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آمریکا باخت، ایران برنده شد
این روزها رسانه ای در غرب چه فارسی زبان و چه به زبانهای 
محلی پیدا نمیکنیم که گریــزی به تفاهم نامه ایران و چین 
نزده باشند. از رسانه ها بسیار با اهمیت تر مقامات امنیتی در 
غرب یکی پس از دیگری به موضوع این قرارداد اشاره نموده 
یا مردم ایران را به شورش علیه این تفاهم نامه فرا میخوانند 
یا در صدد واقع گرایی برآمــده روند تاثیرات این تفاهم نامه 
و شــرایط بعد از اجرای آن را در عبور از ســیم های خاردار 
تحریم های غرب علیه ایران تشریح می کنند. من باب مثال 
آقای » مایک مورل « معاون پیشــین سازمان سیا در صفحه 
مجازی خود در توئیتر نوشــت: » چین و ایران برنده شدند و 
ما باختیم «. ایشــان در انتقاد به سیاستهای غرب بخصوص 
کاخ سفید در جریان خروج از برجام اینگونه مینویسد که: » 
این نتیجه مستقیم سیاســت تکروی ما در قبال ایران است. 
این دلیل اصلی اســت بــرای آن  که چرا بســیاری از جمله 
تیلرســون و ماتیس مخالفان خروج آمریکا از توافق هسته ای 
ایران بودند«. » نیکی هیلی « سفیر پیشین آمریکا در سازمان 
ملل متحد نیز در توئیتهایی می نویســد که: » انعقاد ســند 
جامع همکاری چین و جمهوری اســامی را پایانی بر انزوای 
ایران میدانم  و اعام میکنم که شــراکت چیــن با ایران به 
معنای پایان انزوای جهانی ایران اســت. وی در ادامه توییت 
خود می افزایــد که چین با این توافق می تواند در پروژه های 
مختلف اعم از بانکی، بنادر، خطوط ریلی و مخابرات دســت 
داشــته باشــد«.  جدای از مقامات در کشورهای غربی اغلب 
تحلیلگران غربی می گویند که هدف ایران و چین از این توافق 
این است که نشــان دهند هر دو کشور آلترناتیوهایی به جز 
غرب در اختیار دارند؛ حتی اگر بعضی از این پروژه ها به بهره  
برداری نرسند. مجموع  گزارشــهای رسانه های غربی درباره 
توافق ایران و چین در حالی منتشــر می شــوند که هنوز این 
سند به طور رسمی  از سوی هیچ یک از طرفین منتشر نشده 
است و جزئیات آن هنوز رسانه ای نشده است و آنچه در افکار 
عمومی در معرض تحلیل و انتقاد مطرح میشود اخباری است 
که در اثر انتشــار یک پیش نویس بدون امضا بعنوان ســند 
پیشنهادی مطرح اســت. روزنامه وال  استریت ژورنال آمریکا 
نیز در گزارشی درباره توافق جامع ایران و چین مینویسد که: 
»  تهران و پکن در تاش هســتند تا یک مشارکت گسترده 
استراتژیک را برای کاهش فشارهای اقتصادی آمریکا بر هر دو 
کشور پایه ریزی کنند؛ توافقی که همچنین ایران را از انزوای 
اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا خارج خواهد کرد و طبق 
مفاد این توافق که باید به تصویب پارلمان ایران برسد، چین 
از منابع نفتی ایران سود می برد و ایران نیز از سرمایه  گذاری 
چین بهره  مند خواهد شد. مشارکت ایران و چین باعث مقابله 
با فشارهای آمریکا روی هر دو کشور چین و ایران خواهد بود. 
روزنامه آمریکایی»نیویورک  تایمز« نیز روز یک شــنبه همین 
هفته در گزارشــی تحت عنوان »چین و ایران، با ایستادگی و 
مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری تجاری و نظامی نزدیک 
می شوند«، این روزنامه نیز همانند وال استریت ژورنال، سند 
»برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین« را اقدامی 
در جهت تضعیف تاش هــای ضد ایرانی دولت دونالد  ترامپ 
توصیف کرده اســت. این روزنامه آمریکایی مدعی شده است 
که  نسخه ای از پیش نویس توافق پیشنهادی ۱۸ صفحه ای را 
در اختیار داشــته و می نویسد، ایران و چین پیش نویس یک 
توافق همکاری گســترده اقتصادی و امنیتی را تهیه کرده اند 
که راه را برای ســرمایه  گذاری چند صد میلیارد داری چین 
در بخش های انرژی و دیگــر بخش های ایران فراهم می کند 
و بــا این اقدام تاش های رئیس جمهــور آمریکا برای انزوای 
ایران را تضعیف خواهد کرد. جالب تر از هر دو روزنامه ای که 
اشاره کردم گزارش روزنامه جروزالم  پست است که در مقاله 
ای تحلیلی با اشــاره به توافق ایران و چین نوشــت: » توافق 
پیشنهادی میان ایران و چین خبر بدی برای اسرائیل است«. 
این روزنامه صهیونیســتی در همین مقاله توضیح مبسوطی 
ارائــه نموده که: » در حالی که ایران و چین مشــغول تاش 
برای نهایی کــردن یک توافق امنیتی و اقتصادی ۲۵ ســاله 
هســتند اسرائیل دایل زیادی برای نگران شدن از آن و حتی 
قرار گرفتن در وضعیت هشدار، خواهد داشت«. جروزالم  پست 
با اشاره به این که فشــار حداکثری آمریکا اثرات مهمی روی 
ایران داشته اســت، نوشت: سرازیر شدن سرمایه  گذاری های 
چین  بلحاظ سیاسی  به سمت خنثی کردن این اثرات مخرب 
تحریــم هاخواهد بود«. اینکه واقعا ایــران در این توافق نامه 
زمینــه حضور جدی چین در پروژه های نفتی و حمل و نقل 
را فراهم نموده و دو کشور بتوانند بستر کاما نوینی در عرصه 
اقتصاد جهان بگشــایند البته بسته به هوشمندی و شناخت 
شرایط امروز غرب است. غربی ها با کرونا زمین گیر شده اند 
اما چین و ایران به راحتی و البته نســبت به غرب با کمترین 
میزان تلفات توانسته اند براین اپیدمی خطرناک تفوق یابند و 
همین امر نشــان میدهد که هر دو برنده مسابقه اقتصاد قرن 
بیســت و یکم خواهند شد و آمریکا را در حسرت موفقیت در 

تحریم های ظالمانه به نتیجه ای اسفناک می کشانند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

باز هم فساد در حوالی وزیر پرحاشیه
 متهم گریخت!

علی اشــرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت زاده است که حسب اطاعات متواری شده و از حضور در 
دادگاه ســرباز می زند.پرونده فساد در پتروشیمی یکی از پرونده های به نسبت قدیمی است که از روز 
گذشته مجدد رسیدگی به بخش دیگر آن آغاز شده است و طبق شنیده ها قرار است در یک ماه آینده 
حکم آن صادر شود.تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله ای و فروش ارز پتروشیمی ها 
با دار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب های شخصی بدون کسب مجوز، مهم ترین ابزار 

متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی داده است.
در گروه اول، رضا حمزه لو، مدیر وقت شــرکت بازرگانی پتروشــیمی، مرجان شــیخ ااسام آل آقا و 
علی اشــرف ریاحی به صورت دونفره، بخشی از ارز پتروشــیمی ها را به حساب های شرکت های خود 
منتقل کرده و به سوءاســتفاده مشــغول بودند. به عنوان نمونه در یکی از این شرکت ها، رضا حمزه لو 
ســهم خود را به شیخ ااســام واگذار کرده است. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده 
می شــود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزه لو در شرکت 
بازرگانی پتروشــیمی بوده است.این گروه به جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب های قانونی و مجوز 
دار منتقل کنند، به بهانه های مختلف از این اقدام ســرباز می زدند و پول را در حســاب های شخصی 
خــود حفظ می کردند. ایــن در حالی بود که به دلیل تحریم ها و عدم امــکان انتقال پول به خارج از 
کشور توسط شرکت های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی ها در حساب های 
شــخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی ها توســط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر 
نداشت. ریاحی در دور اول در دادگاه حضور داشت ولی شیخ ااسام با خارج کردن چند میلیون یورو 
از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعًا متواری اســت.گروه دوم اما حکایت عجیب تری دارند؛ محســن 
احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی )از مدیران بازنشسته یک 
نهاد امنیتی-اطاعاتی که در صنعت نفت شــهره اســت(، نقش مهمی در سوءاستفاده های انجام شده 
داشــتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط ســازمان اطاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در 
بازداشــت به ســر می برد. البته به جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن ها نیز به قید 
وثیقه از بازداشــت رهایی یافتند.احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل 
بازپرســی به سوءاستفاده های خود اعتراف کردند. شــیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و 
احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشــروع داشــته اند و در اعترافات خود به راحتی نســبت به 
دریافت پورســانت های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می شوند. جالب اینجاست که سازمان 
اطاعات ســپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت های پتروشیمی را 
افشــا می کردند تا زمین بازی و سوءاستفاده های خود را توسعه دهند!.نکته قابل تأمل و جدید در این 
پرونده متواری شــدن یکی از متهمان گروه اول است که همانطور که گفته شد داماد وزیر پر حاشیه 
ســابق صنعت و معدن است. فردی که گفته می شود علیرغم احضاریه های مجدد از حضور سرباز زده 
است و طبق گفته دادگاه مدتی در خارج از کشور بوده و سپس به ایران بازگشته و متواری شده است. 
البته برخی ها هم اعام کردند علت سفر وی همراهی با خانواده اش در اعزام به یکی از کشورهای غربی 
بوده است.ازم به ذکر است برای این فرد وثیقه هم گذاشته شده بود که حال با توجه به متواری شدن 

وی باید این وثیقه ضبط شود.

 رییس جمهــوری از اراده دو دولت ایران و عراق برای ارتقای روابط تجاری دو 
کشور به ۲۰ میلیارد دار خبر داد و گفت: دو کشور مصمم هستند همه مفاد 
توافقات دو طرف در اسفند ماه ۹۷ را اجرایی کنند.حجت ااسام والمسلمین 
حســن روحانی عصر  دیروز سه شنبه در نشست خبری مشترک با مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق، ضمن خیرمقدم به وی و هیات همراه اش، گفت: 
آقای کاظمی در شرایط حساسی مسئولیت دولت عراق را برعهده گرفته اند و در 
طول چند ماه مسئولیت وی شاهد حرکت خوب در روابط تجاری میان دو کشور 
بودیم و امروز هم در این زمینه گفت وگو کردیم.وی با اشاره به موضوعات مورد 
رایزنی با نخســت وزیر عراق اظهار داشت: امروز درباره شرایط بهداشتی منطقه 
و مسئله ویروس کرونا، با یکدیگر گفت وگو کردیم. جمهوری اسامی ایران این 
وعده را به دولت و ملت عراق می دهد که با همه توان و امکان خود از نظر اقام 
بهداشتی و دارویی در کنار ملت عراق باشد.رییس  جمهور ادامه داد: خوشبختانه 
جمهوری اســامی ایران توان و امکان ازم را برای تامین نیازمندی های ملت 
عراق در زمینه بهداشــتی و دارویی و آمادگی برای تبادل نظر و مشــورت بین 
مسئوان بهداشتی دو کشور را دارد.روحانی ارتقا و گسترش روابط تجاری بین 
دو کشور را موضوع دیگر گفت و گوی خود با الکاظمی عنوان کرد و گفت: اراده 
دو دولت بر آن اســت که روابط تجاری دو کشــور را به ۲۰ میلیارد دار ارتقا 
ببخشند. همچنین دو کشور مصمم هستند همه مفاد توافقاتی که در ماه اسفند 
سال ۹۷ در بغداد بین دو دولت به تائید رسید و توافق شد، را اجرایی کنند که 
در آن مسائل زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و اتصال راه آهن شلمچه - بصره 
و ایروبی اروند رود مورد توافق قرار گرفته بود.رییس شورای عالی امنیت ملی با 
اشاره به همکاری های امنیتی دو کشور خاطرنشان کرد: ما مثل  سال های پیش 
که در کنار دولت و ملت عراق و ارتش عراق روبه روی داعش ایستادیم و  مبارزه 
کردیم، همچنان آمادگی داریــم در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت عراق 
و منطقه تاش کنیم.روحانی اضافــه کرد: ازم می دانم از دو قهرمان مبارزه با 
تروریسم یعنی سپهبد سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس 
به بزرگی یاد کنم که جزو سردارانی بودند که طی سالهای گذشته برای امنیت 
عراق تاش کردند.وی با اشــاره به دیگر موضوعات رایزنی خود با نخست وزیر 
عراق گفت: در گفت و گوی امروز در خصوص مســائل منطقه، ثبات منطقه و 
نقشی که عراق می تواند در منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند عربی ایفا کند، 
مورد تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.رییس  جمهور در پایان ضمن خوشامدگویی 
مجدد به نخســت وزیر و هیات عالی رتبه عراق گفت: مطمئن هستم این سفر 

نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور دوست و برادر، ایران و عراق است.

الکاظمی: اجازه نمی دهیم تهدیدی از خاک عراق متوجه ایران شود
نخســت وزیر عراق گفت: عراق اجازه نمی دهد تهدیــدی از خاک آن متوجه 
کشــور ایران شود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از دیدار با حجت 
ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور 
کشــورمان، گفت: از جناب آقای رئیس جمهور تشکر می کنم که من و هیات 
همراهم را دعوت کردند تا به تهران، پایتخت جمهوری اسامی ایران سفر داشته 
باشم که هدف از این سفر تقویت روابط تاریخی است که میان دو کشور وجود 
دارد.وی ادامه داد: هدف از این سفر تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور است، 
به ویژه اینکه امروز ما با چالش هایی روبرو هستیم که بخشی از آن نتیجه شیوع 
بیماری کرونا و ســقوط قیمت نفت است. در سایه چنین چالش هایی نیازمند 
هماهنگی بین دو کشور هستیم به نحوی که تامین کننده منافع ایران و عراق 
باشد.الکاظمی تاکید کرد: روابط ایران و عراق صرفاً ناشی از موقعیت جغرافیایی 
دو کشــور و ۱۴۵۰کیلومتر مرز مشترک نیســت، بلکه روابط تاریخی، دینی و 
فرهنگی است که ریشه در تاریخ دارد. همچنان که ما موضوع مسائل منطقه ای، 
ثبات و صلح را مورد گفت وگو قراردادیم آنهم زیر سایه چالش هایی که منطقه با 
آن روبرو است.نخست وزیر عراق گفت: من خدمت برادرانم در جمهوری اسامی 
ایران تاکید می کنم که ملت عراق دوستدار و مشتاق روابط ممتاز با جمهوری 
اسامی ایران بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دو کشور است.الکاظمی 

تاکید کرد: ما علیه تروریسم و گروه های تکفیری جنگیدیم و جمهوری اسامی 
ایران از نخســتین کشــورهایی بود که در این راه کنار عراق ایستاد و ما این را 
فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل عراق هم در کنار ایران ایستاد تا به ایران 
برای گذر از چالش های اقتصــادی اش کمک کند و در این راه عراق تبدیل به 
یک بازار بزرگ برای تجارت ایران شده است.وی گفت: روابط ما با ایران و کشور 
مختلف مبتنی بر حسن نیت است و تاش ما این است که از رهگذر همکاری 
با جمهوری اسامی ایران بتوانیم راهکارهایی برای خارج کردن و بیرون آوردن 
منطقه از چالش ها و تنش هایی که از آن رنج می برد پیدا کنیم؛ ما فکر می کنیم 
از طریق همکاری و کار کردن با کشــورهای مختلف منطقه بتوانیم راهکارهای 
فراگیری برای پایان دادن به چالش های منطقه پیدا کنیم.نخســت وزیر عراق 
تاکید کرد: ایران و عراق هر دو از چالش ها و مشکات اقتصادی رنج می برند و 
ملت های ما منتظرند تا خدمات بهتری از دولت ها دریافت کنند. ما برای اینکه 
بتوانیم این هدف را تحقق ببخشــیم نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم؛ یک 
همــکاری فراگیر و کامل بین ایران و عراق.الکاظمی تاکید کرد: روابط خارجی 
عراق مبتنی بر توازن و دوری از هرگونه صف بندی است به همین دلیل عراق 
اجازه نمی دهد تهدیدی از خاک آن متوجه کشــور ایران شود به ویژه این که 
روابط دو کشور به صدها سال پیش برمی گردد اما باید این روابط دیرپا را حمایت 
کنیم.وی بیان داشــت: ما در عراق دفاع و حمایت از ایران را سرلوحه کار خود 
قرار خواهیم داد و اجازه نمی دهیم هیچگونه تهدیدی از ســمت عراق یا اراضی 
عراق متوجه ایران باشد.نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در عراق به دنبال ثبات 
هســتیم و فلسفه و نگاه ما نســبت به ایران این است که ایران را یک کشور با 
ثبات، نیرومند، شکوفا و رو به پیشرفت می دانیم و این واقعیتی به نفع عراق و 
تمامیت ارضی منطقه اســت و از طرف دیگر عراق هم باید نیرومند و با ثبات 
باشد تا بتواند یک حامی و پشتیبان برای همسایگان و کشورهای منطقه در راه 
صلح و ثبات در منطقه باشد.الکاظمی خاطر نشان کرد: ما برای اجرای توافقات 
بین دو کشور گفت وگو کردیم از جمله مرتبط کردن راه آهن میان دو کشور از 
طریق خرمشــهر به بصره؛ و بسیار ایدوار هستم که این توافقات به زودی جامه 
عمل بپوشد.نخست وزیر عراق بار دیگر از جمهوری اسامی ایران تشکر کرد و 
گفت: از ایران به خاطر مبارزه با کرونا و تروریست تشکر می کنم. امیدوارم شاهد 

شکوفایی اقتصادی بین دو کشور باشیم.

روحانی: نیروهای خارجی نمی توانند در مناسبات برادرانه ایران و عراق 
خللی ایجاد کنند

همچنین روحانی دردیدار با نخســت وزیــر عراق با تاکید به حفظ تمامیت 
ارضی و امنیت عراق به عنوان همســایه ای مهم و استراتژیک برای ایران را 
حائز اهمیت فراوان توصیــف و تصریح کرد: نیروهای خارجی قادر به ایجاد 
هیچ خدشه و خللی در مناســبات برادرانه دو همسایه دیرین نخواهند بود.

وی گفت: پذیرش مســوولیت نخست وزیری در شرایط ویژه و سخت امروز 
این کشور از سوی وی را نشانه حسن اعتماد همه جریان های سیاسی عراقی 
به وی و نشانگر عمق وحدت و برادری در جامعه عراق توصیف کرد و گفت: 
دغدغه مندی و عاقه دو ملت و دو دولت ایران و عراق به سرنوشت یکدیگر، 
سرمایه ای بزرگ در مسیر توسعه همه جانبه روابط و همکاری های دو کشور 
است.رییس جمهوری افزود: ایران و عراق به لحاظ فرهنگی، دینی، تاریخی 
و سیاســی از اشتراکات فراوانی برخوردارند و حوزه های علمیه قم و نجف دو 
سرمایه بزرگ برای ایران و عراق محسوب می شوند.روحانی با بیان اینکه ایران 
و عراق می توانند با همکاری هم از شــرایط سختی که شیوع بیماری کرونا 
ایجاد کرده عبور کنند، اظهار داشت: دو کشور باید با همکاری های گسترده 
در همه زمینه ها توافقات موجود را هر چه ســریع تر به طور کامل اجرایی و 
عملیاتی کنند.رییس جمهوری حفظ تمامیت ارضی و امنیت عراق به عنوان 
همســایه ای مهم و اســتراتژیک برای ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و 
تصریح کرد: نیروهای خارجی قادر به ایجاد هیچ خدشه و خللی در مناسبات 

برادرانه دو همسایه دیرین نخواهند بود.

 اقتصاد ایران در برزخ

دهه۹۰ ؛ هر سال دریغ از پارسال
 خوانساری:

حجم تجارت خارجی44 درصد 
کاهش یافت

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اعام کرد:

احتمال تهاتر پول بلوکه شده در عراق با نفت

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با فقری که هر روز بیشتر می شود و اکنون ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار 
گرفته اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فواد، امکان 
جذب داریم. مسعود خوانساری در جلسه دیروز اتاق بازرگانی با بیان اینکه صادرات نفت، گاز و میعانات در 

سال ۹۸، 3۲ میلیارد دار نسبت به سال قبل کاهش داشته است، ....

مرکز آمار اعام کرد

شیب نزولی باروری در کشور

کرونا همچنان رکورد می زند

۲۲۹ مرگ در یک شبانه روز
ســخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۲۹ نفر اعام کرد. سیما 
ســادات اری، بعد از ظهر ســه شــنبه در ارتباط تلویزیونی، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور 
پرداخت.وی با اشــاره به شناســایی ۲۶۲۵ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتا در کشــورمان تا 
ظهردیروز سه شنبه 3۱ تیر ۹۹ را ۲۷۸ هزار و ۸۲۷ نفر اعام کرد.سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره 
به ۲۲۹ مورد جدید فوتی در شــبانه روز گذشــته، گفت: تاکنون ۱۴ هزار و ۶3۴ نفر از افراد مبتا، 

جان خود را از دست داده اند.وی افزود: از مجموع افراد مبتا، ۲۴۲ هزار و 3۵۱ نفر بهبود یافته اند.
اری گفت: در حال حاضر، 3۵۸۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شــدید و تحت مراقبت های ویژه 
قرار دارند.وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۵۸ مورد تســت تشــخیصی کرونا در 
آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.اری با بیان اینکه استان های مازندران، 
فارس، آذربایجان های شــرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، 
زنجان و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: استان های تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، 
مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه 

و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

روحانی در کنفرانس خبری با نخست وزیر عراق مطرح شد؛
 اراده ایران و عراق ارتقای روابط تجاری 

به ۲۰ میلیارد دار است
الکاظمی: اجازه نمی دهیم تهدیدی از خاک عراق متوجه ایران شود
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ربیعی در نشست خبری مطرح شد؛گزیده خبر

سقفی برای همکاری با همسایگان نداریم
 سخنگوی دولت توسعه همکاری با همسایگان را سیاست اصلی 
جمهوری اسامی ایران دانست  و گفت: بدنبال تعمیق روابط با 
بغداد هستیم.»علی ربیعی« دیروز سه شنبه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهارداشت: میزبان مصطفی الکاظمی هستیم 
و امیدواریــم گفت و گوهای ســازنده و موثری با هدف تعمیق 
روابط دو کشــور داشته باشیم و به خوبی بتوانیم چارچوب های 
کاری آینده مان را ترســیم و همکاری های مشــترک سال های 
گذشــته دو ملت با فرهنگ مشــترک بیش از گذشته تعمیق 
ببخشیم.سخنگوی دولت ضمن خیر مقدم به الکاظمی و هیات 
همراه،  افزود: وی در شــرایطی وارد کشور می شود که سیاست 
همسایگی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی ما 
وارد عرصه جدیدی شده اســت و توسعه همه جانبه و ارتباط 
موثر با همسایگان از اولویت های اصلی دولت در این سال هاست.

ربیعی با اشــاره به دو مصوبه هیات دولت در هفته اخیر تصریح 
کرد: پوشش بیمه ســامت برای افراد خارجی مقیم کشور در 
هیات وزیران مصوب شد، به این معنا که همه خارجی های مقیم 
کشور مشمول این طرح هســتند و می توانند از بیمه سامت 
اســتفاده کنند. البته ۱۰۰ درصد سرانه خدمات درمانی را باید 
پرداخــت کنند.به گفته دســتیار ارتباطــات اجتماعی رییس 
جمهوری،  این طرح عاوه بر کار انسان دوستانه موجب درمان 
به موقع اتباع خارجی و ارتقای ســامت جامعه می شود.وی با 
اشاره به نوسانات بازار ارز و پیگیری آن در ستاد اقتصادی دولت 
اظهارداشــت: خوشــبختانه منحنی قیمت ارز در حال سرازیر 
شدن اســت و این امر در سایه سیاســت ها و زحمات دولت و 
بانک مرکزی در خصوص بازگشــت ارز به قیمت واقعی صورت 
گرفته اســت.  در این مدت تاش کردیــم که ارزهای خارج از 
کشور برگردد و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این حوزه 
تاش های موثری کردند و حداقل در دو کشور چشم انداز بسیار 
روشــنی ایجاد شد که بتوانیم ارزهایمان را برگردانیم.ربیعی در 
ادامه گفت: اتخاذ سیاســت های پولی در شورای پول و اعتبار و 
همینطور بهبــود فروش نفت و آرامش روانی جامعه هم به این 

فرآیند کمک کرد.  

افزایش ارز علل روانی و سودجویانه داشت 
سخنگوی دولت یادآور شد: یکی از علل افزایش قیمت ارز عاوه 
بر تحریم اقتصادی فعالیت روانی برای ایجاد انتظار افزایش قیمت 
ارز بوده اســت. انتظار باا رفتن قیمت ارز باعث فشــار بر بازار 
ارز شــد و عده ای در فضای مجازی و بیــرون از مرزها به ویژه 
از نیمه شــب به بعد عددســازی های خود را شروع می کردند.

دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یکی از علل مهم 
پایین آمدن نرخ ارز عدم توجه هم میهنان به فعالیت های روانی 
و ســودجویانه بدخواهان است که این رویکرد بعد از این هم در 

کنترل نرخ ارز موثر خواهد بود.  

 نباید رفتار مردم با افزایش و یا کاهش مرگ و میر تغییر 
کند

ربیعی با اشاره به اینکه بحث کرونا همچنان در دستور کار دولت 

است، اظهار داشت: نباید با افزایش و کاهش مرگ و میر ناشی 
از کرونــا رفتار مردم تغییر کند. بایــد برای مدت طوانی رفتار 
بهداشــتی ما تداوم داشته باشــد و به هیچ عنوان نباید عادی 
انگاری صورت گیرد.  وی گفت: اگر مردم هنگام خروج از منزل تا 
ورود به منزل از ماسک استفاده کنند نتیجه آن بیشتر از تعطیل 
کردن همه نهادها خواهد بود. تعطیات فرودین و ســایر موارد 
نشان داده است که استفاده از ماسک ارزش بیشتری در نسبت 
با تعطیات در مقابله با کرونا دارد.سخنگوی دولت با بیان اینکه 
امروز درصد مراعات بهداشتی مردم به طرز قابل توجهی افزایش 
یافته اســت،  افزود: هم اکنون استفاده از ماسک در اجتماعات 
عمومــی به ۶۲ درصد، ادارات ۸۲ درصد و در صنایع تولیدی به 
۷۷ درصد رسیده است. رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان 
افزایــش آمارهای مبتایان و فوتی ها به ۲۲ درصد کاهش پیدا 
کرده بود اما امروز این عدد به ۴۵ درصد رسیده است. این عدد 
کافی نیست و همه ما باید کمک کنیم تا با رعایت پروتکل های 
بهداشتی از مرگ ناگهانی جلوگیری کرده و به بقیه افراد جامعه 

نیز کمک کنیم.

پیگیر حادثه ترور سردار سلیمانی هستیم
ربیعی در پاســخ به سوال دیگری در رابطه با روابط میان ایران 
و عراق و مسائل پیرامون ترور شهید سردار سلیمانی و نام برده 
شــدن از برخی مسئوان عراقی در این موضوع، عنوان کرد: ما 
قطعا پیگیری حقوقی واقعه ترور و مجازات همه عامان سردار 
شــهید ســلیمانی را ادامه خواهیم داد. اما اگر قرار بر نام بردن 
باشــد چنین خبری را نمی توانم تایید نمی کنم و این موضوع 
را تا پیگیری مجازات ادامه خواهیم داد.سخنگوی دولت افزود: 
از میانجی گری هر کشوری که خیرخواهانه وارد شود استقبال 
می کنیم و معتقد هســتیم منطقه عاری از ظلم و خشونت به 
نفع همه ماست. این کشورها هســتند که خودشان می توانند 
انتخاب کنند در منطقه پرتنش باشند یا نه. عالم سیاست عالمی 

نیست که همیشه ثابت باشد.  ما دیدگاه خود را اعام کردیم اما 
کشورهایی که در شرایط تحریم جلوی قلدری آمریکا ایستادند 
در دراز مدت برای ما اولویت خواهند داشت. کشورهای منطقه 
هم که تابع قلدری های ایاات متحده و اروپا نبودند، از ســوی 

ایران فراموش نخواهند شد.  
ربیعی با اشاره به سفر نخســت وزیر عراق به تهران تاکید کرد: 
یکی از بزرگترین دســتاوردهای این ســفر و همکاری با عراق، 
عاوه بر مســائل اقتصادی که دو ملــت از آن نفع خواهند برد، 
مبارزه ترویسم و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، حتما از نتایج 
این سفر خواهد بود.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
ادامه داد: یک پیام ســفر نخســت وزیر عراق به ایران، برای دو 
ملت تحکیم و گسترش روابط اقتصادی است و پیام بین المللی 
این ســفر هم صلح و ثبات در منطقه و برنامه هایی است که به 
پیوستن کشورهای بیشتر به مســاله همکاری ها برای صلح و 
ثبات در منطقه کمک می کند.ربیعی با بیان اینکه سفر الکاظمی 
در جهت تقویت مناسبات میان ایران و عراق است، خاطرنشان 
کرد: ما با عراق همبســتگی های فرهنگی زیادی داریم و حتی 
این واژه که ایران و عراق عقبه اســتراتژیک هم هستند را به کار 
می برم.سخنگوی دولت عنوان کرد: ما با عراق مناسبات اقتصادی 
و همکاری های منطقه ای داریم. مبارزه با تروریسم و داعش زدایی 
هم یکی از همکاری های مهم ما با دولت عراق است. عاوه بر این 
ما با عراق مسائل زیست محیطی مشترک داریم و هر دو کشور 

در معرض تهدیدهای زیست محیطی قرار دارند.

سقفی برای همکاری با همسایگان نداریم
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه ایران و چین و اینکه 
آیا ایران آمادگی دارد چنین تفاهم نامه ای را با  کشورهایی نظیر 
روسیه داشته باشد، گفت: جمهوری اسامی ایران آماده است با 
همه کشورهایی که مصمم به توسعه روابط همه جانبه با ایران 
هستند وارد گفت و گوهایی برای ترسیم نقشه راهِ همکاری های 

بلندمدت بر اساس حسن نیت و منافع متقابل شود. روسیه هم 
حتماً در این چارچوب قرار دارد.ســخنگوی دولت ادامه داد: در 
میان کشورهای همسایه، روسیه حتما اولویت ما است و از جمله 
کشورهایی است که برای ما دارای اهمیت است، ما هیچ سقفی 
را برای گسترش روابط با همسایگان نداریم؛ کشورهایی هم که 
اراده خــود را برای همکاری بلند مدت اعام کردند و در مقابل 
زورگویی و قانون گریزی های آمریکا ایستادند این کشورها برای 
ما در اولویت هستند.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
گفت: امیدواریم شــاهد تعداد بیشتری از کشورهایی باشیم که 
با اعتماد به نفس بیشــتر برابر قلدری آمریکا مقاومت می کنند 
و آماده ســپردن تعهدات بلندمدت برای برساختن ساختارهای 
نوین بین المللی مبتنی بر توسعه همکاری های متقابل، توسعه 

همکاری های منطقه ای هستند.

بررسی دستورالعمل های بهداشتی برای برگزاری مراسم 
ماه محرم 

ربیعی در پاســخ به ســوالی درباره تدابیر دولت برای برگزاری 
مراســم عزاداری ماه محرم در شرایط کرونا گفت: مراسم سید 
الشهدا و ایام محرم برای همه ما اهمیت دارد؛  سازمان تبلیغات 
اسامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات و حوزه 
علمیه قم پیشنهادهایی فرستاده اند که این پیشنهادها این هفته 
در کمیته اجتماعی و امنیتی ما بررسی می شود.وی خاطرنشان 
کرد: وزارت بهداشت این پیشنهادها را دریافت کرده و در حال 
تدوین دستورالعمل های بهداشتی در این زمینه است که کدام از 
این الگوها و روش ها با چه پروتکل های بهداشتی قابلیت برگزاری 

و اجرا دارد.

حادثه نطنز پیچیدگی خاص خود را دارد
ربیعی در پاســخ به سوالی درباره آتش ســوزی نیروگاه نطنز و 
دیگر نقاط مشــابه و اینکه آیا بررســی ها درباره این موضوع به 
جایی رسیده اســت یا خیر، گفت: درباره پارچین همان زمان 
اعام شد که هیچ خرابکاری صورت نگرفته و یک اتفاق طبیعی 
بوده اســت که خسارت آن نیز خسارت قابل توجه نبود. حادثه 
نیروگاه نطنز پیچیدگی خاص خود را دارد و کارشناسان باید به 
جمع بندی قطعی برسند و سپس سازمان انرژی اتمی نتیجه را 

اعام خواهد کرد.

تاش می کنیم دو وزیر به مجلس معرفی کنیم
ربیعی درباره زمان معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
به مجلس، اظهار داشــت: همان طور که هفته پیش گفتم یک 
یا دو وزیر را در موقــع خود معرفی می کنیم. تاش دولت این 
است که دو وزیر را به مجلس معرفی کند و برای همین منتظر 
هســتیم تاش های ما برای این منظور نتیجه دهد.  بررسی ها 
نشان می دهد با زحمات حسین مدرس خیابانی وزارتخانه دچار 
کاستی نیست و با بسیجی که بانک مرکزی برای کمک به صمت 
اتخاذ کرده و از ســتاد اقتصادی دولت هم دنبال می شود هیچ 

نارسایی مدیریتی گزارش نشده است.  

اعتراض وزارت خارجه کره جنوبی به سفیر 
ایران در ارتباط با پول های بلوکه شده

سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی از اعتراض این کشور به سفیر کشورمان در 
سئول به خاطر مواضع اخیر ایران درباره دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی در رابطه 
با اعتراض ایران به بلوکه شــدن پول خود در کره جنوبی به خاطر تحریم های 
آمریکا، در تماسی با سعید بادامچی شبستری سفیر کشورمان در سئول به این 
مواضع کشــورمان اعتراض کرد.بنا بر این گزارش، کو کیونگ سوک مدیر امور 
آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی به خاطر اظهارات سخنگوی وزارت 
خارجه ایران در یک رسانه داخلی مبنی بر این که در صورت آزاد نشدن دارایی 
ایران در کره جنوبی ممکن است این موضوع به دیوان بین المللی عدالت ارجاع 
داده شود، ابراز تاسفش را به سفیر ایران اظهار داشت.عاوه بر این کیم این چول 
ســخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی در کنفرانس مطبوعاتی خود در این باره 
گفت: مقام مربوطه با ســفیر ایران صحبت کرده و درباره اظهارات طرف ایرانی 
ابراز تاسف کرد. طرف ایرانی نیز خواستار تفاهم شده و تاکید کرد که این موضع 
رسمی دولت ایران نیست. دولت کره جنوبی با ادعای ترس از تحریم های آمریکا 
میلیاردها دار از دارایی های ایران در بانک های این کشور را بلوکه کرده است 
و با وجود دارخواست های مکرر ایران حاضر به همکاری در این باره نشده است. 

محمود صادقی:
 انتخابات۱۴۰۰الکترونیکی برگزار شود

دبیرکل انجمن اسامی مدرسین دانشگاه ها با بیان اینکه به خاطر شرایط موجود  
فعالیت همه طیف های سیاسی دچار اختال شده است، گفت: برای جلوگیری 
از کاهش مشــارکت در انتخابات۱۴۰۰، این انتخابات الکترونیکی برگزار شود.

محمود صادقی با بیان اینکه کرونا پدیده ای خیلی ویژه و بی سابقه است که همه 
دنیا را تحت تاثیر قرار داده اســت، اظهار کرد: این پدیده در کنار تهدید هایش، 
فرصت هایی هم فراهم کرده اســت از جمله اینکه بسیاری از مشاغل از فضای 
مجازی اســتفاده می کنند.دانشگاه ها نیز در فضای مجازی فعالیت می کنند و 
دانشــجویان از منزل خود در امتحانات شرکت می کنند هرچند فرصت حضور 
در کاس ها را از دست می دهند.تشکل های سیاسی هم از فضای مجازی برای 
برگزاری جلســات خود می توانند بهره گرفته و جلســات خود را منظم برگزار 
کنند.وی درباره تهدیدهای کرونا در حوزه اقتصادی تصریح کرد: بخاطر تحریم 
ها، مشکات اقتصادی زیادی ایجاد شده است که کرونا بر این مشکات افزوده 
و برخی کسب و کارها تعطیل شده است. این وضعیت آثار روحی و روانی منفی، 
اضطراب،استرس عدم اطمینان به آینده  برای مردم ایجاد کرده است.این فعال 
سیاسی با بیان اینکه کرونا موجب محدودیت برای حضور در اجتماعات رسمی 
و غیر رســمی شده است، خاطرنشــان کرد: اگرچه ممکن است تصور شود که 
حضور کمتر مردم در عرصه های سیاســی یک فرصت اســت اما این مسأله در 
طوانی مدت آســیب زا خواهد بود و به واگرایی منجر شود.وی ادامه داد: بخش 
زیادی از فعالیت سیاسی،مستلزم ارتباط و تعامل است، اما وقتی تعامات قطع 
شود، افراد دچار انزوا و واگرایی می شوند. در حال حاضر به خاطر شرایط موجود  
فعالیت همه طیف های سیاسی دچار اختال شده است.صادقی در پایان گفت: 
اگر وضعیت همینگونه ادامه یابد، انتخابــات ۱۴۰۰تحت تاثیر قرار می گیرد و 
مشارکت کاهش می یابد، مگر اینکه انتخابات الکترونیک برگزار شود .اگر شدت 

بیماری کاهش نیابد،حتما باید فکری برای انتخابات کرد.

 با حضور وزیر دفاع انجام شد؛
رونمایی از طرح های رفاهی، حمایتی، 
درمانی و توانمندساز بازنشستگان 

نیروهای مسلح
وزیر دفاع از طرح های حمایتی، درمانی و توانمندساز بازنشستگان نیروهای 
مسلح رونمایی کرده و همزمان از طریق ارتباط تصویری دو مجتمع رفاهی 

تفریحی ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح در استان گیان را افتتاح کرد.
 ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح در ابتدای این 
آیین با درود به روح شهدای هشت سال دفاع مقدس و آرزوی سامتی برای 
رزمندگان و ایثارگرانی که از میهن اسامی ایران جانانه دفاع کرده اند، اظهار 
کرد: تکریم و احترام پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت که عمر شریف خود 
را در راه اعتای میهن اسامی، اقتدار، امنیت و عزت کشور صرف کرده اند، 
امری ضروری و انکار ناپذیر می باشد.وزیر دفاع تصریح کرد: این طرح ها در 
حوزه های »ســامانه بازار اجتماعی کسب و کارهای بازنشستگان نیروهای 
مسلح«، »مهارت افزایی و آموزش تخصصی مراقبت از سالمند«، »حمایت 
از اشتغال و کارآفرینی بازنشستگان و فرزندان نیروهای مسلح«، »پرداخت 
وام قرض الحسنه«، »فاز نخست طرح تحولی  نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک« و » سامانه ســرآمد سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح« 
جهت توانمندسازی و خرسندسازی پیشکسوتان نیروهای مسلح در دستور 
کار ساتا قرار گرفته است.حاتمی بهره برداری از مجتمع رفاهی تفریحی نارنج 
متین چابکسر به مساحتی بالغ بر ۵۹۰۰۰ مترمربع و هتل یاس متین انزلی 
در زمینی به مســاحت ۵۰.۰۰۰ مترمربع، در محیطی با نشاط و مطلوب و 
با امکانات به روز را جهت ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و اقامتی با پذیرش 
۷۰۰ خانوار در روز را از اقدامات ارزشمند و جهادی سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مســلح برشــمرد.وی با بیان اینکه ســاانه حدود ۲۰ هزار نفر به 
مجموعه بازنشستگان نیروهای مسلح کشور افزوده می شود، گفت: ضرورت 
دارد با برنامه ریزی های ویژه به این قشر شریف و پرتاش، بهترین خدمات 

را در کمال تکریم و احترام ارائه نماییم.

میرتاج الدینی به مهر خبر داد؛
»بذرپاش« و »فروزنده« گزینه های نهایی 

ریاست دیوان محاسبات شدند
نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفــت: گزینه های نهایی 
ریاست دیوان محاسبات در جلسه این کمیسیون مشخص شد.حجت ااسام 
محمدرضا میرتاج الدینی، از تعیین گزینه های نهایی ریاست دیوان محاسبات 
در جلســه عصر امروز کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
خبر داد.وی اعام کــرد: »مهرداد بذرپاش« و »لطف اه فروزنده« به عنوان 
کاندیداهای نهایی ریاست دیوان محاسبات تعیین و به صحن علنی مجلس 
شــورای اســامی معرفی شــدند.پیش از این، مهرداد بذرپاش، لطف اه 
فروزنده، ضرغام صادقی و عادل آذر برای تصدی ریاســت دیوان محاسبات 
به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی شده بودند که در نهایت رئیس 
دیوان محاســبات از بین بذرپاش و فروزنــده و با رأی نمایندگان در صحن 

علنی مجلس انتخاب می شود.

 گفت وگوی خصوصی مقامات دولتی
 ایران و عراق

در جریان ســفر نخســت وزیر عراق به تهران اعضای کابینه و مقامات 
دولتی ایران و عراق بصورت جداگانه با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

در جریان ســفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران در صدر 
هیئتی عالیرتبه سیاســی، همزمان با مذاکرات خصوصی حسن روحانی 
رئیس جمهوری اســامی ایران با الکاظمی در سالن اجاس سران، وزرا 
و اعضــای دو دولت نیز جداگانه با یکدیگــر دیدار و گفت و گو کردند.بر 
این اســاس بیژن زنگنه وزیر نفت، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی و عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی دیدارهایی خصوصی با همتایان و اعضای کابینه دولت 
عراق داشتند.قرار است تا ســاعاتی دیگر مذاکرات مشترک هیات های 
عالیرتبه دو کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 

و مصطفی الکاظمی برگزار شود.

اعمال محدودیت در مراسم استقبال از 
نخست وزیر عراق به دلیل کرونا

معاون دفتر رئیس جمهوری با اشاره به مراسم استقبال رسمی از نخست 
وزیر عراق خاطر نشــان کرد که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
کرونا محدودیت هایی در اجرای این مراســم اعمال شده است.، علیرضا 
معزی معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت:»پروتکل های بهداشتی کرونا، پروتکل های 
تشریفاتی رویدادهای دیپلماتیک را در تمام جهان محدود کرده و طبعا 
مراسم استقبال از مصطفی الکاظمی نیز دچار تغییراتی قابل انتظار شده. 
ناگزیر استقبال در سالن اجاس سران انجام می شود و تشریفات سان و ... 
هم محدود شده است.وی همچنین تصویری از دیدار خصوصی مصطفی 
الکاظمی نخســت وزیر عراق با حســن روحانی به »تقدم پروتکل های 

بهداشتی بر پروتکل های تشریفاتی« در این دیدار اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، الکاظمی ظهر امروز در راس هیئتی عالیرتبه از مقامات 

سیاسی- اقتصادی عراق وارد تهران شد.

ظریف در بدو ورود به مسکو
تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه در دستور کار است

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به سفرش به مســکو، اظهار کرد: در این سفر درباره 
موضوعات چند جانبه، منطقه ای و برجام  گفت وگو می شود. محمد جواد ظریف در بدو ورود 
به مســکو گفت: متعاقب گفت وگوهای آقای روحانی و آقای پوتین قرار شــد گفت وگوهایی 
اینجا انجام شــود.وی تاکید کرد که روابط ایران و روسیه راهبردی است و در شرایط کنونی 
که تحوات عمده در سطح بین المللی در جریان است، نیاز است این گفت وگوها مرتب انجام 
شود و همینطور با سایر دوستان مثل چین انجام شود و این سفر با همین هدف انجام شده 
اســت. ظریف افزود: موضوعات منطقه ای و برجام از جمله موضوعات مورد بحث در این سفر 
است و انشاءاه نتایج خوبی داشته باشد.ظریف در خصوص پایان یافتن توافق جامع همکاری 
۲۰ ساله ایران و روسیه در مارس سال آینده میادی گفت: تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه 

در دستور کار قرار دارد.

کاظم جالی: 
ایران مایل به خرید تسلیحات جدید از روسیه است

ســفیر کشورمان در مسکو در گفت وگویی بیان کرد که ایران برای افزایش توان دفاعی اش 
مایل به خرید تسلیحات جدید از روسیه است.به گزارش خبرگزاری تاس، کاظم جالی سفیر 
کشورمان در مسکو در گفت وگو با روزنامه کامرسانت گفت که ایران مایل است برای افزیش 
توان دفاعی اش از روسیه تسلیحات جدید خریداری کند.او در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
تمایلی به این کار دارد، گفت: واقعا همین طور اســت.جالی در ادامه مطرح کرد: ما درباره 
آنچــه برای افزایش توان دفاعی مان نیاز داریم با روســیه رایزنی خواهیم کرد. دولت و ملت 
روسیه همواره در روزهای سخت کنار ما بوده اند. روسیه از این نظر شریک در اولویت ما است.

سفارت ایران در فرانسه اعام کرد
آغاز تحلیل داده های جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 

در پاریس
تحلیل مقدماتی داده های بازیابی شــده مربوط به جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده 
اوکراینی از امروز صبح در ابراتوار BEA فرانســه آغاز می شــود.  بنا بر اعام روابط عمومی 
سفارت ایران در پاریس، هیات فنی اعزامی سازمان هواپیمایی جمهوری اسامی ایران که 
در پاریس بسر می برد، در یک همکاری و تاش مشترک با طرف فرانسوی، امور بازخوانی 
جعبه های هواپیمای ســانحه دیده اوکراینی را آغاز کردنــد و در اولین روز این همکاری 
مشــترک فنی، هیات متخصصین ایرانی و گروه متخصصین ابراتور فرانسوی موفق شدند 
بخش موسوم به FDR )ضبط داده های پروازی ( در جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده 
را مورد بازیابی قرار دهند. این داده های بازیابی شده در اختیار هیات فنی اعزامی سازمان 
هواپیمایی کشوری به سرپرستی مهندس خدایی قرار گرفت.مهندس خدایی ریاست هیات 
اعزامی کشورمان ضمن ابراز رضایت از روند تاش های به عمل آمده در نخستین روز آغاز 
کار با طرف فرانسوی، از تاش های حرفه ای گروه ابراتور این کشور تقدیر و ارزیابی مثبت 

خود از همکاری آنان را اعام کرد.

رئیس مجلس شورای اســامی هوشمندسازی، 
شفافیت، مردمی سازی و کارآمدسازی را اصول ۴ 
گانه مجلس یازدهم دانست و بر اجرای این اصول 
تاکید کرد.رئیس و اعضای هیات تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسامی دیدار کردند.  در این دیدار رئیس 
مجلس با تقدیر و تشکر از عملکرد هیات تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین دردوره های گذشته گفت: 
امیدوارم اعضای این هیات در این شرایط سخت 
و خاص در انســجام مجموعــه و اثرگذاری مانند 
گذشــته موثر باشند، در اینجا باید از برادر عزیزم 
اســماعیلی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
از فضا و حقوقدانان برجسته کشور است، بخاطر 
تقبل ادامه این مســئولیت تشکر می کنم.  وی 
با اشــاره به اهمیت توجه بــه مباحث حقوقی از 
منظر حکمرانی گفت: قطعــاً در این رابطه نقش 
قوه مقننه بســیار اثرگذار است، ولذا امام خمینی 
)ره( فرمودند که مجلس در رأس امور اســت. آن 
مجموعه و شــاکله ای که امروز نظام را در حوزه 

قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.  قالیباف 
با اشــاره به اهمیت قانونگذاری درست و کان در 
مجلس افــزود: رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر 
با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای 
مجلس باید این باشــد که ظرفیت اجرایی شدن 
قانون در خــود قانون دیده شــود، از این رو اگر 
در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشــود، 
مشکاتی به وجود خواهد آمد. رئیس قوه مقننه 
کشورمان با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط 
خاصی که کشــور در آن قــرار دارد، کار خود را 
آغاز کرد، افزود: مردم در شــرایط کنونی احساس 
ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواســتار حل 
مشکات هســتند. قالیباف تصریح کرد: مجلس 
یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی های خاص خود را 
دارد و در این عرصه فرصت های بسیاری پیش رو 
است که اگر درخصوص این فرصت ها به درستی 
تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد 
گرفت. یکی از فرصت ها این اســت که ۱۸۰ نفر 
از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته 

اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به 
آن توجه شــود.  وی ادامه داد: مجلس دو وظیفه 
اصلــی قانونگذاری و نظــارت را برعهده دارد که 
اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی 
است و قطعاً ما این مسئله را با جدیت دنبال می 
کنیم. در بخش نظارت مجلس ســه حوزه وجود 
دارد که هــر کدام ظرفیت هــای باایی را برای 
مجلس ایجاد می کند. یکی از این حوزه ها حضور 
نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است، از این رو 
مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق 
بدهد.  رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
دیوان محاســبات نیز یکی از بخش ها و بازوهای 
نظارتی مجلس است، گفت: دیوان محاسبات نقش 
اساســی و مهمی دارد و مهمترین بازوی نظارتی 
مجلس در حــوزه علمکردی، کارکردی و میدانی 
است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات 
باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود 
را بایــد برخط و به روز کند و این مســئله قطعا 

پیگیری خواهد شد.  

اولویت های چهارگانه مجلس یازدهم؛ 
هوشمندسازی، شفافیت، مردمی سازی و کارآمدسازی
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استانها  اقتصاد ایران در برزخ

دهه۹۰ ؛ هر سال دریغ از پارسال
بانــک مرکزی آخرین آمــار و اطاعات مربوط به متغیرهای کان اقتصادی کشــور در 
سال۱۳۹۸را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شرایط رفاهی خانوار به پایین ترین میزان 
خود طی یک دهه اخیر رسیده  است؛ به  گونه  ای که درآمد سرانه ملی به قیمت های ثابت 
ســال۹۰، به عنوان شاخصی از رفاه جامعه، بیش  از ۳۳درصد طی یک دهه اخیر کاهش 
یافته اســت. آنچه که شــاید بیش  از کاهش درآمد ملی موجب نگرانی از آینده اقتصاد 
ایران می گردد، تنزل ســطح سرمایه  گذاری خصوصی به کم ترین مقدار خود در ده سال 
گذشته  است. این در حالی است که دولت نیز نه تنها توان جبران کاهش سرمایه گذاری 
خصوصی را نداشته  است، بلکه سرمایه  گذاری دولتی در طی این مدت بیش  از ۴۸درصد 
کاهش یافته  است. به نظر می رسد ادامه روند موجود، اقتصاد ایران را با شرایط بحرانی  تری 
نسبت به شــرایط کنونی روبرو خواهد ساخت.اقتصاد آناین- علی کریمی؛ شاید نیازی 
به تفســیر و کنکاش زیادی برای رســیدن به این گزاره  نباشد که اقتصاد ایران در طی 
چند ســال اخیر شرایط مطلوبی را پشت سر نمی گذارد و نمود این حال ناخوش اقتصاد 
را می توان در زندگی روزمره افراد جامعه به وضوح مشــاهده کرد. ابتدایی ترین و شــاید 
اصلی ترین معیار برای ســنجش عملکرد کلی اقتصاد، بررسی تولید ناخالص داخلی، به 
عنوان معیاری از ارزش تولیدات صورت گرفته می باشد. آنچه که در بررسی تولید ناخالص 
داخلی اهمیت دارد و امکان مقایســه میان سال های مختلف را فراهم می کند این است 
کــه تنها تغییرات مقداری اهمیت دارد و نه تغییرات قیمتــی. اگر بخواهیم اثر افزایش 
قیمت را از محاسبات حذف کنیم، باید مقدار تولید محصوات را در قیمت های معیار یا 
قیمت های پایه ضرب کنیم که این سال معیار در داده ها و آمار رسمی منتشر شده برابر 
با قیمت های سال ۱۳۹۰ می باشد.بر اساس داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 
تولید ناخالص داخلی به قیمت  ثابت سال ۹۰ با احتساب بخش نفت در سال ۹۸ برابر با 
5۸۴۱ هزار میلیارد ریال بوده  که نسبت به سال گذشته 6.52 درصد کاهش یافته است. 
همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت  ثابت بدون در نظر گرفتن بخش نفت با رشدی 
۱.۱5 درصدی نسبت به سال گذشته به 5۳66 هزار میلیارد ریال رسیده است. نگاهی به 
روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که متوسط رشد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد می باشــد. حال آنکه در برنامه های پنجم و ششم 
توســعه میانگین رشــد تولید ناخالص داخلی برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است!! 
نمــودار زیر روند تولیــد ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ســال ۹۰ را طی یک دهه 

گذشته نشان می دهد.

همانگونه که مشخص است در طول یک دهه گذشته اقتصاد ایران نتوانسته رشد با ثباتی 
را تجربه کند و در طول این مدت تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت تنها 
۱2 درصد افزایش یافته است. در نظر گرفتن بخش نفت در محاسبه تولید ناخالص داخلی 
شــرایط را بدتر می کند؛ به گونه ای که تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در طی ده 
سال گذشته هیچ رشدی را نشان نمی دهد.با توجه به اینکه اصلی ترین هدف متصور برای 
هر اقتصادی، افزایش رفاه افراد جامعه می باشــد، آیا رشد ۱2 درصدی در تولید ناخالص 
داخلی در طول یک دهه توانسته سطح زندگی افراد جامعه را بهبود بخشد؟ قطعاً خیر. 
در حقیقت نه تنها در طول این مدت شــرایط رفاهی افراد بهبود نیافته، بلکه بر اســاس 
آمارهای موجود به شدت تنزل یافته است. بررسی درآمد ملی به عنوان معیاری از درآمد 
بالقوه پرداختی به عوامل تولید و شاخصی از تغییرات رفاهی جامعه حاکی از این است که 
درآمد ملی در سال ۹۸ به قیمت ثابت سال ۹۰ برابر با ۳۹۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است 
که پایین ترین سطح درآمد ملی در یک دهه اخیر به حساب می آید. این در حالی است 
که این رقم در ســال ۸۹ به قیمت های ثابت ســال ۹۰ برابر با 5۳۱5 هزار میلیارد ریال 
بوده است که نشان از کاهش 25.۸ درصدی در طول یک دهه گذشته است. اما این تمام 
ماجرا نیســت!! برای آنکه تصویر بهتری از تغییرات رفاهی جامعه بدست بیاوریم، عاوه 
بر تغییرات درآمد ملی می بایست تغییرات جمعیت را نیز در نظر بگیریم. به بیان دیگر، 
درآمد ســرانه ملی معیار دقیق تری از تغییرات رفاهــی افراد جامعه ارائه می دهد. درآمد 
ســرانه ملی در ســال ۹۸ به ۴7.۳5 میلیون ریال رسیده است. این رقم در سال ۸۹ برابر 
با 7۱.67 میلیون ریال بوده اســت؛ یعنی کاهشــی بیش  از ۳۳ درصــد. نمودار زیر روند 
تغییرات درآمد ملی و درآمد ســرانه ملی به قیمت های ثابت ۹۰ طی یک دهه گذشــته 

را نشان می دهد.

نکته اساسی که باید بدان توجه داشت این است که تنها آثار کاهش درآمد ملی در کاهش 
رفاه جامعه خاصه نمی شود و آثار و تبعات بیش تری به همراه دارد که می تواند اقتصاد 
ایران را در آینده با چالش های جدی تری روبرو ســازد. عاوه بر کاهش رفاه جامعه، یکی 
از مهم ترین تبعات کاهش درآمد ملی، کاهش ســطح پس انداز افراد جامعه و در نتیجه 
افت سطح سرمایه گذاری دانست. به بیان دیگر، افراد غالباً با کاهش درآمد، سطح مصرف 
خود را به یک نسبت کاهش نمی دهند و سعی می کنند سطح مصرفی فعلی خود را حفظ 
نمایند. این مهم با کاهش پس انداز و اختصاص بخش بیش تری از درآمد به مصرف حاصل 
می گردد. ســطح پس انداز افراد جامعه یکی از عوامل تعیین کننده سطح سرمایه گذاری 
در اقتصاد می باشــد و با کاهش پس انداز جامعه، منابع موجود برای ســرمایه گذاری نیز 
کاهش می یابد. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی یک 
کشــور، به ویژه کشورهای در حال توسعه همچون ایران، سطح سرمایه گذاری و انباشت 
سرمایه در آن است، کاهش بلندمدت درآمد ملی و به تبع آن افت سطح پس انداز جامعه، 
می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه داشته باشــد و کشــور را 
بیش از پیش از فرآیند توســعه عقب بیندازد. به ویژه اینکه به نظر می رسد دولت نیز از 
شرایط مناسبی برای افزایش سطح سرمایه گذاری برخوردار نمی باشد. برای بررسی این 
موضــوع، ابتدا روند تغییرات هزینه مصــرف خصوصی را طی یک دهه اخیر مورد توجه 
قرار می دهیم. مصرف خصوصی در سال ۹۸ به قیمت های ثابت سال ۹۰ به 25۰۸ هزار 
میلیارد ریال رسیده است. این رقم برای سال ۸۹ برابر با 265۸ هزار میلیارد ریال بوده   که 
حاکی از کاهشی 5.6۴ درصدی هزینه مصرف خصوصی طی این مدت می باشد. ینابراین 
می توان مشاهده کرد در حالی که درآمد ملی طی ده سال منتهی به سال ۹۸، کاهشی 
25.۸ درصدی را تجریه کرده ، مصرف خصوصی تنها 5.6۴ درصد کاهش یافته است. سرانه 
هزینه مصرفی خصوصی نیز شــرایط مشابهی را نشان می دهد. متوسط سرانه مصرف به 
قیمت های ثابت سال ۹۰ در سال ۹۸ برابر با ۳۰.۱5 میلیون ریال بوده است. این در حالی 
اســت که سرانه مصرف خصوصی در ســال ۸۹ بالغ بر ۳۴.۸ میلیون ریال بوده است؛ به 
عبارت دیگر، ســرانه مصرف بخش خصوصی طی این مدت ۱۳.۳6 درصد کاهش یافته 
که نســبت به کاهش ۳۳ درصدی درآمد سرانه ملی، با کاهش کم تری مواجه بوده است. 
نمودار زیر روند هزینه مصرفی خصوصی و سرانه مصرف خصوصی را به قیمت های ثابت 

سال ۹۰ طی یک دهه اخیر نشان می دهد:

با توجه به چنین شرایطی، نسبت هزینه مصرف کل به درآمد ملی طی این مدت به شدت 
افزایش یافته اســت، به گونه ای که این رقم از 5۰ درصد در سال ۸۹ به 6۳.67 درصد در 
سال ۹۸ رسیده است. این موضوع حاکی از این است که افراد از یکسو با توجه به کاهش 
سطح درآمدی و از سوی دیگر، شرایط تورمی موجود نسبت بیش تری از درآمد خود را به 
مصرف اختصاص داده اند. نمودار زیر روند نسبت مصرف بخش خصوصی به درآمد ملی را 

طی یک دهه اخیر نشان می دهد.

تحت چنین شرایطی، سطح پس انداز ملی به قیمت های ثابت سال ۹۰ به رقم ۱75۰ هزار 
میلیارد ریال در ســال ۹۸ رسیده است که بر اساس آمار موجود، کم ترین سطح از سال 
۱۳۹2 به حساب می آید و کاهشی ۱۹ درصدی را نسبت سال ۹2 نشان می دهد. نمودار 

زیر روند پس انداز ناخالص ملی به قیمت های ثابت سال ۹۰ را نشان می دهد:

با توجه به شــرایط موجود، سطح ســرمایه گذاری ناخالص به قیمت های ثابت سال 
۹۰ در ســال ۹۸، به رقم نگران کننده ۹77 هزار میلیارد ریال رسیده اســت. این در 
حالی اســت که این رقم در سال ۸۹ برابر با ۱6۳7 هزار میلیارد ریال بوده است که 
کاهشی بیش  از ۴۰ درصد را طی یک دهه گذشته نشان می دهد و حاکی از شرایط 
بحرانی ســرمایه گذاری و انباشت سرمایه در کشــور است که می تواند اقتصاد ایران 
را در ســال های آینده با چالش های به مراتب سخت تری روبرو سازد.سرمایه گذاری 
خصوصــی به قیمت های ثابت طی یک دهــه اخیر بیش  از ۳7 درصد کاهش یافته  
و از ۱2۱۴ هزار میلیارد ریال در ســال ۸۹ به 757 هزار میلیارد ریال در ســال ۹۸ 
رسیده اســت. نکته نگران کننده این است که دولت نه تنها توان جبران این کاهش 
سرمایه گذاری را نداشته ، بلکه میزان سرمایه گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به 
شدت کاهش یافته است؛ به گونه ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت 
ثابت سال ۹۰ با کاهشی ۴۸ درصدی نسبت به سال ۸۹ به 22۰ هزار میلیارد ریال 
در ســال ۹۸ رسیده است. نمودار زیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک 
بخش خصوصی و دولتی بر حســب قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۰ را طی یک دهه 

لخیر نشان می دهد:

این شــرایط موجب گردیده  که نسبت سرمایه گذاری ناخالص به تولید ناخالص 
داخلی از 26.۳ درصد در ســال ۸۹ به ۱5.5 درصد در سال ۹۸ کاهش یابد که 
نشان دهنده شــرایط بحرانی سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در ایران است و با 
توجه به رشد سایر کشورها و همچنین فرسودگی صنایع کشور، قطعاً ادامه روند 
موجود، تولید در کشــور و در نتیجه جایگاه اقتصادی ایران را به ویژه در منطقه 
خاورمیانه در ســال های آتی با مخاطرات عدیده ای روبرو خواهد ساخت. نمودار 
زیر نسبت ســرمایه گذاری ناخالص به تولید ملی ناخالص را طی یک دهه اخیر 

نشان می دهد:

باید توجه داشــت که متغیر ســرمایه گذاری تحت تأثیر عواملی متعددی همچون 
افزایش نرخ ارز، بازدهی باای ســایر دارایی های و عدم تمایل به سرمایه گذاری در 
تولید، عدم اطمینان های شکل گرفته در اقتصاد و ... قرار دارد اما یکی از عواملی که 
بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، کاهش درآمد و پس انداز ملی است که 

با ادامه این روند، نمی توان آینده روشنی را برای اقتصاد ایران متصور بود.

سرپرست اداره اماک و حقوقی راه و شهرسازی مازندران:
 راه دسترسی به فرودگاه ساری 

هموارتر می شود
 سرپرســت اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان مازندران از اجرا حکم هفت واحد مسکونی در 
شهرستان میاندورود برای هموارتر شدن مراحل ساخت 
راه دسترسی به فرودگاه ساری خبر داد .مهندس جابر 
حسن زاده سرپرست معاونت اماک و حقوقی اداره کل 

ضمن اعام این خبر افزود: حکم خلع ید و قلع قم هفت واحد مســکونی که در 
مسیر توســعه فرودگاه قرار داشتند با پیگیری حقوقی موضوع ، به صدور حکم 
خلع ید و قلع قم گردید و حکم صادره با پیگیری کارشناسان حقوقی و اداره راه و 
شهرسازی ساری و توسط فرمانده و پرسنل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی 
زمین و مســکن در استان ، اجرا گردید که ارزش تقریبی آن حدود 2۴ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.سرپرســت معاونت اماک و حقوقی اداره 
کل راه و شهرسازی استان مازندران افزود: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز 
بدون مجوز، دخل و تصرف، تعرض و تجاوز بر اراضی دولتی جرم است و ماموران 
یگان حفاظت این اداره کل در صورت مشاهده چنین مواردی اقدام قانونی ازم 
معمول می نمایند .حســن زاده یادآور شد یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه 
و شهرسازی استان مازندران به صورت 2۴ ساعته گشت زنی داشته و از اراضی 
دولتی محافظت و با افراد فرصت طلب و زیاده خواه برخورد قانونی خواهند کرد .

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛
ابتا هزار نفر از کادر درمانی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران به ویروس کرونا
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت 
کــه تاکنون یک هزار نفر از کادر درمانی بهداشــتی و 
دیگــر کارکنان خط مقدم مقابله بــا ویروس کرونا در 
زیر مجموعه این دانشــگاه به بیماری کووید ۱۹ مبتا 
شــده اند.دکتر ســیمین بابایی دلیل ابتا این تعداد از 

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران به کووید ۱۹ را حضور طوانی مدتشان 
در بیمارســتان ها برای خدمات رســانی به بیماران مبتا بــه کووید ۱۹ اعام 
کرد.وی افزود: خروج برخی از این نیروها از گردونه خدمت رســانی به بیماران 
،  درگیری ســایر نیروهای خط مقدم مقابله با ویــروس کرونا  را در پیک دوم 
بیشــتر  کرده است.مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
قراری گیری طوانی مدت کادر درمانی و بهداشــتی و سایر نیروهای پیشتبان 
در بیمارستان و قرار گرفتن در معرض بیماری ، خستگی را برای این نیروها به 
دنبال دارد که تا حدودی می تواند عاملی برای ایجاد اختال در خدمات رسانی 
نیز باشد.بابایی ضمن دعوت مردم به همکاری در رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای کاهش آمار بیماران مبتا به کووید ۱۹ بستری در بیمارستان ها ، قدردانی 
مالی و مادی از نیروهای کادر درمانی، بهداشــتی و حتی نیروهای پشتیبان را 
راهکار مناسبی برای کاهش آام ناشــی از این بیماری در نیروهای خط مقدم 

مقابله با کرونا دانست.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم :
  امتحانات جبرانی به صورت مجازی 

برگزار می گردد
به گزارش اداره اطاع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش اســتان قم ،حمیدرضا شیخ ااسام ، با بیان 
موفقیت آمیز بودن پیگیری زمین مســکن فرهنگیان 
استان اظهار داشــت: در ورودی دانشگاه آزاد اسامی 
منطقه پردیسان، فاز اول کلنگ زنی مسکن فرهنگیان 

را آماده کرده ایم.مدیرکل آموزش وپرورش اســتان قم افزود: در مرحله نخســت 
بیش از ۳۰۰ نفر از فرهنگیان اســتان که فاقد مســکن و زمین هستند زمین 
برای احداث مسکن به آن ها اختصاص می یابد؛ همچنین در تپه سام ۱۰ هکتار 
زمینی که در ســال های گذشته در اختیار آموزش وپرورش بود، با پیگیری های 
صورت گرفته برای فرهنگیان عزیز قم فریز شد.وی با بیان اینکه همه ساله بیش 
از 7۰۰ فرهنگی قم بازنشســته می شــوند، گفت: در حال حاضر بیش از 25۰۰ 
معلم در استان قم کســری داریم و جزو استان هایی هستیم که با کمبود نیرو 
روبرو هســتیم که امســال بیش از هزار معلم را از طریق ماده 2۸ و دانشــگاه 
فرهنگیان اســتخدام خواهیم کرد.شیخ ااسام جایگاه معلم را بااترین جایگاه 
دانست و ابراز کرد: اتفاق خاصی برای تخفیف پروانه فرهنگیان از سوی شورای 
شهر قم محقق نشده است، در پی آن بودیم فرهنگیانی که می خواهند یک باب 
مســکن احداث کنند از امتیازات و تخفیفات پروانه بهره مند شوند که این مهم 

محقق نشد.

 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
 کل آذربایجان شرقی: 

دستگاه های ذیربط مکلف به اجرای سند جامع 
پیشگیری از خشونت هستند

تبریز – وحید خوش زرع: سرپرست معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان 
شرقی گغت: در صورت تحقق سند جامع پیشگیری 
از خشونت در استان قطعا خواهیم توانست بسیاری 
از نتایج زیان باری که در نتیجه درگیری ها به وجود 

می آید را کاهش دهیم.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد موقری با اشاره 
به تدوین ســند جامع پیشگیری از خشونت در استان اظهار داشت: این سند 
خروجی تصمیات هیات اندیشــه ورز استان بوده و بیش از ۱5 دستگاه برای 
اجرای آن موظف شــده اند.وی افزود: ازمه اجرای دقیق این سند راه اندازی 
دبیر خانه بوده که پس از تشکیل دبیرخانه طی روزهای آینده در فرمانداری 
تبریز، وظایف برنامه های اجرایی طی اباغیه ای به دستگاه ها ارسال خواهد 
شد.سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
آذربایجان شرقی، ادامه داد: پس از شروع برنامه ها و ارسال اباغیه ها از طریق 
این معاونت وظایف محوله پیگیری خواهد شد.وی با بیان این که جرایم مرتبط 
با خشونت در استان آمار باایی دارد خاطر نشان کرد: با تعیین یکسری برنامه 
که با مشــارکت دســتگاه های ذیربط اجرا خواهد شد تاش شده تا بتوانیم 
میزان خشونت در جامعه را کاهش دهیم.موقری ادامه داد: جرایمی همچون 
»توهین و اهانت، تهدید، نزاع دســته جمعی، ایراد ضرب و جرح عمدی » به 
لحاظ فراوانی، در ســال گذشته و ســال جاری جزو جرایم اولویت دار استان 

بوده است.

مدیرعامل شرکت »سمگا« خبر داد؛
“سمگا« جزء 20 شرکت نخست 
فرابورس به لحاظ ارزش معامات

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری اعام 
کرد: نماد شرکت سمگا یکی از پربیننده ترین نماد شرکت های پذیرفته 
شده در فرابورس است و در ردیف 2۰ شرکت نخست فرابورس از نظر 
ارزش معامات قرار دارد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
اســفندیار حیدری پور گفت: از سال ۹۸ تاکنون روزانه ۱ تا 2 درصد از 
کل سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده که این نشان 
از اقبال عمومی سهم و باابودن نقدشوندگی سهم دارد و این امر ریسک 
ناشی از ناتوانی خرید یا فروش سهام را برای سهامداران کاهش می دهد.

وی افزود: همچنین وجود صندوق بازارگردانی در شرکت سمگا عاوه 
بر افزایش دامنه نوسان، توانسته تعداد روزهای مشمول گره معاماتی را 
به صفر برساند که این امر افزایش میزان نقدشوندگی سهام شرکت شده 
است.حیدری پور تصریح کرد: با توجه به فروش شرکت های حقوقی در 
چند هفته اخیر، در راستای حمایت از حقوق سهامداران جزء، شرکت 
اقدام به مذاکره با ســهامداران حقوقی جهت توقف فروش و یا فروش 
سهام به صورت بلوکی و در نماد دوم شرکت کرده است.شرکت »گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا« )با نماد 
»سمگا« در فرابورس( به عنوان نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری، 
شــرکت مادرتخصصی و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه 

گردشگری و هتلداری است.

شاخص باروری کل در کشور از سال ۱۳۹6 
تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته و از 2.۱ فرزند در 
سال ۱۳۹6 به  ۱.۸ در سال ۱۳۹۸ رسیده 
اســت. میزان باروری کل ایران از ۹6 تا ۹۸ 
از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.محاسبه 
شاخص میزان باروری کل ) TFR( ایران که 
در جلسه کمیته بخشی آمارهای جمعیت 
نیز تأیید شد نشــان می دهد این شاخص 
از ســال ۱۳۹6 تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته 
و از 2.۱ فرزنــد در ســال ۱۳۹6 به ۱.۸ در 
سال ۱۳۹۸ رسیده است. این شاخص برای 
جمعیت ایرانی در سال های ۱۳۹6، ۱۳۹7 و 
۱۳۹۸ به ترتیب برابر 2.۱، 2.۰ و ۱.7 فرزند 

محاسبه شده است.
خاصه یافته های این محاســبات به شرح 

زیر است:
- در ســال های ۱۳۹6، ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ 
میزان باروری کل به روش مســتقیم برای 
کل جمعیت )اعم از جمعیت ایرانی و اتباع 
غیرایرانی مقیم کشور( به ترتیب برابر 2.۱، 
2.۰ و ۱.۸ محاســبه شــد. همچنین این 
شــاخص برای جمعیت ایرانی در سال های 
۱۳۹6، ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر 2.۱، 
2.۰ و ۱.7 فرزند محاســبه شد.- بر همین 
اســاس، حداقل میزان باروری کل مربوط 
به اســتان گیان )بــرای کل جمعیت( در 

سال های ۱۳۹6، ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ به ترتیب 
با ارقام ۱.۴، ۱.۳ و ۱.۱ فرزند و حداکثر آن 
مربوط به استان سیســتان و بلوچستان با 

مقادیر ۳.7، ۳.5 و ۳.۴ فرزند است.
- این شاخص برای استان تهران )برای کل 
جمعیــت( در ســال های ۱۳۹6، ۱۳۹7 و 
۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱.7، ۱.6 و ۱.۳ فرزند 

محاسبه شد.
- اســتان گیــان حداقل میــزان باروری 
و اســتان سیستان و بلوچســتان بااترین 
میزان باروری را در کشور به خود اختصاص 

داده اند.
-در سه سال اخیر میزان باروری کل در همه 

استان های کشور کاهش یافته است.
-در مجموع، در ســال های ۱۳۹6 و ۱۳۹7 
میــزان باروری کل در ۱7 اســتان بااتر از 
میانگین باروری کل کشــور بوده و در سال 
۱۳۹۸ تعداد ۱6 اســتان بــاروری بااتر از 

میانگین کشوری قرار داشته اند.
الگوی ســنی باروری نشان دهنده کاهش 
میــزان بــاروری در همه ســنین از جمله 
گروه های سنی 2۰-2۴ و 25-2۹ و ۳۴-۳۰ 
ساله است. این تغییر بیانگر کاهش باروری 
به ویژه در میان گروه سنی جوان است که 
به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان 

باروری کشور داشته است.

مرکز آمار اعام کرد

شیب نزولی باروری در کشور

معاون وزیر اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه دولت شرکتهای 
حاضر در بازار سرمایه باید بخش بزرگ تری از سهام متعلق 
به سهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا اصطاحاً مؤسسین 
خود را به مردم بفروشــند.به گزارش وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، محمد علی دهقان دهنــوی، با بیان اینکه یکی 

از مســائل مورد پیگیری وزارت اقتصاد برای توســعه بازار 
ســرمایه از سال های قبل، افزایش سهام شناور شرکت های 
بورسی بوده است، اقبال مردم به بازار سرمایه و ورود منابع 
قابل توجه از ســوی آنها به این بازار طی یکی دو ســال و 
به ویژه چند ماه اخیر را، بســیار ارزشمند خواند.وی تصریح 
کرد: از نقطه نظر کان، این اقبال، وقتی ارزشمند است که 
منابع مالی واردشده در بازار سرمایه، صرف سرمایه گذاری و 
افزایش تولید و اشتغال در کشور شود.دهقان گفت: یکی از 
راه هایی که بازار سرمایه می تواند به این امر کمک کند این 
است که شرکتهای حاضر در بازار سرمایه، بخش بزرگ تری 
از سهام متعلق به ســهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا 
اصطاحاً مؤسسین خود را به مردم بفروشند تا هم تعادلی 

در عرضه و تقاضای ســهام در بازار ایجاد شــود و هم این 
منابع، توســط ســهامداران اصلی وارد پروژه های سرمایه 
گذاری جدید شــوند.وی افزود: این ســهامداران، غالباً در 
شرکتها و پروژه های دیگر، طرح هایی برای سرمایه گذاری 
دارند که تزریق منابع از سوی مردم می تواند باعث پیشرفت 
آنها و در نتیجه، افزایش اشتغال و تولید شود.دهقان دهنوی 
با یادآوری اینکه این موضوع به پیشــنهاد وزارت اقتصاد، در 
قالب پیشنهاد به هیئت دولت ارائه و مصوبه ارزشمندی بر 
همین اساس تصویب و اباغ شد، اظهار داشت: بر اساس این 
مصوبه، دستگاه های اجرایی مکلف شدند سهام شرکتهای 
تابعه خودشان را تا سقف حداقل 25 درصد در بازار سرمایه 

عرضه کنند، زیرا در زمان حاضر شرکتهای دولتی هستند.

معاون وزیر اقتصاد اعام کرد
تکلیف جدید برای شرکتهای 
 دولتی بورسی با شناوری
 10 درصدی
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 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اعام کرد:استانها

احتمال تهاتر پول بلوکه شده در عراق با نفت
حســینی ابراز امیدواری کرد که در ســفر آقای الکاظمی این 
مسئله حل شود و یا قرارداد برق و گاز را بصورت تهاتری داشته 
باشیم، یعنی در برابر برق و گاز این کشور نفت و فراورده دریافت 
کنیم.حمید حســینی درباره ســفر ظریف به عراق و اینکه آیا 
مذاکره جدیدی در خصوص صادرات برق و گاز به این کشــور 
و همچنین دریافت پول های بلوکه شــده صورت گرفته یا خیر، 
اظهار داشت: هنوز جزئیات مذاکرات ظریف با نخست وزیر عراق 
منتشر نشده، اما سفر بیشتر دیپلماتیک بوده است. از زمان روی 
کار آمدن الکاظمی، وزیر خارجه کشورمان به دلیل کرونا سفری 
به این کشــور نداشته اســت، در واقع این دیدار مقدمه حضور 
و سفر الکاظمی در ایران بوده اســت.وی افزود: قطعا نیازی به 
توافــق جدید در حوزه بــرق و گاز نداریم، فقط باید بتوانیم در 
ســفری که این مقام عراقی به ایران دارد، بغداد را تشــویق به 
افزایش سطح همکاری ها کرده و خواستار اجرای توافقات قبلی 
شــویم. ما در بسیاری موضوعات با عراق توافق کرده ایم، قبل از 
ســفر آقای ظریف هم آقای اردکانیان به این کشور رفته بود و 
قرار داد دو ســاله صدور برق منعقد شد و اکنون روزی 1000 
مگاوات به عراق صادرات داریم، در مورد صادرات 6 ســاله گاز 
هم عراق نگران عدم تمدید معافیت از سوی امریکا بود که این 
معافیت داده شده است، ضمن اینکه امریکا مجبور است دوباره 

مجوز دریافت گاز را به طرف عراقی بدهد.ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان 
کرد: قطعا عــراق بابت تمدید معافیت های امریکا مطمئن بوده 

که اخیرا قرارداد برق را هم به صورت دوساله منعقد کرده است.
وی درباره پول های بلوکه شــده نیز گفت: قرار اســت از محل 
دارایی هایمان در عراق کاا خریداری کنیم ولی  علیرغم اقدامات 

انجام شده و توافقاتی که صورت گرفته، همچنان بانک تی بی آی 
عراق همکاری ازم را نمی کند و عما منابعی آزاد نشده است.

حســینی ابراز امیدواری کرد که در ســفر آقای الکاظمی این 
مسئله حل شود و یا قرارداد برق و گاز را بصورت تهاتری داشته 
باشیم، یعنی در برابر برق و گاز این کشور نفت و فرآورده دریافت 
کنیم، زیرا با توجه به تحریم نبودن نفت عراق امکان فروش آن 
در بازارهــای جهانی برای ما فراهم خواهد بود.وی درباره تاش 
آمریکا برای جایگزین کردن برق کشــورهای عربی با ایران در 
بازار عراق خاطرنشان کرد: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
به توافق رســیدند که در حد 500 مگاوات یعنی نصف میزانی 
که ایران به این کشور صادرات برق دارد، از کانال کویت به این 
کشــور برق ارسال کنند، اما فعا به خاطر مسئله فاو بین عراق 
و کویت شــکرآب بوده و بعید است به نتیجه برسند.سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید 
کرد: در حال حاضر عراق فقــط 13 هزار مگاوات برق دارد، در 
حالی که بطور معمول 25 هزار مگاوات نیاز دارد، در سفری هم 
که الکاظمی به بصره داشت دستور داد که 7 هزار دستگاه ژنراتور 
بخرند تا بتوانند قطعی برق مردم بصره را کم کنند. در کل 500 
مگاواتی که کشورهای عربی بخواهند به این کشور ارسال کنند، 

مشکلی را حل نمی کند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سهم ۸۰ درصدی تولیدات ملی در تأمین 

کاای مناطق نفت خیز جنوب
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تأمیــن ۸0 درصدی کاا و 
مواد مصرفی این شــرکت از محل تولیدات ملی خبرداد و گفت: 25 درصد اقام 
مصرفی این شرکت از استان خورســتان تأمین می شود.به گزارش وزارت نفت، 
احمد محمدی گفت: تنها 5 درصد اقام مورد نیاز شرکت از محل خرید مستقیم 
خارجی تأمین می شود که به معنای گامی بلند در خوداتکایی صنعت نفت ایران 
اســت.وی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان را اعضای جدید خانواده صنعت 
نفت دانست و گفت: با تاش و تعامل سازنده توانسته ایم کااها و تجهیزات کلیدی 
و پیشــرفته صنعت نفت همچون پمپ های درون چاهــی، مته و کاای حفاری، 
برخی از کاای ماشین آات دوار، ابزار دقیق و مواد شیمیایی را که پیش تر از منابع 
خارجی تأمین می شــد، بومی ســازی کنیم و این دستاورد ملی از طریق تقویت 
و اصالت بخشــیدن به پژوهش و تسهیم دانش فنی و عملیاتی با استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان ایرانی به دست آمده است.محمدی ادامه داد: در راستای 
سیاســت گذاری های انجام شده در سطح کان کشــور برای برون رفت از شرایط 
تحریمی، بر ســه محور استمرار تولید ایمن و پایدار، اجرای طرح های توسعه ای 
اولویت دار برای ایجاد ظرفیت افزایش تولید در زمان برگشت به تولید حداکثری 
و حداکثرسازی ساخت داخل با تقویت بخش خصوصی ایرانی شامل پیمانکاران، 
سازندگان و شرکت های دانش بنیان و استارت آپی، متمرکز شده ایم.به گفته این 
مقام مســؤول با وجود مشکات اقتصادی و شرایط ســخت کرونایی، با تاش 
شبانه روزی همکاران ما در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مشارکت بخش 
خصوصی توانمند ایرانی، کوچک ترین خدشه ای در جریان انرژی کشور به وجود 
نیامده است، همچنین طرح های اولویت دار افزایش و نگهداشت تولید موسوم به 
2۸ مخزن نیز با مشارکت شرکت های داخلی در حال اجرا است که در نتیجه آن 
افزون بر ایجاد فضای کســب وکار و اشتغال در مناطق عملیاتی، سفارش گذاری 
حداکثری کاا و مواد مورد نیاز این طرح بزرگ از ســازندگان داخلی نیز محقق 

می شود.

 برگزاری دهمین نمایشگاه برق اصفهان 
با حضور 94 شرکت

به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی 
یارمحمدیان با اشــاره به اینکه این نمایشگاه به صورت دوساانه برگزار می شود 
و دوره قبلی آن در ســال 97 برگزار شده بود، گفت: دهمین دوره نمایشگاه برق 
اصفهان طی روزهای دوم تا پنجم مردادماه 99 با حضور 94 شرکت از شش استان 
کشــور در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 
برپا می شود.وی با بیان اینکه شرکت های معتبری از استان های اصفهان، تهران، 
قم، آذربایجان غربی، خراســان رضوی و قزوین در دهمین نمایشگاه بین المللی 
برق اصفهان حضور خواهند داشت، افزود: این شرکت ها در حوزه های روشنایی، 
تابلو برق، کلید و پریز، اتوماســیون و سیم و کابل فعالیت دارند و توانمندی های 
خود را در نمایشگاه اصفهان به نمایش می گذارند.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان مساحت این نمایشگاه را ۸500 مترمربع عنوان کرد 
و اظهارداشت: بارمان اتوماســیون، جهان الکتریک، آلوم کابل، شیوا امواج، یکتا 
افروز، سیم و کابل کاشــان، سیم و کابل دامغان و سیم و کابل ایوان خراسان از 
جمله برندهای مطرحی هستند که در نمایشگاه برق و الکترونیک اصفهان حضور 
می یابند.وی با تاکید بر اینکه پروتکل های بهداشتی برای برگزاری این نمایشگاه به 
صورت کامل رعایت می شود، تصریح کرد: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشــکی و ستاد پیشگیری از کرونا شرایطی 
فراهم آورده که شرکت ها و بازدیدکنندگان بدون دغدغه ویروس کرونا از نمایشگاه 

بازدید کنند.

جرای پایلوت کشوری نصب کنتورهای 
هوشمند آب  در روستای چم اصفهان

مدیر آبفا برآن و کراج در اصفهان گفت: برای اولین بار 
در کشور پروژه ی قرائت از راه دور از طریق کنتورهای 
هوشــمند آب، در روســتای چم اصفهــان عملیاتی 
شــد.صالح ســلمانی اجرای پروژه نصــب کنتورهای 
هوشــمند را در افزایش بهره وری بسیار موثر دانست و 
اعام کرد: هم اکنون قرائت کنتور ۸3 مشــترک آب در روســتای برآن از طریق 
کنتورهای هوشمند انجام می گیرد که این امر به صورت آناین و بدون دخالت 
نیروی انسانی، با دقت و سرعت  باایی صورت می پذیرد.وی به مزیت های اجرای 
نصب کنتورهای هوشــمند آب پرداخت و تصریح کرد: حذف هزینه اعزام کنتور 
خوان، عدم حضور اکیپ های قطع و وصل، عدم بروز خطاهای انسانی در خواندن 
نمراتور کنتور و در نهایت قرائــت آناین کنتور برخی از مزیت های اجرای این 
پروژه است.مدیرآبفا برآن و کراج به دیگر قابلیت های اجرای این پروژه اشاره کرد 
و بیان داشت: نمایش میزان مصرف روزانه و تجمعی، هشدار در صورت آبگرفتگی 
کنتور، هشدار درصورت دستکاری و یا خرابکاری کنتور، هشدار درمورد خطاهای 
ســخت افزاری، از دیگر قابلیت های کنتورهای هوشمند آب می باشد. سلمانی 
ادامه داد: کنتورهای هوشــمند آب به صورت آناین اطاعات مشترکین شامل 

مشخصات مالک، شماره اشتراک و کد اشتراک را به نمایش می گذارد.

 اوج مصرف برق در پی افزایش دمای هوا 
در اصفهان

 مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه مصرف برق در شهرستان اصفهان در روز های گرم 
تابستان به مرز پیک رسیده است گفت: طبق پیش بینی 
هواشناسی، هوای این کانشهر هفته آینده چند درجه 
گرمتر می شودکه باید با مدیریت مصرف، نگذاریم، میزان 
هزار و 1۸0 مگاوات مصرف پیک برق را رد کند.حمیدرضا پیرپیران با اشاره به زمان 
پیک مصرف برق از ساعت 12 تا 17، از مشترکان خواست تا با رعایت الگوی مصرف 
تا پایان شهریور در ساعات تعیین شده در مصرف برق صرفه جویی کنند تا مجبور 
به اعمال خاموشی در اصفهان نشویم.وی، استفاده از وسایل برقی همچون ماشین 
لباسشویی و ظرفشویی در غیر از ساعت پیک و سایبان برای کولر، سرویس کولر ها 
با اســتفاده از متخصصان برق، تنظیم درجه 24 تا 25 درجه برای کولر های گازی 
واستفاده از نور آفتاب طبیعی ساختمان از راه های کاهش مصرف برق است.سهمیه 
امسال بخش های مختلف در زمینه مدیریت مصرف، صنعتی 67 مگاوات، کشاورزی 
25، تجاری ســه مگاوات، اداری و در بخش سی ان جی 10 مگاوات، دیزل ها 10 
مگاوات و در مجموع کاهش 115 مگاوات برق در همه بخش هاست.شرکت توزیع 

برق شهرستان اصفهان، یک میلیون و 200 هزار مشترک دارد.

نفت در 4۰ دار محبوس ماند
قیمت نفت در معامات روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت و همچنان در بازه قیمت محدوده سه هفته گذشته محبوس ماند.

اخبار مثبت از تولید واکسنهای کووید 19 از سوی شرکتهای داروسازی و موسسات پزشکی که شبانه روز در تاش برای مقابله با 
بدترین بحران سامتی یک قرن اخیر هستند، امیدها به بهبود تقاضا برای نفت را تقویت و از قیمتها پشتیبانی کرد اما همچنان 
نگرانیهایی نسبت به احتمال وضع محدودیتهای جدید در مواجهه با جهش موارد جدید ابتا به ویروس کرونا وجود دارد.بهای 
معامات نفت برنت با 15 سنت معادل 0.4 درصد افزایش، به 43 دار و 43 سنت در هر بشکه رسید.بهای معامات وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با دو سنت افزایش، به 40 دار و ۸3 سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص قیمت از ابتدای ماه میادی جاری 
تاکنون دو دار نوسان قیمت داشته اند.در چین بعضی از سینماها پس از شش ماه تعطیلی، روز دوشنبه بازگشایی شدند و امیدها 
به احیا از پاندمی ویروس کرونا در دومین اقتصاد بزرگ جهان و خاستگاه شیوع این ویروس تقویت شد.فواد رزاق زاده، تحلیلگر 
شرکت تینک مارکتس در این باره گفت: با گشایش اقتصادهای بزرگ تقاضا برای نفت باید اوج بگیرد و اگر واکسنی بزودی تولید 
شود، بیشتر خواهد شد.با این حال سایر کشورها از آمریکا گرفته تا هند همچنان آمار روزانه باای مبتایان به ویروس کرونا را 

گزارش می کنند و برخی از کشورها مانند اسپانیا و استرالیا با موج جدید ابتا سرگرم مبارزه هستند.

اردکانیان خبر داد
تشکیل گروه های کاری برای پیگیری مسائل مربوط به بودجه ۱4۰۰

وزیر نیرو از تشــکیل گروه های کاری مختلفی به منظور پیگیری مسائل مربوط به ایحه بودجه 1400 و ساز و کارهای 
صنعت آب و برق تا دو ماه آینده خبر داد. رضا اردکانیان دیروز در پایان  نشســت با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با لطفی که کمیسیون انرژی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی وزارت نیرو در این بخش 
داشتند با حضور رییس این کمیسیون، عاوه بر ارائه گزارش عملکرد، برنامه های پیش رو به ویژه اتفاق هایی که در سال 
آخر فعالیت دولت با کمک مجلس می شود انجام داد تا بتوان ریل گذاری مناسب تری برای سال های پیش رو داشت، را 
ارائه کردیم.وی اضافه کرد: نمایندگان هم با توجه به اشرافی که بر مسائل دارند و ترکیب مناسبی که در کمیسیون انرژی 
به لحاظ تخصصی وجود دارد، هم مسائل ملی و هم مسائل حوزه انتخابیه خود را به بحث گذاشتند که تا دو  هفته آینده 
پاسخ مکتوب این موارد تقدیم ریاست کمیسیون خواهد شد.اردکانیان همچنین گفت: تا یکی دو ماه آینده گروه های کاری 
مختلفی برای پیگری مسائل و آنچه می  توان در ایحه بودجه 1400 و ساز و کارهایی که به مدد صنعت برق خواهد آمد 

هم امسال و هم سال های آینده، مورد توجه قرار می گیرد.

نگاهی به وضعیت نیروگاه ها
مردم ۱۰ روز دیگر تحمل کنند

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: علیرغم افزایش دما و مصرف 
باا شرایط نیروگاه ها نرمال است اما از مشترکان تقاضا داریم طی 10 روز آینده به مدیریت 
مصرف توجه داشته باشند.محسن طرزطلب، با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه های کشور، 
اظهار کرد: در حال حاضر نیروگاه وضعیت عادی دارند و مشکلی در روند تولید برق وجود ندارد 
و رکوردشکنی مصرف برق آسیبی به نیروگاه ها وارد نکرده است.وی با تاکید بر اینکه پیش بینی 
می شود که نیروگاه ها توان مقابله با افزایش مصرف را داشته باشند، تصریح کرد: نگرانی برای 
زمانی است که حادثه ای در یک یا چند نیروگاه اتفاق افتد و مشکاتی را ایجاد کند؛ در غیر این 
صورت نگرانی خاصی برای تامین برق کشور وجود ندارد.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی با بیان اینکه نگرانی از این بابت است که متوسط میانگین دمای هوا در کل 
کشور افزایش یابد، افزود: هر یک درجه میانگین وزنی که افزایش می یابد 1۸00 مگاوات بر 

میزان مصرف برق افزوده می شود.

1800 مگاوات به ظرفیت نیروگاه ها اضافه شد
طرزطلب افزود: وقوع گرمای بیش از حد ممکن است در تولید برق پایدار و مستمر ایجاد مشکل 
کند. عاوه بر این در حوزه های پست، انتقال و بحث های توزیع نیز ممکن است مشکاتی به 
وجود آید که مدیریت مصرف برق و همکاری مشترکان می تواند این موضوع را سامان بخشد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاه ها در پیک امسال، اظهار کرد: از پیک سال گذشته تا 
کنون حدود 1۸00 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه شده است.

خاموشی های سال 9۷ تکرار نمی شود
وی در پاســخ به این سوال که وقوع خاموشــی های برنامه ریزی شده همچون سال 1397 
چقدر است؟ گفت: با همکاری مردم و شرایط موجود به نظر نمی رسد که شاهد خاموشی های 
برنامه ریزی شده باشیم. در آن سال بحث این بود که به دلیل کمبود بارش ها نمی توانستیم 
از حداکثر نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم.به گفته وی کسری منابع آب موجب شد تا در 
سال 1397 تنها  نیمی از ظرفیت برق آبی ها استفاده شود که اکنون این شرایط وجود ندارد و 

اگر مردم همکاری داشته باشند تا 10 روز آینده که دمای هوا افت پیدا می کند.

اعراب نمی توانند جای برق ایران را بگیرند
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گزیده خبر  خوانساری:

حجم تجارت خارجی ۴۴ درصد کاهش یافت
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با فقری که هر روز بیشــتر 
می شود و اکنون 6 دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند، 
نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش بهره برداری 
از معادن، نفــت و گاز و فواد، امکان جذب داریم. مســعود 
خوانســاری در جلسه صبح دیروز اتاق بازرگانی با بیان اینکه 
صــادرات نفت، گاز و میعانات در ســال 98، 32 میلیارد دار 
نســبت به سال قبل کاهش داشته است، اظهار داشت: حجم 
تجارت خارجی در ســه ماهه اول ســال جاری براساس آمار 
گمرک 13.98 میلیارد دار بود که 6.4 میلیارد دار صادرات 
و 7.6 میلیارد دار واردات بود که با 44 درصد کاهش در حجم 
تجــارت خارجی روبرو بوده ایم اما در مقابل نقدینگی افزایش 
یافته و در پایان سال 98 حجم نقدینگی 2 هزار و 470 هزار 
میلیارد تومان بوده که 31 درصد رشــد را در سال 98 داشته 
و در ســال 99 سه ماهه نشان می دهد که اگر به همین روند 
ادامه یابد رشد 32 درصدی را خواهیم داشت و در پایان سال 
99 به رقم 3 هزار و 200 میلیارد دار نقدینگی خواهیم رسید 
و بیش از 700 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی را خواهیم 
داشــت.وی افزود: طبق اعام بانک جهانی رشد اقتصادی در 
سال جاری منفی 5.3 است و در پایان سال 99 به منفی 17 

درصد می رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می شود.
وی در ادامه گفت: اکنون شــاخص بورس 369، سکه 7 برابر، 
دار 5.2 برابر، مســکن 3.3 برابر افزایش قیمت داشته اند و با 
توجه به حباب موجود در بازار هر لحظه امکان جابجایی این 
ارقام وجود دارد، بنابراین ضرورت دارد که به حجم نقدینگی و 

کسری بودجه توجه شود در غیر این صورت با ابر تورم مواجه 
می شویم.خوانســاری در ادامه به موضوع تفاهمنامه 25 ساله 
با چین اشــاره و اظهار داشت: در این رابطه پیش داوری های 
زیادی صورت گرفته ابتدا باید گفت که قرارداد نبود و در حد 
یک تفاهمنامه اســت عاوه بر آن باید در مجلس هم تصویب 
شــود، یک اصل را همه می دانیم و آن اینکه هیچ کشــوری 
توســعه نمی یابد مگر اینکه ســرمایه گذاری خارجی و ورود 

تکنولوژی جدید داشته باشــد.وی بیان کرد: با فقری که هر 
روز بیشتر می شود و اکنون 6 دهک جامعه زیر خط فقر قرار 
گرفته اند، نیاز به ســرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش 
بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فواد، امکان جذب داریم. 
30 هزار مرکز گردشگری داریم اما کمترین توریست را داریم، 
وقتی 15 ســال پیش قرارداد کرســنت منعقد شد علیه آن 
هیاهو شد و اکنون 15 سال است که گاز می سوزد بدون اینکه 

یک ســنت دریافت کنیم.ئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: در 
قراردادهای خارجی همه باید هوشیار باشیم، جوگیر نشویم، 
حتی اگر قرار بر مصالحه باشد باید یک کشور ثانوی به عنوان 
آلترناتیو داشته باشیم.وی همچنین به موضوع بازنگرداندن 27 
میلیارد دار ارز حاصل از صادرات که از ســوی بانک مرکزی 
مطرح شده اشــاره و تصریح کرد: این مسئله جوی خوبی در 
پی نداشــت، خیلی مسائل قطبی شد که کل صادرکنندگان 
را در یــک صف قرار داد. وقتی صــادرات اهمیت دارد، زمانی 
که نفت صادر نمی شود، روا نیست اینگونه برخورد شود زیرا 
منافع ملی را به خطر می اندازیم، خوانســاری گفت: این رقم 
27 میلیــارد دار جای بحث دارد بنده در نامه ای که به بانک 
مرکزی و رئیس جمهور درخواست کردم که اسامی اشخاص 
و بنگاه هایی که ارز را بازنگردانده اند به تفکیک مشخص شود، 
همه را به یک چشــم دیدن خطای بزرگی اســت، اگر تعداد 
زیادی بازنگردانده اند باید آســیب شناسی شود.وی ادامه داد: 
علت اصلی این است که بدون مشورت با ذینفعان بسته تنظیم 
می شــود، زمانی که دولت نمی تواند پول نفت را برگرداند آیا 
صادرکننده این امکان را دارد؟ این مســئله باید بررسی شود، 
اینگونه برخوردها لطمه به صادرات کشــور است.رئیس اتاق 
بازرگانی تاکید کرد: آنچه ما در رقم 27 میلیارد دار محاسبه 
کردیــم همخوانی ندارد، قبول کنیم در آوردن ارز به کشــور 
دچار مشکل هستیم. باید ببینیم با چه روشی تسهیل می شود، 
با برخورد خشن مشکل حل نمی شود، باید شفاف شود که چه 

کسانی خطا کردند و ارز را به عمد برنگرداندند.

 اصالت قطعات عظام قابل رد یابی
 و شناسایی

با توجه به افزایش قاچاق و جعل قطعات گروه عظام 
در سال های اخیر، این شرکت با طراحی نرم افزاری 
امکان ردیابی و شناسایی اصالت قطعات تولیدیش 
را مهیا کرد. این نرم افــزار محصول را کدگذاری و 
قابل ردیابی می کند تا از سوء استفاده کاهبرداران 

جلوگیری نماید و مشــتریان نیز از کاای اصلی و با کیفیت استفاده کنند. 
از آنجایی که واردات در کشــور محدود شده و قطعات یدکی تنها به تولید 
چند شــرکت داخلی محدود می شود، کیفیت باا و اقبال مردم به استفاده 
از محصوات گروه قطعات خودرو عظام موجب شده، سودجویان با قاچاق و 
جعل نام و نشان تجاری عظام، کاای ناایمن و نامرغوب را در بازار توزیع کنند.

از این رو شناسایی قطعات اصلی از جعلی از اهمیت ویژه ای برای مشتریان 
برخوردار اســت. بنابراین گروه عظام در زمان بســته بندی قطعات ضمن 
بررســی کیفیت و اطمینان از سامت کاا، از طریق یک نرم افزار محصول 
را کدگذاری و قابل ردیابی می کند.در همین رابطه محسن کرباسچی مدیر 
گروه مدیریت بازار عظام با اشاره به اینکه اطمینان از دریافت کاای با اصالت 
عظام توسط مشتریان یک دغدغه است، گفت: نرم افزار ردیابی و شناسایی 
قطعات عظام این قابلیت را ایجاد می کند که مشتری با استفاده از کد روی 
کاا بتواند تشخیص دهد که آیا کاای خریداری شده اصالت دارد یا خیر و 
اینکه در چه زمانی و توسط کدام شرکت گروه عظام تولید شده است. پیش 
از این گروه قطعات خودرو عظام با همکاری شــرکت ســایپا و دستور مقام 
قضایی و همچنین اداره ســیزدهم آگاهی تهران بزرگ در عملیات ویژه ای 
شــبکه های تهیه و توزیع محصوات و لیبل  های تقلبی گروه عظام، سایپا 
و دیگر شــرکت های معتبر را در محدوده ی بازار تهران کشف کرده بود.در 
حال حاضر گروه قطعات خودرو عظام که با سرمایه 10 هزار میلیارد تومان 
شامل 12 شرکت بزرگ در تهران و آذربایجان شرقی، گیان، البرز و اصفهان 
مستقر هستند و 107 قطعه تولیدی همچون سیستم های برق و الکترونیک، 
ایمنی و امنیتی و مکاترونیک، قطعات تزئینی و پاستیکی، انواع کیت کاچ 
و کمک فنر، فرمان هیدرولیک، انواع دینام و اســتارت، موتور فن، قفل های 
ســوئیچی و مکانیکی، انواع پوســته های آلومینیومی، ریخته گری، قطعات 
چدنی نظیر میل لنگ، دیسک و کاسه چرخ، بوش سیلندر، انواع پیستون های 
بنزینی، دیزلی و دیگر قطعات را تولید می کند و حدود 5 هزار نفر شــاغل 
مستقیم و بیش از 20 هزار نفر شاغل غیرمستقیم را تحت پوشش خود دارد.

17 ميليارد دار صرفه جویی ارزی چادرملو 
برای صنایع فوادی 

ضرورت تعدیل قیمتها ، فــوادی ها 2 برابر تولید 
کنندگان سنگ آهن سود می برند.در پی بی نتیجه 
مانــدن گفت و گوهای فوادی ها و ســنگ آهنی 
ها برای تعیین نرخ فروش مــواد اولیه فواد. گفت 
و گویــی انجام دادیم با مهنــدس ناصر تقی زاده از 

مدیران باسابقه ســنگ آهنی و مدیر عامل فعلی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو . مهندس تقی زاده در دفاع از موضع تولید کنندگان ســنگ آهن 
کشــور از منطقی شــدن نرخ فروش مواد اولیه فواد به تشریح دایل خود 
 DIRECT( پرداخت و گفت: صنایع فواد کشــور که با روش احیاء مستقیم
REDUCTION( تولید می کنند، در سال 1398 حـــدود 5 میلیون و 18 
هزارتن سنگ آهن کنسـانتره خشک و 1میلیون 71 هزار تـن گندله تولیدي 
چادرملو را خریداري نموده اند. متوسط قیمت خرید کنسانتره سنگ آهن در 
محل مجتمع معدنی ، هر تن 6 میلیون و 240 هزارو 246 ریال و متوســط 
خرید گندله در محل مجتمع صنعتی ، هر تن 9 میلیون و 202 هزارو 354 
ریال بوده است.چنانچه ازم بود این مقدار تولیدات از خارج وارد شود قیمت 
خرید این محصوات به صورت CFR بنادر ایران ، حداقل برای کنســانتره 
سنگ آهن وارداتی مشابه چادرملو بطور متوسط هر تن 125 دار و گندله 
هر تن 150 دار  بالغ می گردید. با محاسبه هزینه های تخلیه از کشتی و 
ترخیص و سایر هزینه ها )هر تن 200 هزار ریال( و با محاسبۀ نرخ تسعیر هر 
دار، میانگین سالیانه معادل 125 هزار ریال، متوسط قیمت کنسانتره سنگ 
آهن وارداتی هر تن 15 میلیون و 825 هزار ریال و متوســط قیمت خرید 
گندله وارداتی هر تن 19میلیون و 25 هزار ریال تحویل در بنادر ایران می 
بایستی هزینه می گردید. بنا بر این مابه التفاوت آن در هر تن کنسانتره به 
مبلغ 9  میلیون و 584 هزار و 754 ریال  و هر تن گندله به مبلغ 9 میلیون 
و 822 هزار و 646 ریال می باشــد. مدیرعامل چادرملو افزود : به طور کلی 
تولید کنندگان فواد در کشور طی سال گذشته، مواد اولیه خود را از تولید 
کنندگان سنگ آهن، کمتر از نصف قیمت جهانی آن خریداری و محصوات 

تولیدی خود را به قیمت جهانی صادر کردند .

 فروش چهار هزار ميليارد تومانی 
کگل در بهار

شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانســت بهار 
پرباری را از نظر فروش پشت سر بگذارد و با ثبت 
فروش 40 هزار و 392 میلیارد ریالی، بیش از 37 
درصد رشد را در فروش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تجربه کرد. به گــزارش روابط عمومی و امور 

بین الملل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، این شرکت که بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوات ســنگ آهن کشور است، در تولید کنسانتره آهن 
32 درصد و گندله حدود 29 درصد ســهم دارد. این شــرکت با اجرای 
طرح های توسعه ای در زمینه فرآوری سنگ آهن، قصد دارد زنجیره تولید 
خود را تا محصوات نهایی فوادی یعنی ورق ادامه دهد. همچنین برای 
جلوگیری از کاهش ذخایر سنگ آهن و اطمینان از وجود خوراک و مواد 
اولیه برای کارخانه های فرآوری، فعالیت های اکتشافی خود را افزایش داده 
اســت. کگل در بهار سال 1399 عملکرد نسبتا خوبی را در زمینه فروش 
برجای گذاشــت و تولید این شرکت نیز علی رغم مشکات به وجود آمده 
در اثر بیماری کرونا، تغییر محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نداشت.شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال جاری 
بیش از ســه میلیون تن کنسانتره ســنگ آهن، بیش از سه میلیون تن 
گندلــه و بیش از 30 هزار تن گندله ریزدانــه تولید کرد. جمع تولیدات 
این شرکت در سه ماه نخست سال جاری به بیش از 6 میلیون تن رسید.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال جاری موفق شد 
بیش از سه میلیون تن گندله، بیش از 38 هزار تن گندله ریزدانه و بیش 
از 389 هزار تن کنسانتره را به فروش برساند. این شرکت در بهار، موفق 

به فروش بیش از سه میلیون تن محصول شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران
 امکان بازگرداندن ارز طی مدت چهارماه 

ميسر نيست
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کااهایی که شامل قیمت جهانی 
نمی شــوند امکان بازگشت ارز بعد از چهار ماه را ندارند و این باعث می شود 
صادرکنندگان خوشنام به دلیل عدم ایفای تعهد دست از صادرات بکشند.، 
محمد اهوتی در جلســه دیروز اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به بسته رفع 
تعهد ارزی که در ســال جاری از سوی بانک مرکزی اباغ شد اظهار داشت: 
در تاریخ 7 اردیبهشــت 99 بسته  ای توســط بانک مرکزی برای رفع تعهد 
ارزی سال 98 و 99 اباغ شد اما به ناگاه در تاریخ 23 تیر 99 دستورالعمل 
جدیدی برای 99 مجددا اباغ و تمام شرایط گذشته تغییر کرد. این مساله 
باعث سردرگمی فعاان اقتصادی شد که بر اساس دستورالعمل قبلی اقدام 
به صادرات کرده بودند.وی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید باید 80 درصد 
ارز به صورت حواله در ســامانه نیما عرضه شــود اما اکنون این امکان برای 
بســیاری از شرکت ها از جمله شرکت های کوچک و متوسط که تراستی در 
خارج از کشور ندارند میسر نیست.این عضو اتاق بازرگانی گفت: 20 درصد 
هم باید به صورت اســکناس به سامانه سنا و صرافی های مجاز واگذار شود. 
همچنین مقرر شــده که واحدهای تولیدی می توانند 30 درصد ارز را برای 
واردات اســتفاده کنند اما موضوع این اســت که برخی واردکننده نیستند 
و حجم تقاضا برای برخی دیگر نیز ممکن اســت بیش از این رقم باشــد. 
بنابراین با توجه به مباحث گذشته بهترین روش رفع تعهد ارزی واردات در 
برابر صادرات اســت که در این بسته حذف شده است.وی تاکید کرد:  اینکه 
صادرکننده بخواهد طی مدت چهار ماه ارز را برگرداند بســیار سخت است 
به خاطر تحریم ها بســیاری از کااها در بنادر معطل مانده اند، به دلیل نبود 
ارتباط بانکی کاا به صورت امانی صادر می شــود که امکان بازگرداندن ارز 
طی مدت چهار ماه میسر نیست.اهوتی ادامه داد: کااهایی که شامل قیمت 
جهانی نمی شوند امکان بازگشــت ارز بعد از چهار ماه را ندارند و این باعث 
می شود صادرکنندگان خوشنام به دلیل عدم ایفای تعهد دست از صادرات 
بکشند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه بخش 
خصوصی در تدوین بســته دخیل نبوده اند این اتفاقات رخ داده است. عدم 
شفافیت در صدور بخشنامه ها سردرگمی ایجاد کرده و باعث شده کسب و 
کار تضعیف شود.وی تاکید کرد: اگر این بسته اجرایی شود با کاهش شدید 
صادرات مواجه می شــویم و این در حالی است که همه باید تاش کنیم به 

اقتصاد کشور کمک کنیم.

با حضور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شد:
افتتاح 2 واحد صنعتي در شهرك ها و 

نواحي صنعتي استان مرکزي
سرپرســت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هفته ششم »پویش 
ملی تولید، تداوم امید« با سفر به استان مرکزی، از 5 طرح و واحد صنعتي 
در شــهرک ها و نواحي صنعتي این اســتان بازدید کرد.بــه گزارش روابط 
عمومي ســازمان صنایع کوچک و شــهرک هاي صنعتي ایران، امیر بیات 
ترک در جریان سفر به استان مرکزی، با حضور در شهرک صنعتي مأمونیه، 
کارخانه شرکت »بسپار فوم« را افتتاح و از خطوط تولید و بخش های مختلف 
 دو واحد صنعتي »آرمان ســبز آدینه« و »غــذا فرآور پنگوئن« بازدید کرد.

شــرکت »بســپار فــوم« در زمینه تولیــد انواع فــوم فعالیــت می کند 
ایجــاد  و  ریــال  میلیــارد   250 ســرمایه گذاری  بــا  آن  کارخانــه  و 
 اشــتغال بــراي 45 نفــر مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.

طرح توســعه شرکت »آرمان سبز آدینه« نیز هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 
95 درصد درحال اتمام مراحل ساخت و ساز و نصب ماشین آات است و با 
 سرمایه گذاری 450 میلیارد ریال، براي 209 نفر فرصت شغلي فراهم خواهد کرد.

ایــن واحد صنعتي از ســال 1386 با هدف ورود جدی به بازار کشــاورزی 
کشــور در بخش نهاده هایی چون کود، ســم، بذر و همچنین ابزار باغبانی 
و کشــاورزی فعالیت خود را آغاز نموده و با اتــکاء به توان باای مدیریت، 
پشــتوانه مالی قابل توجه و به کارگیری کارکنان متخصص و هیأت علمی 
 باتجربه، به ســرعت درحال گســترش ســریع حوزه فعالیت خود اســت.

طرح توسعه شــرکت »غذا فرآور پنگوئن« نیز با ســرمایه گذاری 10 هزار 
میلیــارد ریال و اشــتغال 400 نفر، هم اکنون داراي 75 درصد پیشــرفت 

فیزیکي است.

مدیر ســامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( گفت کــه رتبه بندی تولید 
کنندگان در مرحله مدل سازی بوده و مطالعات و طراحی 
آن انجام شده است که بر اساس آن واحدها به چهار دسته 
تقسیم می شــوند.علی اصغر عمادآبادی ظهار کرد: بند 
)ت( ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز وزارت صمت 
را موظف کرده که سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه 
بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری 
ســایر وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط ایجاد کند که 
اجرای این تکلیف به مرکز توســعه تجارت الکترونیک 
محول شده و بر اساس آن تاکنون چندین پروژه در حوزه 
های مختلف تجاری تعریف شده است.وی با بیان اینکه 
در رتبه بندی تجارت داخلی دو دسته رتبه بندی کسب و 
کارهای اینترنتی و رتبه بندی تولیدکنندگان شروع شده، 
اظهار کرد: در رتبه بندی تولیدکنندگان واحدها به چهار 
دسته تقسیم می شوند. دسته اول تولیدکنندگانی که در 
حال حاضر مشکلی ندارند و کارشان را بدون مشکل انجام 
می دهند و فقط دولت نباید برایشــان محدودیت ایجاد 
کند. دســت دوم واحدهایی هستند که در حال فعالیت 

هستند اما مشکاتی دارند که ظرفیت تولید آن ها کاهش 
یافته و نیروی انسانی شان را تعدیل کردند، اما با عارضه 
یابی درست می توانند با حداکثر توان تولیدکنند. دسته 
سوم تولیدکنندگان صوری هستند این واحدها در واقع 
تولیدی انجام نمی دهند و در بساری از مواقع صرفا یک 
سوله خالی هستند که فقط از منابع کشور سوء استفاده 
می کنند و به منابع کشور آسیب می زنند و دسته چهارم 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی  هستند که تعطیل شدند اما 
این پتانسیل وجود دارد که با حمایت مشخص و برنامه 
ریزی درست به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شوند.

البته به گفته این مقام مسئول رتبه بندی تولید کنندگان 
در مرحله مدل سازی است و مطالعات و طراحی آن انجام 
شــده است.وی افزود: به طور کلی رتبه بندی به صورت 
جمعی اتفاق می افتد، چون موضوع مقایسه بین واحدها 
وجود دارد. یعنی به این شکل نیست که نیست که هر 
روز تعدادی از واحدها رتبه بندی شوند، بلکه بعد از مدل 
سازی، متناسب با آن داده ها از مراجع مشخص به صورت 
برخط دریافت میشود و سپس داده ها تمیزسازی و هر 
شاخص برای هر واحد محاسبه می شود و بر اساس ارزش 

یا همان نمره ای که آن شــاخص از کل مدل دارد نمره 
هر شاخص محاسبه شده و پس از تجمیع نمرات همه 
شاخص ها، نمره یا همان رتبه هر واحد مشخص می شود.

رتبه بندی واردکنندگان و صادرکنندگان در چه 
مرحله ای است؟

عمادآبادی با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی نیز 
پروژه رتبه بندی واردکنندگان و صادرکنندگان تعریف 
شــده، تصریح کرد: طراحی، مدلسازی و پیاده سازی 
رتبه بندی واردکنندگان انجام شده و مورد بهره برداری 
قرار گرفته اســت. این پروژه از دی ماه سال 97 اجرا 
شده که سقف واردات بازرگانان را متناسب با رتبه آن ها 
تعیین می کند و تعداد رشته و نوع فعالیت آن ها نیز 
در این سامانه مشخص می شود.وی افزود: مدلسازی 
رتبه بندی صادرکنندگان نیز انجام شده و با توجه به 
فراهم بودن زیرساخت ها در رتبه بندی واردکنندگان 
پیاده سازی آن زمانبر نخواهد بود و با همکاری سازمان 
توســعه تجارت ایران در ماه های آینــده از این طرح 

بهره برداری خواهد شد. 

مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت

تولیدکنندگان رتبه بندی می شوند

 ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند
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انضباط مالی ازمه اثرگذاری سیاست های پولیگزیده خبر
حسین ســلطان آبادی )کارشناس اقتصادی( :فارغ از آنچه در 
عرصه ارتباطات بین المللی ایران در حال وقوع است، در زمینه 
سیاست های داخلی بدون تغییر اساسی در بودجه و وضعیت 
مالی دولت، نمی توان امیدی به اثرگذاری سیاست های پولی 
و ارزی داشــت.درآمد نفتی کل کشــور در سال ۱۳۹۸ طبق 
اعــام مقامات حــدوداً  ۸ میلیارد دار بوده اســت. با لحاظ 
متوســط قیمت ۵۹ داری هر بشــکه نفت سنگین ایران در 
طول ســال ۱۳۹۸، اگر طبق فروض قانون بودجه این ســال 
به طور متوســط ۱۳۵ هزار بشــکه در روز میعانات گازی به 
پتروشــیمی های داخلی فروخته شده باشد، حدود ۲۵۰ هزار 
بشکه در روز صادرات نفتی انجام پذیرفته تا درآمد نفتی کل 
کشــور به حدود ۸ میلیارد دار بالغ شود. به این ترتیب و با 
فرض خوشبینانه تحقق ۳.۵ میلیارد دار صادرات گاز در این 
ســال و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های 
ملی نفت و گاز، سهم دولت از درآمدهای نفتی و گازی کشور 
به بیش از ۸ میلیارد دار می رســد.اگر این درآمد با نرخ هر 
دار آمریکا معادل ۴۲ هزار ریال تســعیر شــده باشد، درآمد 
نفتی دولت در ســال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال 
بالغ می شود. این در حالی است که منابع غیررسمی - از جمله 
گزارش رییس سازمان برنامه بودجه کشور در مجلس شورای 
اسامی - از تحقق حدوداً ۵۴۰ هزار میلیارد ریالی درآمدهای 
نفتی در این سال حکایت دارند. به این ترتیب تنها در شرایطی 
این ارقام با یکدیگر هماهنگی خواهند داشت که دولت حدود 
۵.۴ میلیارد دار از ارز خود را با نرخ رسمی و مابقی آن را بر 
اساس متوسط نرخ دار در سامانه نیما )هر دار معادل ۱۱۱.۷ 
هزار ریال( تسعیر کرده باشد. همچنین، ۱۴ میلیارد دار ارز با 

نرخ رسمی در سال ۱۳۹۸ مطابق سقف قانون بودجه این سال 
تخصیص داده شده است. به این ترتیب باید حدود ۸.۶ میلیارد 
دار از ایــن رقم از منابع دیگری بــه غیر از درآمدهای نفتی 
دولت تأمین شــده باشد. گزارش های غیررسمی از تخصیص 
بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی )شرکت های فوادی، 
پتروشــیمی ها و موارد مشابه دیگر( برای این منظور حکایت 
دارند.با توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی کشور، در سال 

جاری چاره ای به جز کاهش چشــمگیر تخصیص ارز با نرخ 
رسمی نیست. این مسأله در کنار اصرار دولت بر کنترل قیمت 
کااهای اساسی و دارو، می تواند مشکات و چالش هایی را به 

دنبال داشته باشد.

انتخاب سخت
در شرایط کنونی، کشور به طور همزمان افزایش سطح عمومی 

قیمت ها در پی افزایش کل های پولی و نرخ ارز، و بروز برخی 
محدودیت ها در عرضه کااها در پی اعمال سیاست های قهری 
و دســتوری را تجربه می کند. بانک مرکزی اگرچه به درستی 
با افزایش نرخ ســود پرداختی به ذخایر اضافی بانک ها در پی 
اعمال سیاســت پولی انقباضی اســت، اما فاصله نرخ تورم و 
نرخ های ســود در اقتصاد ایران به اندازه ای زیاد شده است که 
نرخ های ســود حقیقی همچنان منفی بوده و بدون افزایش 
قابل توجه نرخ سود نمی توان امیدی به اثرگذاری این سیاست 
پولی انقباضی داشت. افزایش قابل توجه نرخ سود نیز با توجه 
وضعیت نامناســب ترازنامه شبکه بانکی کشور، تبعات منفی 
خاص خود را به همراه خواهد داشت.  در این شرایط رشد بازار 
ســرمایه خبری امیدوارکننده محسوب نشده و از افت ارزش 
پول ملی حکایت خواهد داشت.به این ترتیب فارغ از آنچه در 
عرصه ارتباطات بین المللی ایران در حال وقوع است، در زمینه 
سیاست های داخلی بدون تغییر اساسی در بودجه و وضعیت 
مالی دولت، نمی توان امیدی به اثرگذاری سیاست های پولی 
و ارزی داشــت. حــذف تخصیص ارز با نرخ رســمی، حذف 
سیاســت های دستوری تعیین قیمت و حذف ممنوعیت های 
تجاری تنها بخشی از سیاست های مورد نیاز و اجتناب ناپذیر 
دولت در ســال ۱۳۹۹ خواهد بود. در شــرایط فعلی حتی از 
تأمین کسری بودجه از محل انتشــار اوراق دولتی نمی توان 
انتظار اثرگذاری چندانی داشــت، چرا که همان تبعات منفی 
افزایش نرخ سود و اثر آن بر ترازنامه بانک ها را به دنبال خواهد 
داشت. تصمیمات سختی از قبیل اصاح نظام بانکی و حذف 
بخش قابل توجهی از یارانه های پنهان و مخارج جاری دولت، 

هر چه دیرتر اتخاذ شوند اثرگذاری کمتری خواهند داشت.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تاکید کرد؛
ارائه ۴خدمت بانکی به صورت الکترونیک

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر 
ارائــه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توســط بانک ها تاکید 
کرد.بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 
پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری 
آن مقرر شــده بود که »کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصاح 
قانون مبارزه با پولشــویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، 
مشــخصات هویتی اعام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق 
داده و پس از احراز هویت و اســتعام برخط از ســازمان ثبت احوال کشــور و 
دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در 
پرونده ارباب قابل استناد است.«با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم 
حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شــعب بانک ها، بانک مرکزی 
در بخشنامه ای به بانک ها و موسســات اعتباری با ارجاع به این مصوبه شورای 
عالی مقابله و پیشــگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اباغ کرده 
که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس  جمهور مبنی بر ارائه برخی 
خدمات بانکی به صورت الکترونیکی اقدام کنند.یادآور می شود، محمود واعظی 
در نامه ای به عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی از دستور رییس جمهور 
مبنــی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی خبر داده بود که این 

خدمات عبارتند از:
۱. کیف پول الکترونیکی  ۲. پرداخت اعتباری 

۳. پذیرش و جایگزینی استعام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در 
افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیات و درخواست صدور و تحویل دسته 

چک  ۴. استعام الکترونیکی تضمینی بانکی
بانک مرکزی ضمن اعام این بخشنامه به بانک ها اعام کرده که نسبت به نظارت 

بر حسن اجرای آن اقدام کنند.

 دستور جدید بانک مرکزی برای کنترل 
وام بانکی

با دســتور جدید بانک مرکزی کنترل وام های پرداختی شبکه بانکی به صورت 
جدی تری انجام می شود، به طوری که بانک ها مکلف شدند هر گونه تسهیات 
به اشــخاص حقیقی   و حقوقی را صرفا پس از تکمیل اطاعات درخواســتی در 
سامانه سمات پرداخت کنند.به تازگی بانک مرکزی در راستای  تقویت نظارت بر 
کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیات اعطایی نظام بانکی، طی بخشنامه ای 
به بانک ها اعام کرد که اعطای هر گونه تسهیات به اشخاص حقیقی -حقوقی 
تنها پس از تکمیل اطاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیات 
و تعهدات )سمات( امکان پذیر است.بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری 
موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق 
را پیاده ســازی و اجرا کنند و طبق اعام بانک مرکزی بدیهی است در صورت 

قصور، با متخلفان حسب مقررات قانونی برخورد می شود.  

تامین تقاضای ارز بازار با توافق ایران و عراق
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاری های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: 
در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دار می رســد وارد بازار شــده و بخش 
زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می شود.حمید قنبری که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه 
برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، در این رابطه خاطرنشان کرد: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده ای 
با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست وزیر عراق و هیئت همراه به تهران، نهایی می شود.وی افزود: انتظار 
می رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دار می رســد وارد بازار شده و 
بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.این درحالی است که سال گذشته تفاهم نامه روابط بانکی و مالی 
میان روسای بانک های مرکزی ۲ کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته حاری در ادامه 

تفاهم نامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

رشد بیش از ۲ برابری عرضه ارز در سامانه نیما
 بانک مرکزی اعام کرد: روز گذشــته عرضه ارز در سامانه نیما حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.روز گذشته روند 
افزایشــی قیمت ارز متوقف شده و سپس با سرعتی قابل توجه بهای ارزهای عمده رو به کاهش گذاشت، روند عرضه 
ارز در سامانه نیما نیز همچنان شاهد تداوم رشد قابل توجه بود.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز دوشنبه، 
۳۰ تیرماه ۱۳۹۹، حدود ۳۴۲ میلیون دار در سامانه نیما عرضه شد که نسبت به روز قبل از آن، حدود ۱۳۱ درصد 
رشد داشته است. طبق این گزارش بخش عمده ای از عرضه دیروز به درهم اختصاص داشت که ۴۸۱ میلیون درهم 
در حدود قیمتی ۴۸۰۰ تومان بوده اســت.دیروز ۳۱ تیرماه، آخرین روز از مهلت تعیین شــده از سوی بانک مرکزی 
برای صادرکنندگانی اســت که در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارزهای حاصل از صادرات خود را به بازارهای داخلی 
بازنگردانــده اند. طبق گزارش های بانک مرکزی روند عرضه ارز در ســامانه نیمــا، طی روزهای منتهی به پایان این 

مهلت روندی افزایش داشته است.

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

نمايند.

آگهـي احـداث خـط
خط انتقال نيروي 63 کيلوولت کابلي پست پاسداران – پست قره سو
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نگـــاه

  رد درخواست تجدیدنظر در پرونده 
»هالک بانک ترکیه«

دادگاهی در آمریکا درخواست تجدیدنظر در حکم یک فرد متهم به نقض تحریم  ها 
علیه ایران را رد کرد.به گزارش آناتولی، دادگاه آمریکا درخواست تجدیدنظر مقام 
بانکی ترکیه ای را که به اتهام نقض تحریم های ایران بازداشت و زندانی شده بود، 
رد کرد.ایــن دادگاه نقش معاون مدیر اجرایی »هالک بانک ترکیه« را در پرونده 
نقض ادعایی تحریم ها علیه ایران رد کرد و حکم صادره علیه او را منصفانه دانست.

دونالد ترامپ:
هیچ کس از من وطن پرست تر نیست

رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی بار دیگر کرونا را »ویروس چینی« خوانده و خود 
را رئیس جمهوری محبــوب مردم توصیف کرد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا در توئیتی نوشت: »ما در تاش برای مقابله با ویروس نامرئی چینی، متحد 
هستیم. مردم می گویند استفاده از ماسک زمانی که امکان فاصله گذاری فیزیکی 
وجود ندارد، اقدامی وطن پرستانه خواهد بود. هیچ کس از من وطن پرست تر نیست، 

رئیس جمهوری محبوب شما«.

تحریم ۱۱ نهاد چینی از سوی آمریکا به اتهام 
نقض حقوق بشر

آمریکا شــامگاه اعام کرد که ۱۱ شرکت چینی را در »فهرست سیاه اقتصادی« 
خود قرار می دهد.به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا شامگاه دوشنبه اعام کرد 
که ۱۱ شــرکت چینی را در »فهرست سیاه اقتصادی« خود قرار می دهد. بنا به 
بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت ها در زمینه نقض حقوق اقلیت ایغور در 
چین مورد تحریم قرار گرفته اند. این بیانیه تصریح کرد که از میان شــرکت های 
تحریم شده، شمار در زمینه منســوجات و دو شرکت فعالی در زمینه تحقیقات 

ژنتیکی فعال هستند.

کاهش تنش در لیبی موضوع گفتگوی تلفنی 
ترامپ و ماکرون

روسای جمهور آمریکا و فرانسه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحوات لیبی به 
ویژه پس از بااگرفتن تنش میان طرف های درگیر بر ســر شهر راهبردی سرت 
گفتگو کردند.به گزارش روســیا الیوم، کاخ ســفید در بیانیه ای اعام کرد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون، همتی فرانسوی وی در جریان این 
تماس تلفنی درباره راه های کاهش تنش در لیبی گفتگو کردند.در این بیانیه آمده 
که این دو رهبر در مورد موضوعات مهم برای دو کشور و تحوات منطقه ای بحث 
و تبادل نظر کردند.ماکرون و ترامپ همچنین در خصوص راههای کاهش تنش 
در لیبی و حضور نیروهای خارجی در این کشور به تبادل نظر پرداختند.ترامپ نیز 
پس از این تماس اعام کرد که به صورت تلفنی با ماکرون و عبدالفتاح السیسی، 

رئیس جمهور مصر گفتگو کرده اما در مورد محتوای آن اطاعاتی ارائه نکرد.

کوشنر: 
معامله قرن اجازه نمی دهد نتانیاهو هرکاری 

که می خواهد انجام دهد
داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا اعام کرد، طرح صلح واشنگتن موسوم 
به »معامله قرن« به دولت اســرائیل اجازه نمی دهد که هر کاری دوست دارد در 
کرانه باختری انجام بدهد.به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، جارد کوشنر، 
داماد و مشــاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگو با مجله 
آمریکایی »نیوزویک«، خاطرنشان کرد: تاش های ایاات متحده برای حل و فصل 
درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینیان با »حسن نیت« انجام می شود!وی مدعی 
شــد: هدف این طرح، تحریک فلسطینیان نیست و به بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اســرائیل هم اجازه نمی دهد هر اقدامی را که دوست دارد در کرانه باختری 
انجام دهد.کوشنر در ادامه افزود: می دانم که انتقاداتی از سوی برخی وجود خواهد 
داشــت اما مقابله با چالش های سخت، امری طبیعی است و من ترجیح می دهم 
که وقتم را برای پرداختن به امور سخت اختصاص دهم.مشاور ارشد دونالد ترامپ 
همچنین تصریح کرد: تعدادی از مذاکره کنندگان ســابق صلح به من گفتند که 
هــدف، دادن امیــد بود و نه امضای معامله قرن؛ اما من در پاســخ به آنها گفتم 
که هدف امضای این طرح و پایان دادن به اختافات اســت. کوشنر ضمن اعام 
مخالفت خود با تداوم روند و برنامه سابق مذاکره کنندگان، گفت: این روند منجر 
به شکست خواهد شــد. تاریخ درگیری و تاریخ روند صلح هردو به مثابه دو دام 
هستند.مشــاور ارشد ترامپ ضمن دفاع از طرح معامله قرن، مدعی شد:« آیا این 
طرح، امنیت اسرائیل را بیشتر خواهد کرد؟ بله! آیا این طرح زندگی بهتری را برای 
فلســطینیان فراهم می کند؟ بله!«جارد کوشنر، در ادامه فلسطینیان را مسئول 

ناکامی طرح معامله قرن دانست

پمپئو با چه هدفی به لندن سفر می کند؟
وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه برای دیدار با مقام های انگلیس و گفت 
وگو درباره مجموعه ای از مسائل امنیتی، سیاسی و تجاری وارد لندن شد.»مایک 
پمپئو« دیشب با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود نوشت: به لندن باز می گردم 
تا رابطه ویژه ای را که با متحد نزدیک مان داریم مورد تاکید قرار دهم. برای مقابله با 
کووید-۱۹ به عنوان یکی از مسائل ضروری بین الملل و رایزنی درباره چالش های 
امنیتی مشــترک با بوریس جانسون و دومینیک راب ماقات خواهم کرد.معلوم 
نیست پرواز پمپئو در کدامیک از فرودگاه های انگلیس به زمین نشسته اما او در 
توئیتر تصویری از خود را در حالی که با ماسک بر صورت از هواپیما خارج می شود 
منتشر کرده است.گفته می شود که او پیش از ماقات با همتای انگلیسی خود با 
تعدادی از نمایندگان مجلس عوام که از طرفداران رئیس جمهوری آمریکا بشمار 
می رونــد ماقات خواهد کرد. اقدامی که از نظر تحلیل گران نوعی کم محلی به 
دولت انگلیس محسوب می شود.پمپئو در بدو ورود با خبرنگاران صحبت نکرد و به 
همراه وودی جانسون سفیر آمریکا در لندن که در فرودگاه به استقبال وی آمده 
بود، راهی اقامتگاه ســفیر شد.براساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، مباحث 
مرتبط با چین و هنگ کنگ، و گفت وگوهای مربوط به توافق تجارت آزاد ایاات 
متحده و انگلیس، از محورهای مذاکرات است.پمپئو سپس به دانمارک سفر می 
کند و در آنجا قرار است با نخست وزیر و دیگر مقام های بلندپایه این کشور دیدار 

و گفت وگو کند.

 دنباله روی لندن از واشنگتن در روابط با چین 
سفر وزیر امور خارجه آمریکا به لندن درست یک هفته پس از آن صورت می گیرد 
که انگلیس ناگزیر از فشارهای کاخ سفید به عقب نشینی از مشارکت غول فناوری 
هــوآوی در پروژه عظیم راه اندازی اینترنت نســل پنجم تن داد و کشــور را در 
سراشیبی روابط با پکن قرار داده است.»اولیور داودن« وزیر فرهنگ، رسانه و امور 
دیجیتال انگلیس سه شنبه گذشته با ایراد سخنانی اعام کرد که در پی تحریم های 
آمریکا، هوآوی از مشارکت در طرح راه اندازی اینترنت نسل پنجم منع خواهد شد.      
هرچند مقام های انگلیسی اصرار دارند که این تصمیم ارتباطی با مسائل ژئوپلیتیک 
ندارد اما به نوشته هفته نامه آبزرور، در گفت وگوهای پشت پرده با مدیران هواوی، 
دولت لندن به این مساله اعتراف کرده است.از سویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا تصمیم انگلیس را مورد تحســین قرار داده و گفته اســت: ما کشورهای 
بسیاری را قانع کردیم- و بیشتر این کار را خود من انجام دادم؛ از هوآوی استفاده 
نمی کنم چرا که فکر می کنم یک ریســک امنیتی ناایمن است.پمپئو در جریان 
آخرین سفرش به انگلیس در بهمن  سال گذشته، همکاری لندن با هواوی را خطر 
بزرگی خوانده و ادعا کرده بود که چراغ سبز انگلیس اقتدار و حق حاکمیت این 
کشور را به خطر می اندازد.پنج ماه بعد، انگلیس نه تنها ناگزیر از فشارهای آمریکا، 
قرارداد همکاری با هوآوی را متوقف بلکه چین را به نقض تعهداتش در قبال هنگ 
کنگ متهم کرده است.کنگره چین ماه گذشته در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز 
طرفداران به اصطاح دموکراســی و با هدف مقابله با براندازی، تروریسم، جدایی 
و تبانــی با نیروهای خارجی، قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد.با این 
حال انگلیــس ضمن مداحله در حاکمیت پکن بر هنگ کنگ، این منطقه را در 
فهرست تحریم های تسلیحاتی خود قرار داد و پیمان مشترک استرداد مجرمان با 

هنگ کنگ را به  طور دائم به حالت تعلیق در آورد.

استرداد جاسوس آمریکایی متهم به قتل نوجوان انگلیسی 
انگلیس اصرار دارد که آمریکا با اســترداد جاسوس آمریکایی که به قتل نوجوان 
انگلیسی متهم است موافقت کند؛ اما تاکنون با مخالفت مقام های کاخ سفید رو 
برو شــده است.آنا ساکواس متهم اســت که پنجم شهریور سال گذشته، بر اثر 
تصادف با نوجوان ۱۹ ساله انگلیسی به نام »هری دان« وی را به قتل رسانده است.

او همان زمان به پلیس انگلیس گفته بود که قصد خروج از این کشور را ندارد اما 
بعد مشخص شد که با سوءاستفاده از مصونیت سیاسی همسرش، این کشور را به 
مقصد آمریکا ترک کرده است.همسر ساکواس در زمان وقوع حادثه در کسوت 
جاسوس آمریکا و تحت پوشش دیپلمات در پایگاه نیروی هوایی »کراتن« انگلیس 
مشــغول به فعالیت و از مصونیت سیاسی برخوردار بوده است.»دومینیک راب« 
دو روز پیش در گفت وگو با شبکه خبری اسکای تصریح کرد که در این پرونده، 
عدالت انکار شده و درخواست لندن برای استرداد متهم بی پاسخ مانده  است.وزیر 
امور خارجه انگلیس گفت: ما از خانم ساکواس خواسته ایم به انگلیس بازگردد و 
از دوســتان آمریکایی مان هم درخواست کردیم این پرونده را تسهیل کنند. می 
دانیم که این پیگیری ها هری را برنمی گرداند اما خانواده او خواهان اجرای عدالت 
هســتند.راب با اشاره به طرح این پرونده در سطوح مختلف سیاسی افزود: طرف 
آمریکایی در این مدت یکدنده بوده و می گوید خانم سالکوس را مسترد نمی کند. 
وی بر همین اساس مدعی شد که برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی، 
تغییراتی در کنوانسیون روابط انگلیس و آمریکا در خصوص مصونیت دیپلماتیک 
رخ داده است.وی با بیان اینکه راه عملی برای استرداد آنا ساکواس وجود ندارد 
افزود: از آمریکا انتظار داریم که تصمیم درست را اتخاذ کند. از نظر ما ساکواس 
باید مسترد شود تا عدالت درباره او اجرا شود.پلیس انگلیس اردیبهشت گذشته 
اعام کرد که آنا ســاکواس از سوی پلیس اینترپل تحت پیگرد قرار دارد. بدین 
ترتیب در صورت خروج متهم از خاک آمریکا، با او مطابق با قانون برخورد خواهد 
شد.در بیانیه که متعاقب دیدار وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
در برلین منتشر شد، آمده است: ما نسبت به اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ که در 
سال ۲۰۱۵ از برجام پشتیبانی کرد متعهد می مانیم. اما بر این باور نیز هستیم 
که لغو برنامه ریزی شده تحریم سازمان ملل در خصوص تسلیحات متعارف در 
اکتبر آینده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ می تواند پیامدهای قابل توجهی برای امنیت 
و ثبات منطقه ای داشته باشد.  این بیانیه می افزاید: ما قصد داریم این مساله را 
با هماهنگی تنگاتنگ با روسیه و چین به عنوان شرکت کنندگان باقی مانده در 
برجام و همچنین با سایر اعضای شورای امنیت و سایر طرف های دخیل بررسی 
کنیم. ما عمیقاً بر این باوریم که هر تاش یکجانبه برای توســل به ســاز و کار 
بازگشت خودکار تحریم ها می تواند پیامدهای وخیمی در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد داشته باشد.  آن ها در این بیانیه تصریح کردند؛ هر تصمیمی که می 
تواند »با تاش های کنونی ما برای حفظ برجام ناسازگار باشد، حمایت نخواهیم 
کرد.«از سویی ناتوانی طرف های اروپایی به اجرای تعهدات برجامی و گام های ایران 
برای کاهش تعهداتش در این توافق، تنش های جدیدی را در عرصه رقم زده است.

ایران به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تاش کرد، توافق هســته ای را به 
شرط عمل دیگر طرف های این توافق به تعهداتشان، حفظ کند؛ ایران بارها اعام 
کرده که اگر سایر طرف های باقی مانده در برجام تصمیم بگیرند تعهدات خود را 
مطابق با توافق اجرا کنند، گام های کاهش تعهدات برجامی ایران قابل بازگشت 
خواهد بود.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز توقع بازگشت ایران به اجرای 
کامل تعهداتش ذیل برجام، بدون بهره منــدی از مزایای اقتصادی این توافق را 
مردود اعام کرد.تحلیل گران معتقدند که درخواست اروپا برای طرح فعال کردن 
ســازوکار حل اختاف، جنبه ظاهری داشته و صرفا برای جلب رضایت آمریکا و 
وقت کشی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آبان ماه است؛ به 
این امید که ترامپ در انتخابات پیرور نشود.اینک باید منتظر ماند و دید، پمپئو 
حامل چه پیامی است که بتواند طرف انگلیسی را به مواضع واشنگتن در خصوص 

برجام نزدیک  کند.  

روزنامه چینی: 

خطر رویارویی نظامی چین و آمریکا
 روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« هنگ کنگ در گزارشی 
با یاداوری افزایش منازعــات میان چین و آمریکا و قرار گرفتن 
طرفین در یک شرایط شکننده نوشته است دو طرف درگیر یک 
نبرد ناخواسته شده اند.ساوت چاینا مورنینگ پست روز سه شنبه 
در گزارشــی نوشت: سایه جنگ ســرد بر روابط چین و آمریکا 
بیش از هر زمانی سنگینی می کند و سرعت گرفتن تنش های 
بی ســابقه میان دو کشــور، می تواند باعث بروز یک رویارویی 
ناخواسته شــود و آنها را به جنگ بکشاند.رسانه های چین این 
روزهــا بارها مواضع دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
را در قبــال چین نگران کننده توصیف کــرده اند در تازه ترین 
مورد وانگ یی عضو ارشــد شــورای دولتی و وزیر خارجه چین 
گفته اســت: آمریکا عقل خود را از دســت داده است و بی پروا 
در مســیر یکجانبه گرایی و قلدری پیش می رود.برای اولین بار 
»یانگ جیه چی« عضو بلند پایه شورای دولتی چین ماه گذشته 
با مایــک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در هاوایــی دیدار کرد این 
نخســتین دیدار دو مقام بلند پایه دو کشور در عرض یک سال 
گذشته بوده است ماقات محرمانه ای که به نوشته این روزنامه 
به شکلی عجیب با سالگرد بمباران پرل هاربر در ۸۰ سال قبل، 
همزمان شد اقدامی از سوی ژاپنی ها که شرایط خاصی را پس از 
آن برای آمریکا بوجود آورد.روزنامه با اشاره به اختافات دو کشور 
بخصوص در زمینه های اقتصادی و فنی نوشــته اســت: همین 

موضوع می تواند بیشتر آنها را به سمت شرایط جنگ سرد سوق 
دهد و خطر رویارویی از دیدگاه تحلیلگران فزاینده تر شده است.

ســاوت چاینا مسایلی چون فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان ، 

سین کیانگ ، دریای جنوبی ، هنگ کنگ و همه گیری کرونا را 
از جمله اختافات عدیده دو طرف دانسته که باعث فاصله گرفت 
روزافزون دو کشــور از یکدیگر شده است.نشریه از قول »گراهام 

آلیسون« استاد دانشگاه هاروارد می نویسد: آزمایش سختی پیش 
روی دو قدرت بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۰میادی قرار گرفته که 
یاداور دوران پرل هاربر اســت ژاپنی ها هفتم دسامبر ۱۹۴۱ به 
شــکلی غافلگیرانه این بندر را بمباران کردند.»مالکوم دیویس« 
تحلیلگر موسســه راهبردی استرالیا به نشریه گفته است: چین 
کرونا ویروس را فرصتی بسیار مناسب برای تضعیف آمریکا دیده 
اســت احتمال اینکه توان مقابله جویی خــود را در این دوره به 
رخ بکشــد منتفی نیست به هر صورت شــرایط هشدار دهنده 
اســت.»یوان پنگ« رییس موسسه مطالعات بین المللی معاصر 
که یک ارگان دولتی چین است می گوید: شرایط ناجوری است 
چین باید برای رویارویی نظامی آماده باشد بدترین شرایط ضد 
چین بعد از جنبش دانشجویی سال ۱۹۸۹ میادی بوجود آورده 
اســت.با این حال ســاوت چاینا تاکید کرد که از دیدگاه »وانگ 
یی« وزیر خارجه چین این کشور نه به دنبال به چالش کشیدن 
آمریکا، نه جایگزینی آن کشــور است و حتی به دنبال رویارویی 
نیست اما شرایط روابط بدترین حالت در ۴ دهه گذشته را نشان 
می دهد.این روزنامه افزود از دیدگاه تحلیلگران بهتر آن است که 
آمریکا و چین بیش از این به ســمت محک زدن یکدیگر نروند 
و نداشــتن ساختاری برای رایزنی ها بخصوص در زمینه نظامی 
و مدیریت نکردن بر منازعات می تواند خطر حوادث بیشــتر و 

پیامدهای ناخواسته را به دنبال داشته باشد.

 مانور مشترک دریایی هند و آمریکا
 در اقیانوس هند

یــک ناو هواپیمابــر آمریکایی و گــروه رزمی همراهش رزمایش مشــترکی را با 
کشــتی های جنگی هند در حوزه اقیانوس هند در بحبوحه تداوم تنشهای مرزی 
پکن و دهلی نو برگزار کرد. به نوشــته هندوســتان تایمز، در این رزمایش که روز 
دوشنبه برگزار شد ناو هواپیمابر آمریکایی یو.اس.اس نیمیتز شرکت داشته است. 
گفته شده مجموعا هشت کشتی جنگی آمریکایی و هندی در این رزمایش شرکت 
داشتند. این مانورها همزمان با افزایش تنشها به دلیل تشدید فعالیت های چین در 
دریای چین جنوبی، جایی که نیروی دریایی آمریکا اخیرا در آن یک رزمایش بزرگ 
با شــرکت دو ناو هواپیمابر و گروه های رزمی برگزار کرد، انجام می شــوند.نیروی 
دریایی هند در توئیتی نوشت: گروه رزمی ناو هواپیمابر نیمیتز در حال ترانزیت از 
طریق منطقه اقیانوس هند اســت. در طول عبور این گروه رزمی واحدهای نیروی 
دریایی هند رزمایش های گــذری را با نیروی دریایی آمریکا برگزار کردند. نیروی 
دریایی هند در عین حال اخیرا چنین رزمایش های گذری را نیز با نیروهای ژاپنی 
و فرانســوی انجام داده است.به گفته یک مقام دیگر، ناوگان شرقی نیروی دریایی 
هند هم اکنون در حال اجرای مانورهایی در نزدیکی جزایر آندامان و نیکوبار بوده 
و کشتی های جنگی شــرکت کننده در این مانورها جزو این ناوگان هستند.طبق 
اعام ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا، نیروهای هند و آمریکا در ضمن عملیات 
با یکدیگر دست به اجرای مانورهای سطح باا به هدف به حداکثر رساندن قابلیت 

عملیات مشترک و تمرینها از جمله دفاع هوایی زده اند. 

تاثیر روسیه در اروپا، محور گفتگوی وزرای 
خارجه آلمان و انگلیس

وزیــر خارجه آلمان اعام کرد که تمایل دارد تا دربــاره روابط با چین، تاثیر 
روســیه در اروپا و مساله ایران با همتای انگیسی اش گفت وگو کند.به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان پیش از ترک یونان و 
قبل از مذاکرات در انگلیس گفت: مذاکرات روز چهارشــنبه با دومینیک راب، 
وزیر خارجه انگلیس بر مســائل بین المللی و همکاری نزدیک با انگلیس نظیر 
نشســت ســه جانبه اروپا درباره ایران، روابط با چین و چگونگی رسیدگی به 
تاثیر روسیه بر اروپا متمرکز است.وی ادامه داد: آلمان، انگلیس را یک شریک 
امنیتی مهم بین المللی می داند و دو کشور در زمینه مسائل کلیدی و ارزش های 
استراتژیک یک زبان واحد و مشرک دارند.وزیر خارجه آلمان همچنین افزود، 
درباره وضعیت بشری در اردوگاه های آوارگان در خال حضوری در یونان نیز 
با مقام های این کشور گفت وگو می کند و گفت: برلین آماده پذیرش کودکان 
بدون والدین و همــراه اردوگاه های یونان اســت و از ایجاد اصاحات در کل 
سیستم پناهجویی در اتحادیه اروپا حمایت می کند.وی همچنین توافق رهبران 
ایــن اتحادیه را درباره بودجه بلندمدت اتحادیــه اروپا و بودجه ۷۵۰ میلیارد 
یورویی برای احیا از کووید-۱۹ مورد اســتقبال قرار داد و گفت، اتحادیه اروپا 
توانایی خود را در نشان دادن همبستگی نشان داده است.به گفته وزیر خارجه 
آلمان، این اقدامات تازه توافق شــده به شهروندان اروپایی برای مبارزه با این 

بحران کمک می کند.

 رهبران اتحادیه اروپــا پس از چهار 
روز به یک توافق برای پرداخت بسته 
اقتصــادی ۷۵۰ میلیــارد یورویی به 
کشورهای عضوی شدند که به شدت 
درگیر گسترش ویروس کرونا هستند.

، رهبران اتحادیــه اروپا پس از چهار 
روز مذاکره، به یک توافق بر ســر یک 
بسته اقتصادی کرونایی دست یافتند. 
این اتحادیه شــامل ۲۷ کشور است 
که بــرای بهبود وضعیت اقتصادی در 
پی شــیوع کرونا ۷۵۰ میلیارد یورو 
)۶۷۷ میلیــارد پونــد؛ ۸۵۹ میلیارد 
دار( کمک مالی و وام ارائه می دهد.  
»امانوئل ماکــرون« رییس جمهوری 
فرانسه در پی رســیدن به این توافق 
گفت: این »یک روز تاریخی« اســت.  
مذاکرات که از روز جمعه آغاز شــده 
بود، شــاهد اختاف میان کشورهای 
این اتحادیه بود؛ یک دسته کشورهایی 
که به شــدت تحت تأثیر شیوع کرونا 
قــرار گرفتــه و گروه دیگــر اعضای 

مقتصدی که نگران هزینه ها بودند.  
پیش از این نشــانه ها حاکی از توافق 
بر ســر ارائه وام ۳۹۰ میلیارد یورویی 

به کشــورهای عضو بود که به شدت 
درگیر کرونا شده بودند.  این مذاکرات 
نخســتین دور گفــت و گوها میان 
رهبران کشــورهای عضو اتحادیه بود 
که از ماه مارس )اســفند( به منظور 
توقــف گســترش ویروس اقــدام به 

برقراری مقررات قرنطینه کرده بودند.  
این گفت و گوهــا از صبح جمعه در 
بروکسل )مقر اتحادیه اروپا( آغاز شده 
و طوانی تریــن اجاس اتحادیه اروپا 
پس از نشســت ۲۰۰۰ در شهر نیس 
فرانســه اســت، که پنج روز به طول 

انجامید.  در این مذاکرات، کشورهای 
عضو اتحادیه بدچار دو دستگی شده 
بودند؛ یک گروه کشورهایی بودند که 
به شدت تحت تاثیر کرونا قرار گرفته 
بودند و دســته دیگر کشورهایی که 
نگران هزینه های ایــن برنامه بودند.  
سوئد، دانمارک، اتریش، هلند و فناند 
بــه عنوان شــورهای مقتصد مخالف 
پرداخــت وام ۵۰۰ میلیــارد یورویی 
به کشورهای درگیر کرونا بودند. این 
گروه به ریاست »مارک روته« نخست 
وزیر هلند تاکید داشتند که در اصل 
۳۷۵ میلیارد یورو به عنوان حد مجاز 

وام برای این کشورها تعیین شود.  
اعضای دیگر مانند اســپانیا و ایتالیا 
وام کمتــر از ۴۰۰ میلیــارد یورو را 
نمی پذیرفتنــد.  گفته می شــود در 
میانــه ایــن کشــمکش ها، مکرون 
مشــت های خو را بر روی میز کوبیده 
و به کشورهای مقتصد گفته است از 
نقطه نظر وی آن ها برنامه اتحادیه را 
در معرض خطر قرار داده اند.  جزئیات 
بیشــتری از این توافق هنوز به طور 

رسمی منتشر نشده است.

پایان ماراتن ۵ روزه رهبران اروپا؛
توافق سران قاره سبز بر سر بودجه و 

کمک های اقتصادی پیامدهای کرونا

دو هفتــه پیــش از آغــاز دومیــن دور گفت وگوهای 
استراتژیک میان بغداد و واشــنگتن، یک مقام عراقی 
فاش کرد که آمریکا درصدد اســت تــا در دور جدید 
گفت وگوها، ســختگیری بیشــتری را برای همکاری 
بانک های عراقی با لیســت تحریم هــای آمریکا بکند. 
العربی الجدید در گزارشــی به نقل از این مقام عراقی 
نوشــت، آمریکا در جدول مذاکرات دور دوم، بندی را 
تهیه کرده اســت که مربوط به شخصیت های عراقی، 
سوری و لبنانی اســت که طی دو سال گذشته توسط 
وزارت خزانه داری این کشور تحریم شده اند.طبق گفته 
این مقام عراقی، این بند مربوط به بررسی جدی درباره 
پایبندی بانک هــای عراق به اصل عدم همکاری با این 
افــراد و همچنین بررســی فرار برخی از ایــن افراد از 
تحریم ها از طریق فعالیت هایی است که توسط بستگان 
و یــا نمایندگان آنها اداره می شــود.این منبع در ادامه 
گفت که دولت مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق 

درصدد انجام اصاحات گســترده در ایــن زمینه و به 
ویژه در بانک مرکزی عراق اســت.طبق گزارش العربی 
الجدید، این درحالی است که محافل سیاسی عراق یک 
لیست تحریم جدید از سوی آمریکا علیه مقامات دولتی 
و امنیتی و همچنین رهبران برجســته حشد شعبی را 
پیش بینی می کنند.طبق این گزارش، وزارت خزانه داری 
آمریکا طی دو ســال گذشــته با ادعاهای واهی چون 
»جنایت«، »نقض حقوق بشر« و »فساد مالی« مقام های 
عراقی زیادی را تحریم کرده اســت. از جمله مهمترین 
این افراد، اراس حبیب کریم الفیلی، رئیس حزب کنگره 
ملی و مدیر بانک باد ااسامی، قیس الخزعلی، دبیرکل 
جنبــش عصائب اهل الحق و بــرادرش لیث الخزعلی، 
احمد الجبوری، اســتاندار صاح الدیــن، نوفل حمادی 
العاکوب، استاندار نینوا، اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت 
اسامی نجباء و چند مقام عراقی دیگر هستند.در همین 
راستا یک مقام بلند پایه عراقی گفت که مقامات وزارت 

خزانه داری آمریکا معتقدند که نوعی تخلف در رابطه با 
افراد تحریم شده اعم از عراقی، سوری و لبنانی در عراق 
صورت گرفته است و این اشخاص موفق به ادامه فعالیت 
تجاری و مالی خود و دســتیابی به ارز شده اند و همین 
مســأله آمریکایی ها را بر آن داشته است که این مسأله 
را در دور دوم گفت وگوهای اســتراتژیک میان بغداد و 
واشنگتن مطرح کنند و خواستار انجام اصاحاتی توسط 
عراق در این زمینه شوند.این مقام عراقی در ادامه تأکید 
کرد که دولت الکاظمی تعهدات بیشــتری برای تشدید 
پایبندی به تحریم هــای آمریکا خواهد داد و اصاحات 
گسترده ای را در دوره آتی در بانک مرکزی عراق انجام 
می دهد.مقام مذکور همچنین گفت که تحقیقات درباره 
طرف های مربوطه آغاز خواهد شد تا دایل واقعی اجرا 
نشــدن تصمیمات اتخاذ شــده در این زمینه مشخص 
شــود، مســأله ای که ممکن اســت عراق را در معرض 

تحریم های جدید آمریکا قرار دهد.

در آستانه دور دوم گفتگوهای راهبردی

آمریکا برای اعمال محدودیت های بانکی بر عراق تاش می کند
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واکســن کرونای دانشگاه "آکســفورد" بی خطر است و می تواند سیستم 
ایمنی را بــرای مقابله با این ویروس تربیت کند. تزریق این واکســن به 
۱۰۷۷ نفر باعث تولید پادتن و افرایش گویجه های ســفید برای مقابله با 
ویروس کرونا شده است. با اینکه نتایج بسیار نویدبخش بوده اما هنوز زود 
اســت بتوان درباره کارآمدی این واکسن قضاوت کرد و باید در جمعیت 
بزرگتری آزمایش شود.دولت بریتانیا پیشاپیش صدمیلیون ُدز از این واکسن 
را ســفارش داده است. این واکســن کرونا در دانشگاه آکسفورد با سرعت 
بی سابقه ای ساخته شده است. دانشمندان با مهندسی ژنتیک از ویروسی که 
در شمپانزه ها ایجاد سرماخوردگی می کند ویروس جدیدی ساخته اند. این 
ویروس به شدت دستکاری شده تا اول اینکه خود بیماری زایی نداشته باشد 

و دوم اینکه "شبیه" واکسن کرونا به نظر سیستم ایمنی برسد.

یک محقق به پژوهشــی درباره راهبردهای مواجهه با چالش چیستی و 
نحوه تشــخیص رفتار اخاقی در فضای مجازی پرداخته است. از منظر 
فلسفی، اخاق رشــته ای مطالعاتی است که در مباحث خود به احکام 
اخاقی، تمایز میان رفتارهای درست و غلط و تعیین کنش های انسانی 
و غیرانســانی افراد می پردازد. به عقیده بسیاری از کارشناسان غربی، 
اعمالی در زمره رفتارهای اخاقی قرار می گیرند که به خود فرد، دیگران 
و جامعه لطمه وارد نکرده و مخرب نباشــند. به طور کلی تمرکز بیش 
از پیش بر اخاق، جوانان را در مســیر شکل گیری صحیح شخصیت، 
شــناختن میان خوب و بد و پذیرش مسئولیت های خطیر اجتماعی، 
حرکت می دهد. کودکان از بدو تولد، روند یادگیری اصول و ارزش های 

اخاقی را در خانواده و نهادهای دینی و مذهبی آغاز می کنند .

پژوهشگران کره جنوبی در بررسی جدید خود دریافتند که اروهای 
گروهی از سوسک ها می توانند به حل کردن بحران افزایش ضایعات 
پاستیکی کمک کنند. استفاده از پلی استیرن انبساطی برای ساخت 
لیوان و ظروف نگهداری غذا به ســرعت در حال افزایش اســت. از 
آنجا که این ماده پرکاربرد قابلیت تجزیه زیستی ندارد، می تواند به 
آلوده شدن زمین و اقیانوس ها منجر شود.تاکنون هیچ ارگانیسمی 
شناسایی نشده که بتواند پلی استیرن را تجزیه کند اما پژوهشگران 
کره جنوبی در بررســی جدید خود دریافته انــد که اروهای نوعی 
قاب باان موســوم به این توانایی را دارند. اگر پژوهشگران بتوانند از 
این توانایی به صورت گسترده استفاده کنند، راه حل مناسبی برای 

کمک به حل بحران افزایش ضایعات پاستیکی ارائه خواهند داد.

واکسن کرونای دانشگاه "آکسفورد" 
سیستم ایمنی را تربیت می کند

 آموزش استفاده اخاقی
 از اینترنت به کودکان

حل بحران ضایعات پاستیکی با 
کمک نوعی سوسک!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کودکان مبتا به کووید ۱۹

پورشه 911 با طعم دل نشین آفرود!
رویــه ای جدید و امیدوارکننده وجود دارد که در چند ماه اخیر به وفور دیده شــده اســت. برخی از کمپانی های تیونینگ محصواتی 
ماجراجویانه بر مبنای پورشه ۹۱۱ تولید کرده اند که از جمله آن ها می توان به راف رودئو و KMR سافاری ۹۱۱ اشاره کرد. البته تیونری 
آلمانی با نام Delta4x4 نسخه ای فوق العاده  از ۹۱۱ آفرود را تولید کرده که قطعاً ارزش دیدن را دارد.این کمپانی می گوید در طراحی 
این ۹۱۱ منحصربه فرد از محصوات رالی داکار این برند در دهه ۸۰ میادی الهام گرفته است. خودروی تیون شده از نسل ۹۹۲ و نسخه 
کررا 4S بوده و بنابراین پایه و اساس بسیار خوبی برای تولید یک خودروی آفرود وجود داشته است. Delta4x4 درخواست بسیار خاصی 
را از یک کارآفرین آلمانی دریافت کرده است. او می خواسته ۹۱۱ کررا 4S صفرکیلومترش به محصولی ماجراجویانه که به راحتی بتواند 
از آلمان تا داکار سفر کند تبدیل شود. در واقع او می خواسته ۹۱۱ افسانه ای رالی پاریس داکار را احیا کند. قطعاً این خودرو همان چیزی 
است که مشتری انتظارش را داشته است.تاکنون تنها چند رندر که پیش نمایش محصول اصلی هستند در دسترس رسانه ها بوده و ما هم 
آن را دوست داریم. نوار نورانی با طراحی خاص و روف راک متمایز باعث ایجاد ظاهری کامًا آفرود شده اند. مهم تر اینکه شاسی تقویت 

شده جدید با ارتفاع ۲۵۰ میلی متری از سطح زمین باعث می شوند.

دهه 90 مثل دهه 60 برای پرسپولیس طایی است
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: قطعا این قهرمانی ها شانسی نبود و بدون زحمت و تاش بازیکنان به این موفقیت حاصل 
نمی شد. ناصر محمدخانی درباره روند بردها و قهرمانی های پرسپولیس در چهار سال گذشته اظهار کرد: پیش از این چهار سال 
هم، چند دوره با آقای دایی قهرمان جام حذفی شــدیم و فقط در لیگ نتوانســتیم به جام قهرمانی برسیم ولی امسال ان شاءاه 
چهارمین سال است که در آستانه قهرمانی قرار گرفتیم. هماهنگی، اعتماد به نفس و مسائل فنی تیم باعث این قهرمانی ها شده 
است. این روند از زمان برانکو که این استخوان بندی را درست کرد شروع شد. در حال حاضر هم این تیم همان تیم چند سال 
پیش که با برانکو شکل گرفت و چارچوبش را حفظ کرده است. او ادامه داد: امسال هم که یحیی گل محمدی به این تیم آمده 
است و درست است بعد از نیم فصل آمد اما هر جا رفته کارنامه درخشانی داشته است. با جوان های گمنام نتیجه گرفته است و 
این را در مشهد و اصفهان این را نشان داده است. یحیی مربی خوش فکر، تحصیل کرده و خوش اخاقی است که به هر حال خدا 
هم کمکش می کند. کسانی که خالص و ناب است و ریایی در آن ها نیست موفق می شوند. او جوانگرایی هم می کند و به جوانان 

اعتقاد دارد و میدان می دهد چرا که خودش هم زمانی جوان بوده است و می داند چگونه از جوانان بازی بگیرد.

کرد دیگرگون زمین و کرد دیگرسان هواآفتاب اندر شرف شد ر جهان فرماروا اری صباداد فرمان ا کند ر باغ نقاشی سحاب کرد یاری ا کند ر راغ عَطّ انی نهد ر سر کاه گلبن از یاقوت رمّ
یاسمین از رنیان سبز ر بندد قبا ا کنند از آهوان ر سیل خیلی آشناا کنند از مرکبان ر موج فوجی اختنار نوروزی زند ر سنگ چون موسی عصارکجا باشد بیابانی ز بی آبی چو تیه هست ر صحرا بهایم را کنون جای چراهست ر عالم خایق راکنون وقت نظر

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

چند هفته ای اســت که کرونــا در »صبح جمعه با 
شــما« هم نفوذ کرده و موضوع بســیاری از بخش 
های نمایشــی را به خــود اختصاص داده اســت. 
هنرمندان این برنامه تاش می کنند با بیان طنزی 
که با تلخی این روزها آمیخته شــده اســت مردم 
را بــه خانه ماندن ترغیب کننــد. محبی می گوید: 
درســت است که ما با کرونا شوخی می کنیم اما او 
با ما شــوخی ندارد. سمسارزاده هم به طنز و جدی 
ادامه می دهد: آن قدر که در عناوین و بخش های 
مختلف از مردم خواستیم که ماسک بزنند و از خانه 
بیــرون نیایند، اگر به خود ویروس کرونا می گفتیم 
که در خانه بماند حتما می گفت: چشم. استودیوی 
»صبح جمعه با شــما« این روزها حال و هوای دیگری دارد. وارد ســاختمان شهدای رادیو که 
می شــویم، از آن گروه 4۰ـ  4۵ نفره فقط ۱۵ نفر را می بینیم که مشــغول تمرین هســتند. 
»هر هفته پیامکهای بسیاری به دستمان می رسد، منوط به اینکه مردم می خواهند سر ضبط 
برنامه حضور داشته باشند و آن را از نزدیک ببینند بخصوص در دوره قبلی که این محدودیت 
های ســینما و تئاتر برداشته شــد با ظرفیت ۵۰ درصد، خیلی از مردم خواستند که ما دوباره 
ضبطمان را بیرون از اســتودیوهای رادیو ببریم که این امکانش نبود؛  به چند دلیل یکی اینکه 
بحث کنترل جمعیت نکته مهمی برای ما بود، بخصوص با این شرایط کرونایی، مهم تر از آن، 
اینکه برنامه »صبح جمعه« گنجینه ارزشــمندی دارد آن هم بحث هنرمندان برنامه است، که 
تقریب 4۰ الی 4۵ نفر اعم از بازیگر، گروه موســیقی و بچه های فنی، نویسنده ها و تیم تولید 

با این برنامه همکاری می کنند.«

شکوفه های عناب
شــکوفه های عناب جدیدترین اثر نویسنده موفق ایرانی 
رضا جوایی اســت که مانند دو رمان قبلی وی، کتاب 
ســوءقصد به ذات همایونی و کتــاب یک پرونده کهنه، 
موضوعی تاریخی – تخیلــی دارد. وقایع این کتاب که 
در دوران مشــروطه و به توپ بســتن مجلس و… رخ 
می دهد، از زبان چهار شــخصیت و راوی متفاوت بیان 
می شود: یک قزاق ایرانی، یک عکاس و تاجر ایرانی، یک 
قزاق روس و یک زن. که هر کدام با لحن و بیانی خاص 
داســتان خود را شرح می دهند و به تناوب روایت بعضی 
از اتفاقات واقعی، گذشته و حال و فرجام این شخصیت ها 
نیز مشخص می شود. رضا جوایی درباره نگارش شکوفه 
های عناب می گوید:موضوع قتل میرزا جهانگیرخان صور 
اسرافیل، همیشه برای من جالب بود؛ وقتی که نوشته هایی که در این مورد است و شرح وقایع روز »یوم 
التوپ« را در چند جای مختلف خواندم، آن حال و هوا را کامًا حس کردم. مثًا خاطرات یک روزنامه 
نگار روســی – که به احتمال زیاد جاســوس بوده و در پوشش خبرنگار به ایران می آید – صحنه های 
آن روز را بسیار جاندار توصیف کرده و خیلی دید سینمایی دارد؛ با خواندن این مطالب تصویر آن روز 
مقابل چشم های من شکل می گرفت. به هر صورت جنبه های دراماتیک قضایای این قبیل، به همراه آن 
تصاویری که در ذهن آدم می آید. طبق مقوله های یونیکی، در ذهن آدم شکل می گیرد و تبدیل به رمان 

و داستان می شود.جماتی از کتاب شکوفه های عناب
بعدها این را فهمیدم. بعدها که همراه عشق، هراس هم آمد. فهمیدم که روی دیگر عشق مرگ است، 
اندوه است. وقتی اتصال پیدا کردم هراس هم به همراهش آمد. مرگ را هم در نزدیکی ها حس می کردم. 

از خواص دل سپردن است در این ملک که فنا و ویرانی بسیار دیده، باا و نشیب و بدعهدی ایام را.

علی حاتمی
علی حاتمــی )زاده ۲۳ مــرداد ۱۳۲۳ تهران – 
درگذشــته ۱4 آذر ۱۳۷۵ تهــران( کارگــردان 
فیلم، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ســینما بود. او 
دانش آموخته از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه 
هنر اســت. علی حاتمی حداقــل ۱4 فیلم بلند 
ســینمایی و مجموعهٔ تلویزیونی ساخته است. او 
از فیلم ســازان پیشروی نسلی به شمار می رود که 
پیشگامان فصل جدید ســینمای ایران از اواخر 
دههٔ ۱۳4۰ به بعد از میانش برخاســته، از جمله 
ناصــر تقوایی، بهرام بیضایی، مســعود کیمیایی، 
فریــدون گلــه و داریوش مهرجویــی. اولین اثر 
سینمایی حاتمی در سال ۱۳4۸ با عنوان حسن 
کچل ســاخته شــد و آخرین فیلم نیمه تمامش بــا نام جهان پهلــوان تختی که یکی از 
بزرگ ترین پروژه های ســینمایی او بعد از مجموعهٔ هزاردستان بود، به علت مرگ ناشی از 
بیماری ســرطان نافرجام ماند. پس از مرگش نیز دو فیلم مبتنی بر هزاردستان با تدوین 
واروژ کریم مسیحی )به نام های کمیتهٔ مجازات و تهران روزگار نو( ساخته شد.حاتمی که از 
سال های اولیه دهه هفتاد، مطالعه و تحقیق دربارهٔ زندگی جهان پهلوان تختی را آغاز کرده 
بود، بعد از پشــت سر گذاشتن دشواری هایی سرانجام در سال ۱۳۷۵، ساخت فیلم جهان 
پهلوان تختی را آغاز کرد. متأســفانه پس از آنکه تنهــا بخش هایی از فیلم را فیلم برداری 
کرده بود بیماری سرطان به سراغش آمد و در بیمارستان بستری شد و مجبور شد پروژه 
اش را نیمه کاره رها کند.بهروز افخمی پس از درگذشــت علــی حاتمی ادامه پروژه را به 

عهده گرفت.

»صبح جمعه با شما«


