــد.

سلیمانی درباره تاثیر کرونا و کاهش 
سفرهای برون شهری بر وضعیت بیمه 
شــخص ثالث گفت: امیدواریم میزان 
تصادفات و حــوادث جاده ای کاهش 
یابــد، اما نمی توان بــرآورد دقیقی را 
ارایــه کرد.رییــس کل بیمه مرکزی 
خاطرنشــان کرد: نمی دانیــم که تا 
آخر سال وضعیت سفرها به چه نحو 
باشــد به همین دلیل، نمی توان رقم 
مشخصی را بیان کرد.سلیمانی درباره 
برنامه های در دست اجرا برای بهبود 
شخص ثالث،  خسارات  پرداخت  روند 
گفت: بر اســاس طرحی که توســط 
بیمه ایران آغاز شده، اعام و همچنین 

پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث تا 
سقف ســه میلیون تومان به صورت 
کل  می شــود.رییس  الکترونیکــی 
بیمه مرکــزی افزود: بر اســاس این 
طرح که اکنون در تهران آغاز شــده، 
دیگر نیــازی به مراجعه حضوی برای 
پرداخت خســارت در رقم های مورد 
اشــاره وجود ندارد که تاش می شود 
به سراسر کشور گسترش داده و رقم 
آن را نیز افزایش دهیم. در راســتای 
توســعه دولــت الکترونیک و کاهش 
مراجعــه حضوری، بیمــه مرکزی با 
صدور بخشنامه ای، همه شرکت های 
بیمه را مکلف کرده اســت که از اول 
خردادماه زیرساخت های ازم را برای 
بیمه گذاران  الکترونیکی  دسترســی 
بیمه شــخص ثالث به اطاعات مورد 
نیاز فراهم کنند.بر این اساس، شرکت 

های بیمه ای بایــد همه فرآیندهای 
صدور و پرداخت خســارت بیمه نامه 
شخص ثالث از جمله فروش و تمدید 
بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت 
و رســیدگی و پرداخت خســارت را 
بدون نیاز بــه ارائه بیمه نامه فیزیکی 
انجام دهند.تمام حق بیمه اخذشــده 
بابــت شــخص ثالث جذب شــرکت 
های بیمــه برای پرداخت خســارت 
نمی شود و بخشی از آن بابت مصارف 
مختلف، کســر می شود.در این راستا، 
شــرکت های بیمه ای مکلف هستند 
مبلغ ســه هزار میلیارد ریال از اصل 
حق بیمه شــخص ثالث دریافتی را با 
هــدف هزینه کــرد در بخش کاهش 
تصادفات و مرگ و میر به خزانه داری 
کل کشور واریز کنند.منابع حاصله در 
اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل 
انتظامی جمهوری  جاده ای، نیــروی 
اســامی ایران و ســازمان اورژانس 
کشــور قرار می گیرد تا در ردیف های 
مربوط به این دستگاه ها در امور منجر 
بــه کاهش تصادفــات و مرگ و میر، 

هزینه شود.

رییس کل بیمه مرکزی پیش بینی کرد:
دریافت 30 هزار میلیاردتومان حق 

بیمه شخص ثالث در سال  99

عضو شورای عالی بورس از دستور عبدالناصر همتی 
رییس کل بانک مرکزی به منظور تشکیل کارگروهی 
برای بررسی توسعه معامات سکه در قالب ابزارهای 
مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی ســکه در بورس 
کاا خبر داد.شــاهین چراغی در خصوص امکان راه 
اندازی مجدد معامات آتی سکه در بورس کاا اظهار 
داشــت: مجموعه بازار ســرمایه، دغدغه های بانک 
مرکزی در خصوص بازار ســکه و حساســیت های 
معامات روی این کاای ارزشمند را درک می کند 
به طوریکه در برخی کااها مانند سکه فقط موضوع 
خود آن کاا مطرح نیســت بلکه اثراتی است که آن 
محصول می تواند بر ســایر بازارهــا و اقتصاد ایجاد 
کند؛ لذا دغدغه هــای بانک مرکزی در این خصوص 
دغدغه های درستی اســت.چراغی افزود: در همین 
راســتا در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس، 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص معامله ســکه 
در قالب ابزارهای مالــی و راه اندازی مجدد قرارداد 
آتی سکه در بورس کاا، دستور ایجاد کارگروهی به 

منظور بررسی بیشتر و ایجاد تفاهم را صادر کرد.
به گفته این عضو شــورای عالی بــورس با برگزاری 
نشست های مشترک و درک دغدغه های نهاد ناظر 

بازار پول می توانیم به نقطه مشــترکی در بحث بازار 
ســکه برســیم و ابزارهای مالی بر پایه این دارایی را 
در بازار سرمایه توســعه دهیم.چراغی با بیان اینکه 
خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی نگاه مثبتی به 
بازار سرمایه دارد و در ماه های اخیر نیز به طور جدی 
از بازار سرمایه حمایت کرده است، ابراز امیدواری کرد 
که نتیجه نشســت های مشترک میان کارشناسان و 
مدیران بازار ســرمایه و بانک مرکزی قطعا به نقطه 
مطلوبی خواهد رسید و پیش بینی می شود معامات 
آتی سکه نیز مجددا در بورس کاای ایران فعال شود.  

از عرضه خودرو چه خبر؟
این عضو شــورای عالی بورس بــه عرضه خودرو در 
بــورس کاا نیز اشــاره کرد و گفت: از زیرســاخت 
معاماتی بورس کاا برای فروش خودرو نیز می توان 
استفاده کرد و  معتقدم، زیرساخت معاماتی بورس 
کاا، منطقی ترین و عادانه ترین نمونه ای اســت که 
می تواند برای فروش خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: حتی در این خصوص رئیس قوه قضاییه نیز 
اشــاره ای به عرضه خودرو در بورس داشت و با توجه 
به مهیا بودن زیرســاخت ها، می توان از این ظرفیت 

در فــروش و تامین مالی صنعت خودرو بهره برد.این 
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که 
آیا محصولی مانند خودرو در بورس های کاایی دنیا 
نیز معامله می شــود؟ گفت: بسیاری از ابزارهایی که 
در اقتصاد و بورس های ایران طراحی شــده، ممکن 
است در سایر کشــورها وجود نداشته باشد زیرا این 
ابزارها مانند پیش فروش خودرو به مردم، مدل تامین 
مالی ها یا عرضه خودرو یا مسکن در بورس در رابطه 
با اقتصاد ما تعریف شده است. موضوع مهم اینجاست 
که خودرو در شــرایط فعلی اقتصاد ما، بیشتر کاای 
ســرمایه ای محسوب می شوند تا مصرفی؛ به همین 
دلیل مــی توانیم معامات این محصول را در بورس 
کاا در وهله نخســت به منظور ایجاد شفافیت آغاز 
کنیم و در ادامه به توسعه معامات و ابزارهای مالی 
کمک کنیم.چراغی در پایان با بیان اینکه شاهد روند 
پرسرعت توسعه بورس کاا در اقتصاد ملی هستیم، 
گفت: یکی از نقاط عطف بورس کاا، زیرساخت های 
آی تــی قوی و تخصص باای این شــرکت در امور 
مختلف اســت، از این رو تحقق طرح های جدید در 
بســتر معاماتی این بورس با قدرت اجرایی خواهد 

شد.

تشکیل کارگروه راه اندازی معامات آتی سکه

مدیرعامــل فرابــورس ایــران از تهیــه 
پیش نویس دستورالعمل پذیرش و نحوه 
انجام معامات اوراق بهادار در بازار هدف 
خبر داد.به گــزارش فرابورس ایران، امیر 
هامونی محتوای این پیش نویس را شامل 
شرایط پذیرش اوراق بهادار در بازار هدف، 
فرایند پذیرش و درج اوراق بهادار، ســایر 
حقوق و تکالیف ناشــران پذیرفته شــده 
و نحــوه انجام معامــات اوراق بهادار در 
این بازار عنوان کرد.وی از کارشناســان و 
خبرگان و ذی نفعان بازار ســرمایه دعوت 
کرد تا با مطالعــه پیش نویس بازار هدف 
نقطه نظــرات خود را برای بهبود و تقویت 
آن تا یکشــنبه ۲۵ خردادمــاه در اختیار 
فرابورس قرار دهند و عنوان کرد: فرابورس 
پذیــرای نقطــه نظــرات متخصصان و 
ذی نفعان بازار سرمایه است و این عزیزان 
می توانند عاوه بر ارائه نظرات خود برای 
پیش نویس دستورالعمل تهیه شده، اسامی 

پیشنهادی شان را نیز برای این بازار جدید 
در اختیــار فرابورس قــرار دهند.به گفته 
هامونی تا کنون اسامی مختلفی همچون 
بازار نوآوری، بــازار اقتصاد نو، بازار آینده 
و بازار هدف برای بازار جدید فرابورســی 

پیشنهاد شده است.

بازار هدف چرا طراحی می شود؟
وی اظهار داشــت: هــدف از طراحی این 
بازار، ایجاد یک بســتر و بــازار معاماتی 
برای پذیرش، تقویت و توسعه شرکت های 
بزرگ، متوســط و کوچک اســتارتاپی و 
دانش بنیان و شرکت های غیر دانش بنیان 

بزرگ، متوســط و کوچــک و طرح ها و 
امتیازها قبل از بهره برداری است و اظهار 
کرد: اینگونه شــرکت ها بــه دلیل فقدان 
برخی از ضوابط و معیارهای پذیرش مانند 
اندازه شــرکت، وضعیت مالی و عملیاتی، 
نوع فعالیت، داشــتن زیان انباشته و دارا 
بودن ریسک ها و ابهامات مختلف در حال 
حاضر قادر به حضــور در بازار اول یا دوم 
فرابورس نیســتند.هامونی از دیگر اهداف 
بازار هدف را کمک به افزایش شــفافیت 
و حاکمیت شــرکتی، گزارشگری مالی، 
تمکین مالیاتی، تأمین مالی شــرکت ها، 
تعمیق و توســعه بازار، تنوع سازی اوراق 

بهــادار در بازار ســرمایه، منتفع شــدن 
بخش واقعی بــازار و … یاد کرد و افزود: 
شــرکت ها با عرضه ســهام خود در بازار 
هدف، می توانند ســرمایه تامین شــده از 
سوی سهامداران را برای مواردی همچون 
طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه در 
گردش به کار گیرند.مدیرعامل فرابورس با 
اعام اینکه این بازار به صورت اختصاصی 
برای اوراق بهاداری است که فاقد شرایط 
ازم برای پذیرش در فرابورس هســتند، 
ادامه داد: شــرایط ورود به این بازار برای 
شرکت ها تسهیل شده است که به تبع آن 
شرکت هایی که در این بازار قرار می گیرند، 
پذیرفته شــده و معافیات مالیاتی شامل 
آن ها می شود.به گفته هامونی، صندوق ها 
اعم از با درآمد ثابت، مختلط و در سهام، 
صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه، 
صندوق های خصوصی و … می توانند در 

این بازار سرمایه گذاری کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران:
امکان ورود شرکت ها به معامات بازار 

هدف در فرابورس فراهم می شود
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گزیده خبر

 ابراز ناامیدی کره شمالی از ادامه همکاری 
با آمریکا

کره شــمالی دیروز جمعه ضمن تاکید بر پایبندی خود به روند تقویت ارتش و 
نیروی نظامی اش برای مقابله با تهدیدات آمریکا بیان کرد، با اصرار واشنگتن بر 
تداوم فشــار و تحریم، توجیه چندانی برای ارتباط شخصی بین دونالد ترامپ و 
کیم جونگ اون باقی نمی ماند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ری سون 
گوون، وزیر امور خارجه کره شمالی در دومین سالگرد برگزاری نخستین نشست 
میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
که در کشور سنگاپور برگزار شد، اظهار کرد، پیونگ یانگ هرگز دیگر با برگزاری 
نشست های سطح باا و امتیازدهی، به ترامپ جایزه نخواهد داد و کاری نخواهد 
کرد که رئیس جمهور آمریکا به آن به عنوان دســتاورد سیاســت خارجی اش 
افتخار کند مگر آنکه آمریکا نیز در مقابل امتیازی چشمگیر را بدهد.این وزیر امور 
خارجه کره شــمالی در بیانیه ای که از سوی رسانه دولتی این کشور منتشر شد 
عنوان کرد: ما شاهدیم که دیگر جای هیچگونه بهبود واقعی روابط میان آمریکا و 
جمهوری دموکراتیک خلق کره با تداوم حفظ روابط شخصی میان رهبری عالی 
کشور ما و رئیس جمهور آمریکا وجود نداشته و سوال این است که آیا همچنان 
ازم اســت دست دادنی که در ســنگاپور رخ داد، ادامه یابد؟وی افزود: ما هرگز 
به رئیس اجرایی آمریکا بســته دیگری آن هم بدون دریافت چیزی در ازای آن 
نخواهیم داد تا او در ادامه از آن به عنوان دســتاور سیاســی خود استفاده کند. 
هیچ چیز ریاکارانه تر از مطرح ساختن یک وعده توخالی نیست.ری اظهار کرد، 
دیپلماســی دو سال گذشته تنها فاش کرد که آمریکا همچنان تغییر رژیم را در 
پیونگ یانگ پیگیری می کند و کره شــمالی را به دست زدن به حمله هسته ای 
پیشدســتانه و انزوا و خفه سازی تهدید می کند.وزیر خارجه کره شمالی تصریح 
کرد: هدف راهبردی ایمن جمهوری دموکراتیک خلق کره تقویت نیروی نظامی 
خــود و ایجاد یک نیروی قابل اعتماد تر به هدف مقابله با تهدیدات نظامی بلند 

مدت آمریکا است.

 کاهش ۸۷ درصدی درخواست پناهندگی 
به اروپا

شمار درخواست های پناهندگی به اروپا در ماه آوریل شاهد کاهش ۸۷ درصدی 
در قیاس با آغاز ســال جاری میادی بود.به گزارش خبرگزاری فرانســه، شمار 
درخواســت های پناهندگی به اروپا در ماه آوریل شاهد کاهش ۸۷ درصدی در 
قیــاس با آغاز ســال جاری میادی بود. دفتر حمایــت از پناهجویان اروپا طی 
بیانیــه ای با اعام این خبر گــزارش داد که علت ایــن کاهش محدودیت های 
صورت گرفته در حمل ونقل و همچنین بســته بودن مرزها در اثر شیوع ویروس 
کرونا بوده اســت. در این گزارش که امروز - پنج شــنبه- منتشر شد آمده است: 
»در ماه آوریل، هشــت هزار و ۷۳۰ درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا، نروژ 
و سوئیس ثبت شد که پایین ترین رقم از سال ۲۰۰۸ به حساب می آید.«در این 
بیانیه آمده اســت که این رقم در مقایسه با دوران پیش از شیوع ویروس کرونا، 
ماه های ژانویه و دسامبر و فوریه، شاهد کاهش ۸۷ درصدی بوده است، اما انتظار 

می رود که این میزان در ماه های گذشته بار دیگر افزایش یابد. 

 توییتر ۱۷۰ هزار حساب مرتبط با چین 
را حذف کرد

 گزارش ها حاکی است توییتر بیش از ۱۷۰ هزار حساب مرتبط با چین را به بهانه 
عملیات نفوذ تحت حمایت پکن و به خاطر حمایت این حساب ها از دولت پکن 
در مساله ویروس کرونا حذف کرده است.به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، 
توییتر ۲۳ هزار و ۷۵۰ حساب بسیار فعال و همچنین شبکه بزرگتری در حدود 
۱۵۰ هزار حســاب »تقویت کننده« را که برای حساب های فعال محتوا تولید 
می کردند به حالت تعلیق در آورده اســت.توییتر به همراه محققانی که حساب 
ها را تجزیه و تحلیل کرده اند مدعی هستند که این شبکه عمدتا یک مجموع از 
حساب های جعلی بوده اند.توییتر و سایر شبکه های اجتماعی آمریکایی مانند 
»فیس بوک و اینستاگرام« در چین مسدود هستند.توییتر همچنین اعام کرده 
است این شبکه چینی با شبکه ای که سال گذشته در مورد هنگ کنگ فعالیت 
می کرد و مسدود شد در ارتباط بوده است.اما سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 
امروز جمعه با اعام اینکه کشورش بزرگترین قربانی »اطاعات نادرست« است 
گفت: »توییتر باید حســاب هایی که وجه چیــن را لکه دار می کنند، خاموش 

کند«.

حمله با خودرو به مردم در مونیخ
یک دستگاه خودرو شامگاه چهارشنبه در مونیخ به میان مردم رانده و سه تن را 
زخمی کرده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک دستگاه خودرو شامگاه 
چهارشــنبه در مونیخ به میان مردم رانده و ســه تن را زخمی کرده است. این 
خبر را دپارتمان پلیس مونیخ اعام کرد. بنا به گزارش پلیس، شــش سرنشین 
این خودرو پس از راندن آن به میان مردم، از خودرو پیاده شــده و نســبت به 
افراد زخمی شده »دست به خشونت زدند.« گزارش  پلیس حاکی از آن است که 

عامان این حمله گریخته اند. پلیس به محل حادثه اعزام شده است.

برگزاری گفت وگوهای »پسابرگزیت« در ۱۵ 
ژوئن

نخست وزیر انگلیس از برگزاری نشست مجازی با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در 
۱۵ ژوئن برای گفت وگو در مورد آینده روابط این کشور پس از خروج از برگزیت 
خبر داد.به گــزارش خبرگزاری رویترز دولت انگلیس اعــام کرد که ۱۵ ژوئن 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا 
و اورســوا   فون در ایِن، رئیس کمیسیون اروپا به منظور از سرگیری مذاکرات 
متوقف شــده در مورد آینده ی روابط اتحادیه اروپا و انگلیس، در یک کنفرانس 
ویدئویی به بحث و گفت وگو خواهد پرداخت.ســخنگوی رئیس شورای اتحادیه 
اروپــا اظهار کرد: »در پی تماس تلفنی به عمل آمده با بوریس جانســون چارلز 
میشــل، رئیس شــورای اتحادیه اروپا موافقت خود را با برگزاری این کنفرانس 
ویدئویی در سطحی باا در بعد از ظهر ۱۵ ژوئن روز )دوشنبه( با مشارکت رئیس 
کمیسیون اروپا و  رئیس پارلمان اروپایی اعام کرد.«مذاکرات مربوط به آینده ی 
روابط انگلیس و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از توافقنامه 

برگزیت از ماه فوریه پیشرفت اندکی داشته و به سختی پیش رفته است.

نشست روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه 
مجازی برگزار می شود

وزارت خارجه ترکیه از برگزاری نشســت رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکیه 
و روســیه به صورت ویدئو کنفرانس در مورد مسائل مربوط به سوریه خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری میدل ایســت آی، وزارت امور خارجه  ترکیه اعام کرد که 
نشســت سه کشور ترکیه، ایران و روسیه حول مسائل مربوط به سوریه در سطح 
رؤسای جمهور این کشورها، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.در این 
اجاس مجازی رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به بررسی آخرین 
تحوات در منطقه  و مهم ترین مسائل مربوط به سوریه و پیدا کردن راه حلی برای 

کاهش تنش ها خواهند پرداخت.

نخست وزیر عراق: 
عده ای قصد ترور من را داشته اند

نخست وزیر عراق از خنثی ســازی طرح ترور او با تاش نیروهای امنیتی عراق 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری اســپوتینک مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
اعام کرد که در ســفر اخیرش به شمال کشــور عده ای به دنبال ترور او بوده اند 
که با هشیاری نیروهای امنیتی و اطاعاتی این عملیات ترور که علیه وی برنامه 
ریزی شده بود، خنثی شــده است.وی در جریان یک نشست خبری اظهار کرد 
که گزارش هایی از دســتگاه امنیتی عراق مبنی بر وجود طرح ترور وی دریافت 
کرده است.اوضاع سیاسی عراق تقریباً پنج ماه است که وضعیت مشخصی نداشته 
اســت. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشــین عراق در نوامبر گذشته و پس 
از اعتراضات گســترده در سراسر کشــور علیه فساد، کنار رفت و اخیرا مصطفی 
الکاظمی جایگزین او شده است.نخست وزیر عراق این اقدام و طرح خنثی شده ی 
تــرور خود را »برای ارعاب  و باج خواهانه« توصیف کرد. وی هم چنین گفت که تا 

آخرین نفس برای عراق کار می کند.

برکناری نخست وزیر سوریه توسط بشار اسد
رئیس جمهور ســوریه عماد خمیس، نخست وزیر این کشور را از مقامش برکنار 
کرد.به گزارش رویترز؛ بشار اسد، حسین عرنوس، وزیر کنونی منابع آبی این کشور 
را با حفظ ســمت، به عنوان سرپرست نخســت وزیری و جانشین عماد خمیس 
تعیین کرده است.، قرار است عرنوس تا انتخابات پارلمانی جدید سرپرست شورای 
وزیران باشد.رسانه های دولتی سوریه دلیل این تصمیم بشار اسد را اعام نکرده اند.

اسکات موریسون:
در برابر چین تن به تهدید و اجبار نخواهیم داد

نخست وزیر استرالیا گفت که کشورش در برابر چین تن به تهدید و اجبار نخواهد 
داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، »اســکات موریسون«، نخست وزیر استرالیا روز 
- پنج شنبه- گفت که کشورش در برابر چین تن به تهدید و اجبار نخواهد داد. در 
پی درخواست استرالیا مبنی بر آغاز تحقیقات درباره منشا شیوع کرونا در چین، 
روابط پکن و کانبرا دچار تنش شــده و چین این کشور را به قطع همکاری های 
اقتصادی و تجاری تهدید کرده اســت. موریســون در این رابطه گفت: »ما ملتی 
هســتیم که رویکردی گشوده به تجارت داریم، اما حاضر نیستم ارزش هایمان را 
در برابر تهدید و اجبار کنار بگذارم.«این در حالی است که چین واردات شماری 
از کااهای گوشتی از استرالیا را قطع و بر شماری از کااهای وارداتی این کشور 

تعرفه وضع کرده است.

موافقت اشرف غنی با شروع دور جدید 
مذاکرات با طالبان

نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر اعام کرد که اشــرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان موافقت خود را برای از سرگیری گفت وگوها با طالبان در دوحه اعام 
کرده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت 
امور خارجه قطر اعام کرد که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری 
دور جدیــدی از مذاکرات صلح با طالبــان در دوحه، پایتخت قطر موافقت کرده 
اســت.مطلق القحطانی پس از دیدار با عبداه عبداه، رئیس شورای عالی صلح 
افغانســتان اعام کرد که اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با شروع دور 
جدیدی از مذاکرات با طالبان در دوحه ی قطر موافقت کرده است.اعام آتش بس 
همزمان با آغاز مذاکرات داخلی افغانستان و تبادل زندانیان میان دولت افغانستان 
و شبه نظامیان طالبان، بخشی از توافق نامه ی صلح با میانجی گری واشنگتن بوده 
اســت که در اوایل سال جاری و با هدف پایان دادن به حدود ۲۰ سال درگیری 

و تنش میان دولت کابل وشبه نظامیان طالبان، در دوحه قطر به امضا رسید.

دونالد ترامپ:
اجازه نمی دهم سیاتل توسط آنارشیست ها 

اشغال شود
رئیس جمهوری آمریکا به برخی گزارش ها مبنی بر اشــغال بخش هایی از سیاتل 
توسط برخی گروه ها واکنش نشــان داد.به گزارش فاکس نیوز، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا به برخی گزارش ها مبنی بر اشــغال بخش هایی از سیاتل 
توسط گروه های چپ گرا، واکنش نشــان داد.وی در این باره گفت: »هرگر اجازه 
نمی دهم ســیاتل توســط آنارشیست ها اشغال شــود«.ترامپ از شهردار سیاتل 
خواست علیه معترضان وارد عمل شــود.پیش از این برخی رسانه ها اعام کرده 
بود که شــبه نظامیان وابســته به گروه »آنتیفا« بخش هایی از شهر سیاتل را به 

تصرف خود در آورده اند.

در جریان بررسی جنایات جنگی در افغانستان؛

ترامپ دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد
ترامــپ یک فرمان اجرایی را علیــه دیوان کیفری بین المللی 
در جریان بررسی پرونده جنایات جنگی آمریکا در افغانستان 
صادر کرد.به گــزارش رویترز، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا روز پنجشنبه یک فرمان اجرایی را علیه دیوان کیفری 
بین المللی صادر کرد.این فرمــان اجرایی علیه دیوان کیفری 
بین المللی افرادی را هدف قرارد داده که با این دیوان در پرونده 
بررســی جنایات های جنگی آمریکا در افغانســتان همکاری 
می کننــد.در این ارتباط یک مقام مســئول دولت ترامپ که 
نامش فاش نشــده، مدعی شــد که تحقیقات از سوی دیوان 
کیفری بین المللی به صورت مشــکوک و با نقش روسیه در 
حال انجام اســت.همچنین گفته شده دســتور تحریم دیوان 
کیفری بین المللی در دســتور اجرایی مشترک توسط »مایک 
پمپئــو«، وزیر خارجه و »اســتیومنوچین«، وزیر خزانه داری 
آمریکا در حال پیگیری اســت تا دارایی کارمندان و کارکنان 
دیوان در آمریکا که در پرونده جنایات جنگی در افغانســتان 
مشــارکت دارند، مسدود شود.همچنین قرار است از ورود این 
دسته از کارمندان دیوان کیفری به آمریکا جلوگیری شود.این 

اقدام آمریکا در شرایطی انجام می شود که ترامپ نیز پیش از 
این بارها از دیوان کیفری بین المللی به دلیل پیگیری پرونده 
جنایات جنگی در افغانستان انتقاد کرده بود.پیشتر در آوریل 
سال ۲۰۱۹/ فروردین ۱۳۹۸، تحقیق درباره جنایت های جنگی 
و جرایم علیه بشــریت در افغانستان از ســوی قضات دادگاه 
بین المللی جزایی اهه رد شــده بــود، اما در تازه ترین خبرها 
قضات تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی، حکمی جدید را 
درباره بررسی مجدد این پرونده از سوی دادستان صادر کردند.

پرونده جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۶ باز شد که 
در ایــن پرونده به غیر نیروهای داخلی در افغانســتان، ارتش 
آمریکا نیــز متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان 
شده اســت.پیش از این نیز، »فاتو بن سودا«، دادستان ارشد 
دیوان کیفری بین المللــی اهه در خصوص مصادیق جنایات 
صورت گرفته در جریان جنگ افغانســتان اعام کرده بود بر 
اساس اســناد و تحقیقات اولیه، نیروهای آمریکایی و سازمان 
ضد جاسوســی این کشور بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای 

بازجویی از زندانیان، آنان را شکنجه کرده اند.

بورل:
 تحریم آمریکا علیه دیوان کیفری 
بین المللی مایه نگرانی جدی است

 مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تحریم دیوان کیفری بین المللی از سوی 
آمریکا را »مایه نگرانی جدی« دانســت.

به گزارش پولیتیکو، جوســپ بورل در 
یک کنفرانس خبری آناین تأکید کرد: 

این مســأله مایه نگرانی جدی اســت؛ زیرا ما به عنوان اتحادیه 
اروپا حامیان ثابت قدم دیوان کیفری بین المللی هســتیم.وی با 
بیان اینکه »این یک خبر بسیار بد« است، افزود: دیوان کیفری 
بین المللی یک عامل کلیدی در اجرای عدالت و صلح است. همه 
کشورها باید به آن احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. ما این 
تصمیم را تحلیل می کنیم تا تمام تبعــات آن را ارزیابی کنیم.

بورل همچنین گفت که »شــورای امور خارجی« اتحادیه اروپا 
روز دوشــنبه آینده تشکیل جلسه داده و نظر خود را درباره این 
تصمیم آمریکا اعام خواهد کرد.دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا پنجشــنبه با امضای فرمانی دیوان کیفری بین المللی و 
کارکنان آن را تحریم کرد.این فرمان، دیوان کیفری بین المللی 
را تحت تحریم اقتصادی قرار داده اســت و ســفر آن دســته از 
کارکنــان دیوان کیفــری بین المللی که بــدون رضایت ایاات 
متحده، مســتقیماً در تحقیقــات دربــاره جنایت های جنگی 
نظامیان و مقام های اطاعاتی آمریکا در افغانستان نقش دارند، 
با محدودیت هایی مواجه می شود.این تازه ترین اقدام ترامپ علیه 
پیمان ها و نهادهای بین المللی است. خروج از برجام، معاهده آب  
و هوایی پاریس، ۲ پیمان کنترل تسلیحاتی و شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد از جمله پیمان شکنی های آمریکاست.

 امارات:
 مشوق های زیادی به اسرائیل دادیم

یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن گوشه ای از روابط پنهانی کشورش با رژیم اسرائیل 
پرده برداشــت و خدمات ابوظبی به تل آویو را تشــریح کرد.یوسف العتیبه سفیر امارات در 
واشــنگتن در مقاله ای در روزنامه صهیونیســتی یدیعوت آحارنوت نوشــت: ما مشوق ها و 
جنبه های مثبت زیادی به نفع اســرائیل ارایه کردیم.وی افزود: از جمله ابتکارعمل های ما 
در قبال اســرائیل این بود که حزب اه را در جرگه یک ســازمان تروریســتی قرار دادیم و 
اقدامات تحریک آمیز حماس را تقبیــح کردیم.العتیبه گفت: امکان زیادی برای روابطی با 
حرارت بیشتر بین ابوظبی و تل آویو وجود دارد.وی تصریح کرد که امارات ابتکارعمل هایی 
را مطرح کرده اســت که امتیازاتی را به اســرائیل می داد.العتیبه در مقاله خود با عنوان »یا 
الحاق یا عادی ســازی« افزود: الحاق )بخش هایی از کرانه باختری( انتظارات اسرائیل برای 
داشتن روابطی امنیتی و اقتصادی و فرهنگی با جهان عرب را برباد خواهد داد. می توانستیم 
دروازه ای برای ورود اســرائیل به جهان عرب و جهان تشکیل دهیم.العتبیه گفت: اسرائیل و 
امارات دو ارتشــی دارند که از بیشترین قدرت در منطقه برخوردارند و نگرانی مشترک در 
قبال تروریســم و تجاوزگری دارند.وی افزود: اســرائیل و امارات روابطی طوانی و عمیق با 
آمریکا دارند و امارات و اســرائیل می توانستند همکاری امنیتی نزدیکتر و موثرتری داشته 
باشند.سفیر امارات گفت: اسرائیل و امارات می توانند کارهای زیادی بکنند زیرا پیشرفته ترین 
اقتصاد در منطقه را دارا هستند. این امکان بود که امارات دروازه بازی باشد که اسرائیل را به 
منطقه و جهان پیوند بدهد.وی گفت: امارات اســرائیلی ها را تشویق کرد که به جنبه مثبت 
برای روابطی بازتر و طبیعی تر بیاندیشند؛ همچنین اماراتی ها و به طور کلی اعراب را تشویق 
کرد که درخصوص روابطی بازتر با اسرائیل مثبت بیاندیشند.العتیبه افزود: امارات اسرائیل را 
به شــرکت در نمایشگاه اکسپو درسال آینده در دبی دعوت کرد. دیپلمات های اسرائیلی در 
ابوظبی در چارچوب آژانس انرژی تجدید پذیر ســازمان ملل حضور دارند.وی تصریح کرد: 
ما مشــوق ها و جنبه های مثبتی را به نفع اسرائیل برای امنیت بیشتر و روابطی مستقیم و 
استقبال روز افزون ارایه کردیم.العتبیه گفت: در بخش بزرگی از جهان اسام می خواستیم 
باور کنیم که اسرائیل یک فرصت است و نه دشمن. ما با خطرات مشترک متداول تر از حد 

ضروری روبرو هستیم و امکان بیشتری برای روابطی با حرارت تر بین خودمان می بینیم.

دولت های آمریکا و عراق پنج شنبه شب 
در بیانیه مشترکی در پی آغاز مذاکرات 
استراتژیک میان دو کشور از توافق برای 
کاهش حضور نظامی واشنگتن در عراق 
ظرف چند ماه آینده خبر دادند. به نقل 
از اســکای نیوز، در بیانیه مشترک دو 
کشور آمده است: در سایه پیشرفت های 
چشم گیر در مسیر نابودی داعش آمریکا 
رونــد کاهش نیروهــای نظامی اش در 
عراق را طی چند ماه آتی ادامه می دهد.

هیات عراقــی به ریاســت عبدالکریم 
هاشــم مصطفی معاون وزارت خارجه 
و هیــات آمریکایی به ریاســت دیوید 
هیل، معــاون وزارت خارجه آمریکا در 
امور سیاســی مذاکرات استراتژیکی را 
براســاس چارچوب توافق اســتراتژیک 
ســال ۲۰۰۸ برگزار کردند.دو طرف در 
این مذاکرات بــار دیگر بر اصول توافق 
استراتژیک ســال ۲۰۰۸ تاکید کردند. 
همچنین آمریکا بار دیگر پایبندی خود 
و احترام بــه حاکمیت عراق و تمامیت 
ارضی آن و تصمیمات مقامات پارلمانی 
و اجرایی عــراق را اعام کرد.در زمینه 

اقتصاد و انرژی نیــز آمریکا اعام کرد 
موضوع فراهم کردن مشاوران اقتصادی 
برای همکاری مســتقیم با دولت عراق 
در کمک به تقویت حمایت بین المللی 
از این کشــور از جمله موسسات دولتی 
در طرح های مربوط به اجرای اصاحات 

اقتصادی اساســی را بررســی می کند.
دو کشــور پروژه های ســرمایه  گذاری 
شــامل ســرمایه گذاری شــرکت های 
آمریکایی بین المللــی در عرصه انرژی 
و دیگــر بخش هارا مورد بررســی قرار 
دادند.عاوه بــر تیم های مذاکره کننده 

دو کشــور بر اهمیت کمک به عراق در 
اجرای برنامه های دولت و اصاحات که 
عراق  ملت  خواسته های  انعکاس دهنده 
است از جمله بازگرداندن ثبات، برگزاری 
انتخابات آزاد و شــفاف و دارای اعتبار 
تاکید کردند.در زمینه امنیتی نیز آمریکا 
متعهد شد در چند ماه آینده نیروهایش 
در عراق را کاهش دهــد. عاوه بر این 
دو طرف درباره وضعیت نیروهای نظامی 
آمریکایی که در عراق می ماند گفت وگو 
کردند.آمریکا نیز متعهد شد برای ایجاد 
پایگاه های دائم یا حضور نظامی دائم در 
عــراق تاش نخواهد کرد. این مســاله 
در ســال ۲۰۰۸ نیز میــان دو طرف به 
توافق رســیده بود.  دولت عراق نیز در 
مقابل متعهد شد که از نظامیان ائتاف 
بین المللی تحت امر آمریکا حمایت کند.

در همین راســتا وزارت خارجه آمریکا 
اعام کــرد که دولت بغداد نســبت به 
ممانعــت از هرگونــه هدفگیری مجدد 
سفارت واشــنگتن و بازداشت عامان 
تهدید هیات های دیپلماتیک آمریکا در 

عراق متعهد شد.

در بیانیه مشترک واشنگتن و بغداد تاکید شد؛ 
 کاهش نظامیان آمریکایی

 در عراق

ائتاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا روز) 
پنج شــنبه( از خروج ۱۲۰۰ تن از نظامیان خود از 
عراق پس از شــیوع کرونا خبر داد.به گزارش سایت 
المعلومه، مایلز کاگینز، سخنگوی ائتاف بین المللی 
ضد داعش گفت: ائتاف بین المللی دارای مشاوران 
نظامی است که از طریق برنامه ریزی های سطح باا 
در عملیات و هماهنگــی در زمینه حمات هوایی، 
مشــارکتی و اطاعاتی  به نیروهــای عراقی کمک 
می کنند تا آنها اطاعاتی از منابع انســانی داشــته 
باشــند.وی گفت، پس از موفقیت نیروهای عراقی، 
بیش از ۱۲۰۰ نیروی ائتــاف از جمله ۸۰۰ تن از 
ایاات متحده به کشورهایشــان اعزام شدند.کاگینز 
افزود: ائتاف بین المللی اکنون در مکان های کمتری 

فعالیت دارد و در مقایسه با پایگاه هایی در کرکوک، 
غرب القیاره، موصل و قائم در پایگاه های کوچک تری 
فعالیت می کند.وی خاطرنشان کرد: این نیروها دیگر 
به عراق باز نخواهند گشــت ، متخصصانی در زمینه 
آموزش از  سایر کشورها مانند نروژ، اسپانیا، فناند، 
آلمان و ایتالیا نیز به دلیل کرونا به کشــورهای خود 
بازگشــتند و آنها هســتند.وی گفت، ائتاف با پنج 
میلیارد دار به حمایت نظامی از نیروهای امنیتی با 
ساح و مهمات پرداخت و گفتگوهای اخیر با دولت 
عراق مجددا اهمیت ادامه کمک های نیروهای ائتاف 
در مبارزه با داعش و نابودی آن را مورد ارزیابی قرار 
داد.کاگینز توضیح داد: داعش توسط نیروهای عراقی 
و با حمایت ائتاف که بنا به درخواســت دولت بود 

شکست خورد و مشارکت بین دولت عراق و ائتاف 
بین المللی بســیار قوی است.سخنگوی ائتاف بین 
المللی ضد داعش با اشــاره بــه اینکه آمریکا دارای 
روابط اقتصادی و فرهنگی با عراق است خاطرنشان 
کرد: عراق نه تنها به لحاظ منطقه ای بلکه در سطح 
جهان کشوری مهم است و روابط آمریکا در ائتاف 
بین المللی بیش از یــک رابطه نظامی برای از بین 
بردن داعش است و ایاات متحده روابط خود با این 
کشور را ارج می نهد.وی گفت: ائتاف بین المللی در 
پایگاه های )عین السد ، اربیل و التاجی( حضور دارد 
و ما باید از نظر ســامانه های دفاعی برای حمایت و 
مقابله با هر گونــه خطری به ویژه داعش هماهنگ 

شویم.

ائتاف آمریکایی ۱۲۰۰ نیروی خود را از عراق خارج کرده است
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ستاد توسعه فناوری های آب و خشکسالی با اجرای طرحی درصدد توسعه 
فناوری تولید آب با قابلیت مصرف در صنعت و شــرب از پساب به میزان 
۵ هزار لیتر در روز اســت. با اینکه بیش از ۷۰ درصد ســطح زمین را آب 
پوشــانده اما کمبود آن در کشورها تبدیل به یک بحران شده است از این 
رو دستیابی به آب شیرین بســیار با اهمیت است. در همین راستا طرح 
فناورانه با عنوان "نمک زدایی با استفاده از دورریز حرارتی" در ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکســالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تعریف شد. روش استفاده شده در این طرح جزو 
روش های حرارتی محسوب می شود و در آن نیاز به یک منبع حرارتی است 
و در این زمینه روش اسمز معکوس و استفاده از سیستم های حرارتی برای 

نمک  زدایی آب از جمله روش های مرسوم محسوب می شود. 

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدید خود، روش هایی را ارائه داده اند 
که می تواند به غیرفعال کردن کروناویروس کمک کند. ویروس شناســان 
روش های جامعی ارائه داده اند که مراحلی را برای غیرفعال کردن ویروس 
شامل می شــود. این روش ها می توانند به بررسی ایمن سلول های عفونی 
شده کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند منبع پژوهشی خوبی برای 
پژوهشگران تازه کار باشد. استاد دانشگاه ایالتی جورجیا گفت: نکته مهم در 
مورد پژوهش ما این است که روش های خاصی را برای غیرفعال کردن کامل 
ویروس ارائه می کند که قابل تجزیه و تحلیل علمی هستند. این روش ها 
موجب می شوند تا ویروس، ویژگی عفونی کردن را از دست بدهد. وی افزود: 
این روش ها به پژوهشگران امکان می دهند تا به بررسی پروتئین ها و ژن های 

ویروس و نحوه واکنش میزبان نسبت به عفونت بپردازند. 

یک استارتاپ سوئیسی سعی دارد نخستین نمونه از ماسک های شفاف و 
سازگار با محیط زیست را به مرحله تجاری سازی برساند. وی  موفق شده 
حدود ۱۰۵ میلیون دار بودجه برای تجاری ســازی ماسک های شفاف و 
سازگار با محیط زیست جذب کند.بنیانگذاران این استارتاپ، ایده ساخت 
ماسک شفاف را با الهام از شرایط کارمندان مراقبت  بهداشت مطرح کردند 
که طی دوره شــیوع ابوا در ســال ۲۰۱۵، در بیمارســتان کودکان کار 
می کردند و با وجود نزدیک بودن به بیماران نمی توانســتند چهره خود را 
نشان دهند. والدین و نزدیکان بیماران نیز هنگام ماقات مجبور بودند دو 
سوم صورت خود را با ماسک بپوشانند.ماسک های شفاف پیش از این هم 
وجود داشتند اما این نوع ماسک ها، ماسک هایی معمولی هستند که داخل 
آنها بخار ایجاد می شود و کاربر نمی تواند با آنها، تنفس راحتی داشته باشد. 

تاش برای تولید روزانه 5000 
لیتر آب از پساب

پژوهشگران آمریکایی به دنبال 
غیرفعال کردن کروناویروس

تولید ماسک های شفاف و سازگار 
با محیط زیست

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تظاهرات ضدنژادپرستی در شهر "لس آنجلس " در ایالت  "کالیفرنیا " آمریکا/ رویترز

رقابت جذاب استیشن های لوکس ب ام و، ولوو، آئودی و مرسدس 
برای کسانی که در بازار به دنبال یک استیشن لوکس هستند که پرفورمنس مناسبی هم داشته باشد، گزینه های مختلفی وجود 
 S4 استیت، آئودی AMG C63 تورینگ، مرســدس M34۰i دارد. حال مجلهٔ اتوبیلد چهار نمونه از این خودروها شــامل ب ام و
TDI آوانت و ولوو V6۰ پولستار را به پیست برده و در برابر یکدیگر قرار داده است. البته شاید بگویید هیچ کدام از این خودروها 
در طول عمر خود رنگ پیست را نمی بینند و مالکین این استیشن ها هرگز با آن ها به پیست نمی روند اما این بهترین روش برای 
 M34۰i تعیین ســریع ترین خودروی این بخش بوده و نتایج رقابت آن ها هم کامًا واضح اســت. در این رقابت استیشنی، ب ام و
تورینگ که با استیک های چسبندهٔ میشلن پایلوت اسپرت 4S به پیست آمده بود، با ثبت زمان ۱ دقیقه و 39 ثانیه به مقام اول 
دست پیدا می کند. این خودرو به یک پیشرانهٔ 3 لیتری شش سیلندر خطی مجهز است که 3۷4 اسب بخار قدرت و ۵۰۰ نیوتن 
متر گشــتاور تولید می کند. مقام دوم هم به مرسدس C43 استیت با ثبت زمان ۱ دقیقه و 4۱ ثانیه با استیک های کانتیننتال 
اسپرت ۵P می رسد. زیر کاپوت این استیشن آلمانی یک موتور 3 لیتری V6 توئین توربو با 39۰ اسب بخار قدرت و ۵۲۰ نیوتن 

متر گشتاور قرار گرفته است.

لیگ بوکس همان آش و همان کاسه قبل نشود!
در حالی که فدراسیون بوکس ایران قصد دارد لیگ برتر را بار دیگر راه اندازی کند، کارشناسان این رشته امیدوارند که همانند 
گذشته شاهد حواشی و مشکات این رقابت ها نباشند. فدراسیون بوکس ایران تصمیم دارد رقابت های لیگ برتر این رشته را 
پس از گذشت ۱۰ سال بار دیگر راه اندازی کند، اما این موضوع باعث شده تا سواات متعددی در مورد شرایط بوکس ایران 
برای برگزاری این رقابت ها، در اذهان دوســتداران این رشــته مطرح شود. مسائلی همچون بحث وجود یا عدم وجود نیروی 
انسانی و پتانسیل کافی،  برنامه ریزی درست فدراسیون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به فعالیت های تیم ملی و همچنین 
بحث مسائل مالی که همگی در کنار هم باعث شده اند تا نگاه های متفاوتی در رابطه با این تصمیم فدرسیون ایجاد شود.  با 
توجه به اینکه طی سال های اخیر فدراسیون بوکس با مشکات مالی و مدیریتی متعددی دست و پنجه نرم کرده است، خیلی  
از کارشناسان و پیشکسوتان معتقدد برگزاری لیگ کار ساده ای نیست و حتی می تواند باعث ایجاد حاشیه های بیشتر برای این 
رشته شود. بوکسی که به تازگی به لطف دو سهمیه المپیک ورزشکارانش خود را از نوک پیکان حاشیه های فدراسیون های 

ورزشی دور کرده است.

خی ژاده هم رک ماه رویی هم حور ماه زادهای آفتاب یغما ای خَلُّ هستی ه مهر و خدمت استاده و نشسته
هم ر دلم نشسته هم پیشم ایستاده کان بسته من لعل سوده دارم ر روی سیم سادهتو سیم ساده داری ر زر مشک سودهه اک من گشایی زان دو لب گشادهه راز من گشایی زان زلف ر سر ی فکنده ر دل ی نهادهدارم ز دست عشقت دو دست ر سر و دلور بی تو باده نوشم نوشم مباد بادهگر بی تو شادی آرم یارم مباد شادی

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مجموعه ســینماهای زنجیره ای »AMC« که بزرگترین گروه ســینمایی در آمریکا و جهان محسوب 
می شــود، در سه ماه گذشته به ســبب بحران جهانی کرونا و تعطیلی سینماها با زبان هنگفت ۲.۱۷ 
میلیارد داری روبه رو شــده اســت.گرچه این مجموعه بزرگ سینمایی قرار است به طور کامل در ماه 
جوای بازگشــایی شود اما برخی کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باروند که این مجموعه به سبب 
بدهی های فراوان و مشــکل نقدینگی توان گذر از بحران کرونا را ندارد و باید اعام ورشکستگی کند و 
یا برای ماندن در عرصه، حجم باای بدهی های خود را مجددا ساختاربندی کند.»AMC« پیش تر ۱۰ 
سینما را در کشورهای نروژ، آلمان، اسپانیا و پرتغال بازگشایی کرده و در ماه آینده در آمریکا و بریتانیا 
نیز فعالیت خود را از سر می گیرد و قرار است فیلم »Tenet« ساخته »کریستوفر نوان« را از ۱۷ جوای 
 »AMC« و »موان« محصول جدید دیزنی را از ۲4 جوای اکران کند. مجموعه سینماهای زنجیره ای

دارای ۲۲۰۰ سالن در اروپا و ۸۲۰۰ سالن نمایش فیلم در آمریکاست.

اعتقاد بدون تعصب
کتاب اعتقاد بدون تعصب اثر مشــترکی از پیتر برگر 
و آنتــون زایدرولد اســت که در ســتایش »تردید« 
نوشــته شــده. اما اگر در مفاهیم کتاب دقیق شویم 
می توانیم اعتقاد داشتِن بدون تعصب را از آن نتیجه 
 how to – بگیریم کــه اتفاقا عنوان فرعی کتــاب
 have convicions without becoming

a fanaic – نیز می باشــد. موضــوع این کتاب به 
طور کلی شــک و ایمان و یقین اســت که به صورت 
فلسفی به آن پرداخته می شود.کتابی که در رابطه با 
زندگی انسان در دنیایی است که هر فردی تحت تاثیر 
مفاهیم مختلف قرار می گیــرد و به راحتی می تواند 
درباره برخی از آن ها با تعصب رفتار کند. در پشــت 
جلد کتاب قسمتی از متن آن آمده است که می توان گفت خاصه مفاهیم کتاب را شامل می شود. 
این قسمت از کتاب به نحوی راهکار نویسندگان کتاب برای داشتن یک اعتقاد بدون تعصب است:

می توان موضعی میانه بین نســبی گرایی و بنیادگرایی اتخاذ کرد؛ نه فقط در حوزه دین و اخاق 
بلکه در حوزه سیاست. ایدئولوژی های رادیکال اغلب بنیادگرایانی را می پرورد که می خواهند سلطه 
بدیهی جهان بینی شان را تثبیت کنند. از سوی دیگر نسبی گرایان سیاسی هم می خواهند سیاست 
را از هــر حقیقت اخاقی جدا کنند. ما نمی توانیم از آزادی ها و حقوق خودمان دم بزنیم اما آن را 
تا حد آرا یا سلیقه های محض تقلیل دهیم و مثا بگوییم: »من شکنجه را محکوم می کنم، اما به 
حق تو برای مخالفت احترام می گذارم.« با همان لحنی که انگار داریم می گوییم: »من موتسارت 
را ترجیح می دهم اما تو آزادی بتهوون را ترجیح بدهی.« سیاست میانه روی هم از نسبی گرایی و 

هم از بنیادگرایی دوری می کند.

آلویز آلزایمر
در   ۱۸64 ژوئــن   ۱4 زاده  آلتس هایمــر  آلویــز 
شــهر مارکت برایت در ایالت بایرن کشــور آلمان، 
راون پزشــک، عصب شناس اهل کشــور آلمان بود. 
وی از همکاران امیل کریپلین بود. بخاطر تشــریح 
و پژوهش هایش در مورد بیماری زوال عقل، نام این 
بیمــاری را به افتخار وی بیماری آلزایمر نام نهادند. 
آلویز در ۱9 دســامبر ۱9۱۵ در شهر وروتسواف در 
جنوب غربی کشــور لهستان بر اثر نارسایی قلبی و 
کلیــوی بیماری تب رماتیســمی از دنیا رفت و در 
گورســتان اصلی فرانکفورت به خاک ســپرده شد. 
بیماری بنام آگوســته ِدتِر به بیمارستان فرانکفورت 
منتقل شد که از بیماری زوال عقل رنج می برد. این 
بیمــار تا زمان مرگش در ۸ آوریل ۱9۰6 تحت مراقبت دکتر آلویز آلزایمر قرار داشــت. آلویز 
بررســی هایی را بر روی مغز وی انجام داد و مشــاهده کرد که ناهنجاری هایی در فیبریل های 
دیواره یاخته های مغز وجود دارد که علت پدید آمدن بیماری بود.آلویز برای نخســتین بار در 
3۷ مین کنفرانس روان پزشــکان آلمان، در ســال ۱9۰6 به تشــریح عائم و نشانه های زوال 
یاخته های قشــر مغز و آنالیز بافت شناســی آن پرداخت. پس از وی پزشکان دیگر مانند فیشر 
در ۱9۰۷، بونفیگلیو در ۱9۰۸، پروســینی در ۱9۰9 پس از مطالعه بر روی مغز آگوسته دیتر 
مشاهدات و یافته های وی را تایید کردند. آلویز آنالیز و یافته های مشابهی را در سال ۱9۱۱ از 
بیماری دیگر منتشر نمود. امیل کریپلین همکار آلویز و مسئول بخش روان پزشکی مونیخ پس 
از تایید یافته های آلویز درباره بیماری زوال عقل، پیشــنهاد داد تا نام این گونه بیماری برگرفته 

از نام همکار خود آلویز آلزایمر باشد.

بزرگترین سینمای زنجیره ای در آستانه 
ورشکستگی


