
 مخبر خبر داد؛
واکسن ایرانی کرونا با موفقیت 

آزمایش شد
محمد مخبر از موفقیت آمیز بودن آزمایش »واکسن کرونا«ی ساخته 
شــده توسط ســتاد اجرایی فرمان امام خبرداد. محمد مخبر رئیس 
ســتاد اجرایی فرمان امام در جمع خبرنگاران و درحاشــیه مراسم 
»امضــای تفاهمنامه ۱۳۶ میلیارد تومانی تولیــد آبزیان دریایی« با 
اعام این خبر افزود: واکســن ایرانی ســاخته شده توسط همکاران 
دارویی ســتاد با مؤفقیت تســت حیوانی خود را پشت سر گذاشته 
و هماکنون درحال آماده ســازی مقدمات تست انسانی پس از تأیید 
وزارت بهداشــت هســتیم.وی درخصوص تولید داروی ضدکرونایی 
Remdesivir توســط ســتاد اجرایی نیز گفت: این دارو که به اعتقاد 
پزشکان برای درمان بیماری کرونا موثر است و بدلیل وجود تحریمها، 
در بازارســیاه با قیمت ۶۰میلیون تومان به فروش می رسید، از این 
هفته باقیمت بســیار پایین تر و نرخ مصوب وزارت بهداشت، تولید و 
وارد بازار شد.مخبر افزود: به هرمیزانی که وزارت بهداشت اعام نیاز 

کند، ازاین دارو تولید و در اختیار بیمارستانها قرار میدهیم.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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حضرت آیت اه خامنه ای در دیدار نخست وزیر عراق تاکید کردند: جمهوری اسامی ایران هرگز ترور سردار سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل 
را به آمریکایی ها خواهد زد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق، روابط ایران و عراق را به پشتوانه اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی و عادات و سنن به معنی واقعی کلمه برادرانه خواندند و 
تأکید کردند: آنچه در روابط دو جانبه برای جمهوری اسامی ایران بسیار حائز اهمیت است منافع، مصالح، امنیت، عزت، اقتدار منطقه ای و بهبود شرایط در عراق 

است.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت، گفتند: ....

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر انقاب : ترور سردار سلیمانی را هرگزفراموش نمی کنیم
قطعا ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهیم زد

info@sobh-eqtesad.ir

رهبری به مجلس آرامش دادند
التهاب ناشی از شرایط اقتصادی در دوره ۷ ساله ریاست جمهوری 
حســن روحانی روحیه ای ضد دولتی را در کشور شدت داده است. 
در اصل مردم دولت روحانی را برای انقاب و استقال ملی خطرناک 
بر میشمارند و همین روحیه در انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم 
تاثیر بسزایی داشته است. در دوره یک ماهه تصویب اعتبارنامه های 
نمایندگان ملت، فضا بسمت پی جویی های ریز و درشت از اقدامات 
دولــت پیش میرفت تا اینکه با جمع آوری تعداد مورد قبولی امضا 
توســط نمایندگان ملت برای کشانیدن رئیس جمهور به مجلس و 
طرح سواات کلیدی زمینه را برای استیضاح رئیس حمهور و پایان 
دادن به استرس ۷ ساله مردم فراهم نمایند. اما رهبری معظم انقاب 
با سخنرانی ویدئو کنفرانسی خود به مجلس آرامش دادند و در اصل 
بــه نمایندگان فرمودند: » انی اعلُم مااتعلمون « براســتی رهبری 
معظــم انقاب چه چیزی میدانند که انقابیــون هم باید بدانند تا 
کشور را با پیوند و پسوند آرامش اداره کنند؟ چرا مقام معظم رهبری 
از همان ابتدا اعام کردند که راه نجات اقتصاد کشــور، پیاده کردن 
اقتصاد مقاومتی است؟ اما حسن روحانی و مدیران اقتصادیش، هیچ 
اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشــته و علــی رغم تذکرات متعدد 
رهبری نظام، چشمشان فقط به دست شیطان بزرگ و هم پیمانان 
اروپائیش بوده تا آنان کاری برای ما انجام دهند! کیســت که نداند، 
در حال حاضر، مهمترین مسئله کشور، وضعیت نابسامان اقتصادی 
اســت که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ تا 
کنون، به مراتب روز به روز بدتر شــده است؟ با وجود حدود شش 
سال ارتباط گیری و مذاکره با آمریکا، نه تنها هیچ تحریمی لغو نشد، 
بلکه تحریم های متعددی نیز به تحریم های قبلی اضافه شد. روابط 
بانکی نه تنها بهبود نیافت، بلکه از قبل نیز بدتر شد. رقم رسمی تورم 
در این دولت، رکورد همه دولت های بعد از انقاب را شکســت و به 
باای ۵۲ درصد رســید. البته کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که 
رقم تورم غیر رســمی برای سبد مبتا به ارزاق و نیازهای عمومی، 
باای ۱۰۰  درصد است. شکاف میان فقیر و غنی نه تنها کمتر نشد، 
بلکه فاجعه بار بیشتر هم شد. حتی بسیاری از کارشناسان سیاسی 
اقتصادی معتقد بودند که  هر یک روز ادامه کار آقای حسن روحانی 
مساوی است با خسارت های هنگفت برای کشور و نظام، لذاست که 
متوجه میشــویم که چرا استیضاح آقای روحانی  در دستور اولویت 
اصلی نمایندگان مجلس در کشور قرار گرفت؟ برخی اعتقاد داشتند 
که  قطعاً منافع اســتیضاح آقای روحانی برای کشــور، دهها برابر 
ضررهای آن می باشد. اما و صد اما رهبری حکیم انقاب این التهاب 
را با آرامش وصف ناپذیری ســامان دادند و فرمودند: » من معتقدم 
دولتها باید تا آخرین روز مهلت قانونی به کارشــان ادامه دهند« و 
مجلس هم که یک مجلس وایت مدار اســت هم آرام گرفت و هم 
از استیضاح رئیس جمهور پا پس کشید. تحلیل اینکه بزعم رهبری 
برای اصاح امر اقتصاد توســل به تدبیر در آرامش بصرفه و صاح 
است البته ساده نیست. اما به اوضاع سیاسی منطقه توجه کنیم. ما 
در شــرایط سیاسی بعد از شهادت سردار سپاه اسام شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی عزم خود را جزم کرده ایم با تمام عقانیت آمریکا را 
از منطقه بیرون کنیم و این تنها انتقام سختی است که ملتهای در 
چارچوب مقاومت را آرام میکند. لذا ایجاد التهاب درونی با سرنگون 
کردن دولت میتواند آمریکای تا دندان مســلح و اذناب زخم خورده 
از پیروزی های انقاب اسامی را در شرایط بعد از ضعف قرار دهد. 
تدبیر رهبری معظم انقاب آنقدر داهیانه و حکمت مدار بوده است 
که حتی دولت را در مسیر همراهی با انقاب قرار داده است. تحمل 
دوران یک ســاله باقیمانده دولت دوازدهم برای مردم و نمایندگان 
آنان در مجلس شــورای اسامی دشوار است اما غیر ممکن نیست. 
در یک جمع بندی عقانی بین ایجاد التهاب و سامان دهی آرامش 
برای بستر سازی اقتصاد مقاومتی و تولیدی طبعا فرایند انجام کار 
داهیانه به صرفه و صاح تر است. وقتی مردم با پذیرش سخت ترین 
شرایط در زندگی خود، قتنه معیشت را مدبرانه مدیریت میکنند و 
گرسنگی میکشند ولی در مسیر دشمن واقع نمیشوند و به عبارتی 
به جهانیان پیام میدهند که ما تا پای جان در مسیر وایت ایستاده 
ایم پس نقطه اتکای نظام عقانیت ملی است. امروز مجلس مجبور 
به طراحی نقشه ی راه پســا روحانی است تا ریل گذاری در مسیر 
اعتای اقتصاد ملی و ریشــه کنی فقر سامان عملی یافته و بسیج 

اهداف و امکانات در این مسیر مقدس هموار گردد. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی وزارت بهداشت اعام کرد؛
۲۱۹ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشــت، آمار فوتی های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۱۹ نفر اعام کرد.سیما سادات 
اری، بعد از ظهر دیروز چهارشنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۵۸۶ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتا در کشورمان تا ظهر سه شنبه ۳۱ تیر 
۹۹ را ۲۸۱ هزار و ۴۱۳ نفر اعام کرد.سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۲۱۹ مورد جدید فوتی در شبانه 
روز گذشــته، گفت: تاکنون ۱۴ هزار ۱۴و ۸۵۳ نفر از افراد مبتا، جان خود را از دست داده اند.وی افزود: از 
مجموع افراد مبتــا، ۲۴۴ هزار و ۸۴۰ نفر بهبود یافته اند.اری گفت: در حال حاضر، ۳۶۰۹ نفر از بیماران 
کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار 
و ۲۷۷ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.سخنگوی 
وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی 
دســت ها و استفاده از ماسک بویژه هنگام خروج از منزل و حضور در مکان های عمومی و سرپوشیده، ادامه 
داد: همانند روزهای گذشته استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، 
خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند.وی گفت: استان های تهران، 
اصفهان، بوشــهر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و 

بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

 وزیر امور خارجه جمهوری اســامی گفت: ایران برای برقراری روابط خوب 
با عربستان سعودی آمادگی دارد اما متاسفانه دولت عربستان نخواسته است 
روابط برابر با ایران داشته باشد.، محمد جواد ظریف نشست خبری مشترک 
با سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه در محل ساختمان ضیافت های 
رســمی وزارت امور خارجه روســیه در واکنش به اینکه شما در دیدار در 
بغداد برای گفت وگو با عربستان سعودی سخن گفتید و چه دورنمایی برای 
چنین گفت وگوهایی را می بینید، اظهار داشت: ایران همواره می خواهد با 
کشورهای همسایه خود روابط خوب داشته باشد.وی ادامه داد: داشتن روابط 
خوب با کشورهای همسایه از اولویت های سیاست خارجی ایران است. وزیر 
خارجه بر عزم ایران برای توســعه روابط با کشورهای همسایه خود ازجمله 
در منطقــه خلیج فارس تاکید کرد.وی گفت: امروز بهترین روابط را در یک 
دهه اخیر با روســیه داریم، با ترکیه و عراق نیز روابط خوب داریم و روابط 
ایران با پاکستان نیز نزدیک است.وزیر خارجه خاطرنشان کرد: با کشورهای 
جنوب خلیج فارس روابط داریم و آماده ایم با عربســتان سعودی و امارات 
عربی متحده نیز روابط بر اســاس احتــرام متقابل، توجه به منافع یکدیگر 
و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر داشــته باشــیم. ظریف گفت: دولت 
عربســتان از دیدگاه ما اطاع دارد و به این کشور پیشنهاد ارائه شده است.

وی با اشاره به طرح امنیتی روسیه برای خلیج فارس یاداوری کرد که ایران 
نیز طرح صلح هرمز را پیشنهاد داده است که در واقع با طرح روسیه در یک 
راستا قرار دارد.وی با بیان اینکه عراق نیز می خواهد در تامین امنیت منطقه 
همکاری داشته باشد،گفت: عراق می تواند در تامین امنیت و ثبات منطقه 
نقش مهمی داشته باشد. وزیر خارجه گفت: ما از اعتمادسازی در منطقه و 

نیز نزدیکی مواضع کشورهای منطقه استقبال می کنیم. 

تمدید محدودیت ارسال تسلیحات به ایران برجام را نقض می کند
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی در مورد تاش آمریکا برای تمدید 
محدودیت ارســال تســلیحات ایران اظهار کرد: ســرگئی اوروف در این 
خصوص صحیح گفت و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صحبتی از تحریم 
تسلیحاتی نشده است.وی افزود: در این قطعنامه نظام اجازه شورای امنیت 
برای ارســال تسلیحات به ایران قید شده است که نتیجه مذاکرات طوانی 
بود. وی ادامه داد: این جزئی از بسته برجام بود که دستکاری بسته به معنی 
نقض و تخریب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. ظریف گفت: اکثریت کشورها 
و روسیه و چین رسما مخالفت خود را با این تاش اعام کردند و کشورهای 
اروپایی هم گفتند که در چارچوب برجام نمی توان در این خصوص )تمدید 

محدودیت ارسال تسلیحات ایران( گفت وگو کرد.
وی نتیجــه گیری کرد: هرگونه تغییــر در این توافق به معنای نقض کامل 
کل توافق اســت.آمریکا قصد دارد از ظرفیــت قطعنامه۲۲۳۱ برای تمدید 
محدودیت  های تسلیحاتی علیه ایران استفاده کند. بر اساس این قطعنامه 

تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر )مهر( پایان خواهد یافت.
کشــورهای اروپایی عضو برجام ماه گذشته با صدور بیانیه ای تصریح کردند 
که به اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند هستند. آن ها باب اشتراک نظر با 
آمریکا درباره پایان تحریم های تسلیحاتی ایران را بازگذاشته اما بر لزوم حفظ 

برجام و پرهیز از اقدامی که این توافق را به مخاطره بیندازد تاکید کردند.

اوروف: 
هیچ دلیلی برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران نمی بینیم

 وزیر امور خارجه روســیه با تاکید بر مخالفت کشــورش با تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران اظهار داشــت: هیچ دلیلی برای تمدید محدودیت های 
تســلیحاتی ایران نمی بینیم.ســرگئی اوروف در نشست خبری با شرکت 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش درخصوص تاش 
های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: شورای امنیت سازمان 

ملل تحریم تسلیحاتی در مورد ایران وضع نکرد. شورای امنیت نظام کسب 
اجازه برای ارســال تسلیحات به ایران وضع کرد.وی با بیان اینکه این نظام 
در ماه اکتبر به پایان می رســد، اظهار کرد: هر گونه تاش برای تمدید این 
نظام بویژه محدودیت ارسال تســلیحات زمینه و دلیل قانونی ندارد. دلیل 
سیاســی یا اخاقی برای این اقدام نیســت.اوروف افزود: ماده مربوطه در 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت نه فقط به صورت موقت وضع شده بلکه به 
عنوان ژست حسن نیت ایران قید شده و به عنوان بخشی از توافق است که 
هیچ ارتباطی با برنامه هسته ای ایران ندارد.وزیر خارجه روسیه خاطرنشان 
کرد: به همین دلیل موضع ما روشــن است و مخالف هر گونه تاش در این 
زمینه هســتیم و نشانه ای که این تاش ها موفق خواهد بود نمی بینیم و 
به تازگی موضع خود در این عرصه را در سندی که در شورای امنیت توزیع 

شد، تشریح کردیم.

شاهد تاش های تفرقه افکنانه برخی شرکای غربی هستیم
 وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به رویکرد برخی کشورها در ایجاد تفرقه در 
کشورهای اسامی گفت: ما شاهد تاش های تفرقه افکنانه برخی شرکای 
غربی در کشورهای اسامی هستیم.»ســرگئی اوروف« وزیر امور خارجه 
روسیه  همچنین در پاســخ به پرسش در نشست خبری گفت: ما همیشه 
خواهان آن بودیم و هســتیم که در همه نقاط دنیا با جذب همه کشــورها 
توازن منطقه ای برقرار شود. وی با بیان اینکه هر کشور منافع خود را دارد 
اظهار کرد: باید به منافع کشــورها احترام گذاشــت. بازیگران خارجی باید 
برای ایجاد اشــتراک تاش کنند و از تفرقه افکنی بپرهیزند. اوروف گفت: 
ما متاسفانه شــاهد تاش های تفرقه افکنانه هستیم و چنین رویکردی از 
ســوی برخی همکاران غربی ما در کشورهای اســامی مشاهده می شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تصریح کرد: ما عضو ناظر سازمان 
همکاری اســامی هستیم. روســیه به عنوان عضو این سازمان برای ایجاد 
فضای همکاری و مســاعدت تاش می کند.  وی خاطرنشــان کرد: روسیه 
با ایران و ترکیه برای حل و فصل سیاسی مسائل سوریه همکاری می کند. 

امنیت خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه تامین می شود
وزیر امور خارجه روسیه گفت: در مورد وضعیت منطقه خلیج فارس معتقدیم 
که تنها راه تامین امنیت این پهنه آبی این نیســت که ائتافی شبیه آنچه 
که آمریکا به نام ناتوی خاورمیانه اعام کرده است، ایجاد شود.وی ادامه داد: 
چنین ائتافی رویارویی به دنبال دارد و شامل منزوی کردن یک کشور می 
شود. ما رویکرد خود را مطرح می کنیم که همه کشورهای منطقه مشارکت 
می کنند و چنین طرحی را پیشــنهاد کرده ایم.رئیس دستگاه دیپلماسی 
روسیه در مورد طرح امنیت خلیج فارس که ازسوی مسکو ارائه شده است، 
اظهار کرد: ما معتقدیم که بازیگران خارجی شــامل اعضای دائمی شورای 
امنیت و اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسامی می توانند 
در این طرح مشــارکت کنند و این همکاری به نفع تمام کشورهای منطقه 
اســت.اوروف افزود: در این پیوند، طرح صلح تنگه هرمز که ایران پیشنهاد 
داده اســت در همین راستا اســت.اوروف علت مخالفت برخی کشورهای 
منطقــه با این طرح را ضدیت ها و اختافات در منطقه عنوان کرد که مانع 
پذیرفتن آن می شود.وزیر خارجه روسیه وحدت کشورهای اسامی را عاملی 
برای حل و فصل مســائل منطقه توصیف کرد و گفت: همکاری کشورها در 

مساله سوریه می تواند در حل مسائل دیگر خاورمیانه کارساز باشد. 

مشارکت برابر اعضای برجام به اجرای توافق های آن کمک می کند
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که با همتای ایرانی 

خود به تفصیل درخصوص برجام رایزنی و گفت وگو کرده است.
ادامه در صفحه دوم

کرونا درآمد کارگران را کاهش و هزینه ها را افزایش داد

 زندگی سخت این روزهای کارگران
   فاصله فقیر و غنی در ایران 

2 برابر کشورهای اروپایی
اگر میزان هزینه را تابعی از درآمد بدانیم که این طور نیز هســت، فاصله درآمدی و هزینه ای خانوارهای غنی در 
ایران ۲ برابر میانگین این شاخص در کشورهای اروپایی است. یکی از شاخص های سنجش توزیع درآمد، نسبت 
هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( به دهک اول )فقیرترین( است. هرچه میزان این نسبت باا باشد نشان دهنده 
نابرابری بیشــتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشــان از نابرابری حداقلی است.بررسی این شاخص نشان می دهد 
میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران طی ۱۵ سال اخیر از ۱۶ و ۱۷ برابر تا سال ۱۳۸۹ و تا قبل از اجرای 
هدفمندی یارانه ها و اعطای یارانه نقدی به ۱۴.۷ برابر رسیده بوده است که این میزان با اجرای سیاست مذکور 
طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا عدد ۱۰.۶ برابر نیز تقلیل پیدا کرد، با این حال با کاهش ضریب اصابت یارانه ها، 
تورم های باا و عدم اجرای اصاحات اقتصادی برای کاهش نابرابری ها بازهم طی سال های اخیر افزایش یافته و 
در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران حدود ۱۴ برابر بوده است.تفاوت 
۱۴ برابری هزینه های دهک های دهم )ثروتمندترین( و اول )کم درآمدترین( درحالی است که طبق بررسی ها این 
شاخص در دانمارک حدود ۵.۳ برابر، در نروژ حدود ۶.۱ برابر، در سوئد حدود ۶.۵ برابر، در هلند حدود ۶.۷ برابر، 
در فرانســه حدود ۶.۹ برابر و در آلمان نیز این میزان ۶.۸ برابر اســت. به عبارت دیگر، اگر میزان هزینه را تابعی 
از درآمد بدانیم که این طور نیز هســت، فاصله درآمدی و هزینه ای خانوارهای غنی در ایران ۲ برابر میانگین این 

شاخص در کشورهای اروپایی است.

جزییات جدید از وام ودیعه اجاره

 لغو پروازهای ایران پس از اعام ابتای 
۲۵ میلیون نفر به کرونا 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ترکیه ۴ ساعت قبل از انجام پروازها، لغو پرواز ایرانی ها را اعام 
کرد و این ممنوعیت ها طبق مقررات حق هر کشوری محسوب می شود. هفته گذشته برخی از شرکت های 
هواپیمایی طبق شرایط و الزاماتی که کشور ترکیه لحاظ و اعام کرده  بود نسبت به فروش بلیت استانبول 
اقدام کردند. بلیت ها هم به فروش رفت. پروازها به ترکیه از شب بیست و هشتم تیرماه آغاز می شد.صبح 
همان روز رییس جمهوری کشورمان در سخنرانی خود از ابتای ۲۵ میلیون ایرانی به ویروس کرونا خبر 
داد. چند ســاعت بعد در حالی چیزی به برقراری پروازهای تهران- استانبول باقی نمانده بود، ترکیه تمام 
پروازهای ایرانیان را به کشور خود را لغو کرد.مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در 
گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا بین انتشار خبر ابتای ۲۵ میلیون ایرانی به 
کرونا و لغو پروازهای ترکیه ارتباطی وجود دارد و ترکیه چه دلیلی را برای لغو پروازها اعام کرده، گفت: از 
دایل ترکیه برای لغو نگهانی پروازها بی اطاعیم.وی ادامه داد: به طور ناگهانی ساعت ۲۰ روز شنبه ترکیه 
به شــرکت های هواپیمایی ایرانی اعام کرد که از ســاعت ۱۲ شب از  پذیرش مسافران ایرانی خودداری 
می کنیم. البته این تصمیم فقط برای ایرانی ها نبود، ترکیه پروازهای افغانستان را هم لغو کرد.دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه ترکیه ۴ ساعت قبل از انجام پروازها اعام کرد که پروازها لغو شده اند، 
گفت: از آنجایی که شــرکت های هواپیمایی تعهداتی به مســافران خود دارند اگر قرار است محدودیت یا 
ممنوعیتی اعمال شود؛ موضوع زمان بسیار اهمیت دارد و باید در جریان این موضوع، ایراین ها هیچ زمانی 
نداشــتند.  اسعدی سامانی افزود: گفته می شود به دلیل  موضوعات مرتبط با شیوع ویروس کرونا، ترکیه 
مجددا پروازهای ایران را ا محدود کرد و مسافران باید بدانند که بحران کرونا یک مساله جهانی است.وی با 
بیان اینکه البته با توجه به شرایط انجام پروازهای ترکیه، مسافران این پروازها محدود بودند، ادامه داد: تنها 
کسانی می توانستند مسافران پروازهای ترکیه باشند که ویزای اقامت دائم یا ویزای کار داشتند بنابراین با 
توجه به این محدودیت ها مسافران هم محدود بودند.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید کرد: طبیعتا 
شرکت های هواپیمایی این پروازها هزینه بلیت  ها را باید مسترد کنند اما مسافران می توانند این اعتبار را نزد 
ایراین  ها نگه دارند و زمانی که پروازها مجددا برقرار شد از آن استفاده کنند.  وی در پاسخ به این سوال 
که در این صورت از آنجایی که بلیت پروازهای خارجی بر اساس قیمت دار نرخ گذار می شوند، نوسان نرخ 
ارز بر ارزش این اعتبار تاثیرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: از آنجایی که رقم بلیت ترکیه عدد باایی نیست 
بعید می دانم نوسانات ارزی در این موضوع تاثیر گذار باشد.   اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که آیا 
مسافران می توانند غرامت از دست دادن پروازهای کانکشن از ترکیه را دریافت کنند، گفت: مسافران باید 
متوجه باشند که انجام این پروازها و مدیریت این موضوع از اختیار ایراین های داخلی خارج بوده و در این 
جریان خسارتی هم به ایراین ها وارد شده است. به هر حال می توانند از طریق سازمان هواپیمایی با ارایه 
مستندات، بحث دریافت خسارت برای از دست دادن پروازهای کانکشن را پیگیری کنند اما بعید می دانم 
بتوانند خسارت بگیرند.   دبیر انجمن شرکت ها هواپیمایی همچنین با اشاره به عملکرد ترکیه اظهار داشت: 
ترکیه اقدام خارج از عرفی انجام نداده  است. هر کشوری می تواند بر اساس مقررات خود این محدودیت ها 
و ممنوعیت ها را اعمال کند و این موضوعات در اختیار کشورها است، ما هم می توانیم تصمیم بگیریم که 

اجازه ورود پرواز یک کشوری را ندهیم. این حقی است که برای هر کشوری وجود دارد. 

 محمد جواد ظریف نشست خبری مشترک با سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه:

عربستان خواهان  روابط با ایران نیست
اوروف: هیچ دلیلی برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران نمی بینیم
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رهبر انقاب: ترور سردار سلیمانی را هرگزفراموش نمی کنیمگزیده خبر

قطعا ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهیم زد
حضرت آیت اه خامنه ای در دیدار نخســت وزیر عراق تاکید 
کردند: جمهوری اســامی ایران هرگز ترور سردار سلیمانی را 
فرامــوش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابــل را به آمریکایی ها 
خواهــد زد.به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
عصر روز )ســه شنبه( در دیدار مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق، روابط ایران و عراق را به پشتوانه اشتراکات فراوان تاریخی، 
مذهبی، فرهنگی و عادات و سنن به معنی واقعی کلمه برادرانه 
خواندند و تأکید کردند: آنچه در روابط دو جانبه برای جمهوری 
اسامی ایران بســیار حائز اهمیت است منافع، مصالح، امنیت، 
عزت، اقتدار منطقه ای و بهبود شــرایط در عراق است.حضرت 
آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه بنای دخالت در 
امور عراق را نداشته و نخواهد داشت، گفتند: ایران، خواهان عراِق 
عزتمند، مســتقل و با حفظ تمامیت ارضی و وحدت و انسجام 
داخلی است.رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: ایران قطعاً 
با هر آنچه موجب تضعیف دولت عراق شود، مخالف است.حضرت 
آیت اه خامنه ای افزودند: البته دیدگاه آمریکایی ها درباره عراق 
درست در نقطه مقابل ما است زیرا آمریکا به معنی واقعی کلمه 
دشمن اســت و موافق عراق مستقل، قوی و دارای حکومتی با 
رأی اکثریت نیست.ایشان تأکید کردند: برای آمریکایی ها اینکه 
چه فردی نخســت وزیر عراق باشد مهم نیســت آنها به دنبال 
حکومتی همچون حکومت »پــل برمر« حاکم آمریکایی عراق 
در اوایل سقوط صدام هستند.رهبر انقاب اسامی گفتند: ایران 
در خصوص روابط عراق با آمریــکا دخالتی نمی کند اما انتظار 

دارد که دوســتان عراقی، آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور 
آمریکا در هر کشوری منشأ فساد، خرابی و ویرانی است.حضرت 
آیت اه خامنه ای تأکید کردند: جمهوری اسامی ایران انتظار 

دارد تصمیِم دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی ها 
پیگیری شود زیرا وجود آنها موجب ناامنی است.ایشان جنایت 
آمریکا در ترور ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس را یک 

نمونه از نتیجه حضور آمریکایی ها برشمردند و خطاب به نخست 
وزیر عراق افزودند: آنها میهمان شــما را در خانه شما کشتند و 
صریحاً به این جنایت اعتــراف کردند که این موضوع کوچکی 
نیســت.رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: جمهوری اسامی 
ایران هرگز این موضــوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه 
متقابــل را به آمریکایی ها خواهد زد.حضرت آیت اه خامنه ای، 
اجماع گروه ها و جریان های سیاســی عراق برای انتخاب دولت 
آقای کاظمی را اقدامی پسندیده خواندند و گفتند: آمریکایی ها 
و عوامل آنها همواره به دنبال خأ قدرت در کشــورهای منطقه 
هستند تا از آن طریق هرج و مرج ایجاد و زمینه را برای دخالت 
خود فراهم کنند، همان کاری که در یمن انجام دادند و اکنون 
اوضاع تأســف بار یمن را همه شــاهد هستند.ایشان با تأکید بر 
حمایت ایران از دولت آقای کاظمی خاطرنشــان کردند: عقل، 
دین و تجربــه اقتضا می کند که روابط ایــران و عراق در همه 
زمینه ها بیش از پیش ارتقا یابد.رهبر انقاب اســامی افزودند: 
البته گســترش روابط ایران و عراق مخالفینی دارد که در رأس 
آنها آمریکا اســت ولی به هیچ وجه نباید از آمریکا ترسید زیرا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند.حضــرت آیت اه خامنه ای گفتند: 
آمریکایی هــا زحمت و اذیت ایجاد می کنند اما دولت عراق باید 
بدون اعتنا به این مزاحمت ها به مسیر خود با قدرت ادامه دهد 
و مردم را به عنوان پشــتوانه خود حفظ کند.ایشــان مرجعیت 
و شــخص آیت اه سیســتانی را یک نعمت بزرگ برای عراق 
خواندند و خاطرنشــان کردند: حشدالشعبی یک نعمت بزرگ 

دیگر در عراق است که باید آن را حفظ کرد.

ظریف: 
 عربستان سعودی خواهان روابط برابر 

با ایران نیست
 اوروف: هیچ دلیلی برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران

 نمی بینیم
ادامه در از صفحه اول

وی با بیان اینکه این توافق مهم پنج ساله شد، اظهار کرد: این توافق مهم 
واقعا سبب تقویت امنیت و ثبات جهانی شد و ما اتفاق نظر داریم که تمام 
تــاش ها را باید برای حفظ آن بکار گیریم. اوروف افزود: ما معتقدیم که 
مشارکت برابر و سازنده همه شرکت کنندگان در برجام و نیز در چارچوب 
اژانس بین المللی انرژی اتمی، به اجرای توافق های قید شده در قطعنامه 

2231 کمک می کند.

به هماهنگی اقدامات در مساله سوریه ادامه می دهیم
اوروف با اشــاره به رایزنی با طرف ایرانی در مساله سوریه اظهار کرد: این 
رایزنی با توجه به نتایج کنفرانس وبیناری ســران ایران، روسیه و ترکیه در 
فرمــت مذاکرات آســتانه و به همت ایــران در روز اول ماه جوای صورت 
گرفت. وی افزود: ما توافق کردیم به هماهنگی اقدامات خود برای برقراری 

صلح پایدار و بهبودی اوضاع انسانی در سوریه ادامه دهیم.

گفت وگو درباره مسائل منطقه ای و بین المللی
اوروف ســپس به مذاکرات خود با ظریف درخصوص مسائل منطقه اشاره 
کرد و افزود: درخصوص اوضاع افغانستان و پیرامون آن، بحران یمن، و حل 
و فصل مسائل خاورمیانه و مساله فلسطین گفت وگو کردیم.وی ادامه داد: 
ما معتقدیم که مذاکرات ما رضایت بخش بود و به تماس های فشــرده در 
این زمینه ادامه می دهیم.اوروف خاطرنشان کرد که مواضع ایران و روسیه 
در مســائل منطقه ای و بین المللی کاما مطابقت دارد یا بسیار نزدیک به 

یکدیگر است.

معاهده همکاری ایران و روسیه قرارداد مهمی است
 وزیر امور خارجه روســیه درخصوص معاهده اساس روابط متقابل و اصول 
همکاری بین جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: این قرارداد 
مهمی در روابط دو جانبه است و مبانی تعامل زمینه ها و عرصه های کلیدی 
ما در این سند قید شده است.سرگئی اوروف در نشست با اشاره به مذاکره 
با وزیر خارجه ایران در خصوص این قرارداد اظهار داشت: ما تفاهم داشتیم 
که  2۰ ســال از زمان عقد این قرارداد مدت زیادی است و در این مدت ما 
شاهد تحوات گسترده ای در عرصه جهانی و همچنین تهدیدها و چالش 
های در برابر بشر ازجمله تروریســم، تغیییرات آب و هوا و انتشار ویروس 
ها بودیم.اوروف گفت: قرار شــد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم 
که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم.  معاهده اساس روابط متقابل و 
اصول همکاری بین جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو در 
تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال 13۷9 هجری شمسی برابر با دوازدهم 
مارس 2۰۰1 میادی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و در جریان 
سفر وی به روسیه امضا شــد.این معاهده دارای 21 ماده است و برای 1۰ 
سال عقد شده بود و یک بار برای 1۰ سال دیگر تمدید شد ضمن اینکه در 
آن تاکید شــده است در صورتی که طرفین حداقل یک سال قبل از پایان 
اعتبــار آن به صورت کتبی طرف دیگر رااز قصد خود پیرامون قطع اعتبار 
معاهده مطلع نســازد، خود به خود برای دوره های پنج ساله بعدی تمدید 
می شــود.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مسکو اعام کرد: تمدید توافق 2۰ ساله میان 

ایران و روسیه در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار دارد.

تکذیب نقل قول بولتون از پوتین علیه ایران توسط ظریف و اوروف
 وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران و روسیه نقل قول جان بولتون 
در کتاب خاطرات خود از وادیمیر پوتین مبنی براینکه روسیه به ایران در 
ســوریه احتیاجی ندارند را دروغ خواندند.سرگئی اوروف در این باره گفت: 
بولتون مبنایی نداشت نقل قولی از پوتین در کتاب خود منتشر کند، رییس 
جمهوری ما  هرگز چنین حرفی نمی زند و این گونه اظهارات اصا در مرام و 
سنت ما نیست.وی افزود: آمریکایی ها میخواهند با این اظهارات با شخصیت 
پوتین بازی کنند، ما معتقدیم که ایرانی ها با درخواست دولت سوریه در این 
کشور هستند.اوروف گفت: ما با ایرانی ها در  قالب فرمت مذاکرات آستانه 
برای بازگشــت صلح و آرامش در سوریه همکاری نزدیکی داریم ، ترویکایی 
که با حضور ترکیه ادامه یافت و از تاش های بین المللی و نشست های ژنو 
براساس قطعنامه 225۴ که عما در پایان بحران در سوریه تاثیری نداشت 
پیشی گرفت.اوروف گفت: من قصد ندارم در خصوص خاطرات یک فرد نظر 
دهم که می تواند همراه با رســیدگی قضایی باشد شاید این فرهنگ خاص 
آمریکایی اســت که درک آنها از فرهنگشــان را نشان می دهد.محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفت: آنچه بولتون به پوتین نســبت داده 
است را منطبق بر واقعیت نمی دانیم ضمن اینکه این اظهار نظر هیچ انطباقی 
با همکاری های ما با ترکیه و روسیه برای بازگرداندن صلح و ثبات در سوریه 
و مبارزه با تروریسم نداشته و ندارد.ظریف ادامه داد: همکاری های خوب ما 
و روســیه با مردم سوریه داعش را شکست داد، دو طرف اعتقاد دارند ضمن 
اینکه دو طرف به نقش مفیدی که طرف مقابل ایفا کرد آگاه هستند ضمن 
اینکه مردم سوریه نیز به خوبی از این واقعیت آگاه هستند که ایران و روسیه 
چگونه در کنار آنها ایستادند و بعد در کنار ترکیه برای بازگشت آرامش در 
ســوریه تاش کردند.رییس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: )بولتون( فردی 
که بیشــترین جنگ افروزی را در مدت حضور خود در کاخ ســفید داشته 
است و تمام تاش خود را کرده تا آمریکا را وارد جنگ های متعدد در نقط 
مختلف جهان کند فرد مطمئنی نیســت.ظریف گفت: به گفته خود رییس 
جمهوری آمریکا، بولتون اگر می توانست جنگ سوم جهانی را هم به راه می 
انداخت.وزیر امور خارجه ایران گفت: بولتون در اندازه ای نیست که به خاطر 
پر فروش شدن کتابش بتواند روابط تهران و مسکو را خراب کند ضمن اینکه 

در تهران و مسکو نیز حرف های او خریداری ندارد.

بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور شد
 نمایندگان مجلس شورای اسامی مهرداد بذرپاش را به عنوان رییس دیوان 
محاسبات کشور انتخاب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه 
علنی دیروز- چهارشــنبه- مهرداد بذرپاش را با 158 رای از 2۴۴ نماینده 
حاضر به عنوان ریاست دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.کمیته دیوان 
محاسبات، امور مالی و اموال مجلس، مهرداد بذرپاش و لطف اه فروزنده را 
عنوان نامزد برای ریاست دیوان محاسبات کشور معرفی کرده بود که نهایتا 

بذرپاش با رای نمایندگان انتخاب شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:
آغاز بررسی های پزشکی قانونی برای شناسایی 

جسد و علت مرگ قاضی منصوری
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از انتقال جسد قاضی منصوری به این سازمان 
خبر داد.به گزارش اقوه قضاییه، مسجدی با اشاره به انتقال جسد متهم منصوری به 
کشور و تحویل آن به پزشکی قانونی، گفت: جسد ساعت 5 و نیم صبح بامداد امروز 
به پزشکی قانونی تحویل و به محض تحویل آن، اقدامات ازم علمی و آزمایشگاهی 
شروع شده اســت.وی افزود: به دستور مقام قضایی تیمی متشکل از متخصصان 
پزشــکی قانونی بر بالین جســد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی 
استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در جهت شناسایی جسد و بررسی های 
تخصصی جهت تعیین علت فوت انجام شد.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با 
بیان اینکه اقدامات آزمایشگاهی، سم شناسی و دی ان ای در حضور مسئوان ذیربط 
صورت گرفته اســت، افزود: نتیجه بررسی ها و نیز علت فوت پس از حصول نتایج 

آزمایشات به مقام قضایی اعام خواهد شد.

وزیر کشور خبر داد
مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری دور دوم 

انتخابات مجلس
وزیر کشور گفت: وزارت بهداشت مخالف برگزاری دور دوم انتخابات مجلس یازدهم 
اســت اما مذاکرات ادامه می یابد. عبدالرضــا رحمانی فضلی ظهر دیروز در پایان 
بیست و هفتمین جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت 
کرونا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وزارت بهداشــت مخالف برگزاری انتخابات 
میان دوره ای مجلس بود.وی ادامه داد: مقرر شد طبق پروتکل های وزارت بهداشت، 
درباره برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در جلســه بعدی بحث شــود.در 
انتخابات 2 اسفندماه سال گذشته، در 11 حوزه انتخابیه »لنجان« و »سمیرم« در 
استان اصفهان، »میانه« در استان آذربایجان شرقی، »بیجار« در استان کردستان، 
»دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره« در استان ایام، »کرج، اشتهارد و فردیس« در 
اســتان البرز، »اهواز، باوی، حمیدیه و کارون« در استان خوزستان، »کرمانشاه« و 
»اسام آباد غرب و دااهو« در استان کرمانشاه، »زنجان و طارم« در استان زنجان و 
»کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان« در استان گلستان، نامزدها موفق به کسب 
حد نصاب ازم برای ورود به مجلس نشدند لذا طبق قانون باید انتخابات مرحله دوم 
با شرکت نامزدهایی که بیشترین رای را بدست آورده اند برگزار شود که قرار بود در 
روز جمعه 21 شهریور انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 

در 9 استان برای 11 حوزه انتخابیه شامل 2۴ شهرستان برگزار شود.

رئیس مجلس شورای اسامی در دیدار با 
نخست وزیر عراق بر توسعه و گسترش 
روابط اقتصــادی و تجاری دو کشــور 
تأکیــد کرد و گفت: پرونــده مهم ترور 
آمریکایی )ترور سردار سلیمانی( باید با 
قالیباف  پیگیری شود.محمدباقر  قدرت 
دیروز )چهارشــنبه، اول مرداد ماه( در 
دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق ضمن خیرمقدم به هیأت عالیرتبه 
عراقی گفت: عراق برای تک تک ایرانیان 
از جایگاه باایی برخوردار است، علیرغم 
دوران ســخت حکومت صدام جنایتکار 
دو ملــت وارد مرحله مهمــی از تاریخ 
روابط شــده اند و در ســال های اخیر با 
شــکوفایی و تکریم عاشقان ائمه اطهار 
در مراســم اربعیــن و پذیرایــی گرم و 
صمیمانه دولت و ملت عراق از زوار ایرانی 
روابط و پیوندهــای تاریخی، فرهنگی، 
تمدنی، انســانی و معنوی بین دو ملت 
به نحو مطلوبی تضمین شــده اســت.

افزود:  رئیس مجلس شورای اســامی 
جمهوری اسامی ایران نیز به پذیرایی از 
میلیون ها زائر عزیز عراقی در مشهدالرضا 
و حضرت معصومه )س( مفتخر اســت 
و تاش می کند روابــط خوبی با مردم 
عراق بیش از گذشــته داشــته باشــد. 
روابط سیاســی، اقتصادی و فرهنگی دو 
کشور در بااترین سطح در حال تعمیق 
است، آمار تبادات تجاری و گردشگری 
دو کشــور رو به بهبود اســت هر چند 
اخیراً تحت تأثیر شــیوع ویروس کرونا 
دستخوش مشکاتی شده است اما عزم 
دو کشور بر افزایش حداکثری و روابط و 
مناسبات در حوزه های مختلف است.وی 
تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم محور 
اصلی خود را بر تحقق اقتصاد مردمی و 
مقاومتی بنا نهادیم و برنامه ریزی جدی 
برای تحقق آن در دســت داریم به ویژه 
در حوزه تجــارت خارجی و بین المللی 
اولویت هــای مهم تحولی را در این دوره 
مجلس تعریف کردیم. مســیر توســعه 

روابــط و تبادات تجــاری و اقتصادی 
با عــراق به عنوان شــریک راهبردی و 
همچنین با سایر همسایگان در اولویت 
اول مجلس اســت.قالیباف یادآور شد: 
جمهوری اســامی ایــران وظیفه خود 
دانست که در هنگام حمله گروه وحشی 
تروریســتی تکفیری داعــش به کمک 
بــرادران خــود بیاید لذا بــه یاری خدا 
و مجاهــدت مجاهدان، شکســت گروه 
تروریســتی تکفیری با همت نیروهای 
مســلح عراق و مردم و حشدالشعبی و 
به دســت افتخارآفرینانی که جان خود 
را در طبق اخاص گذاشــتند، حاصل 
اسامی  شــورای  مجلس  شــد.رئیس 
افزود: ترور جنایتکارانه ســردار شــهید 
قاســم ســلیمانی، قهرمان بین المللی 
مبارزه با تروریســم و شــهید بزرگوار 
ابومهدی مهنــدس و دیگر همراهان به 
دستور مســتقیم ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا لکه ننگی است که هرگز از چهره 
دولتمردان کاخ ســفید پــاک نخواهد 
شــد.وی ادامه داد: آمریکا حریم عراق را 
نقض و با گستاخی اقدام به ترور کسانی 
کرده که برای خرد کردن استخوان های 
تروریسم جان خود را به خطر انداخته اند 

و این موضوع ســاده ای نیست بنابراین 
پرونده بزرگ تــرور آمریکایی با قدرت 
باید پیگیری شود.قالیباف تصریح کرد: ما 
معتقدیم تا زمان حضور نیروهای بیگانه 
در منطقه، منطقه به ثبــات و پایداری 
نمی رسد؛ همچنین معتقدیم عراق قوی 
و پیشــرفته الگوی مهمی در روابط دو 
کشور و روابط منطقه ای می تواند باشد.

رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به 
مشترکات بین کشورهای منطقه گفت: 
با توجه به اشتراکات، آموزه های دینی و 
اخاقی به ویژه در شرایط سخت بحرانی 
ویــروس کرونا، کدورت هــا و اختافات 
منطقه ای را باید کنار گذاشــت  و نقش 
ایران و عراق در این مسیر حائز اهمیت 
اســت.الکاظمی: دولــت و ملت عراق با 
احترام از ایســتادگی جمهوری اسامی 
یاد می کندمصطفی الکاظمی نخســت 
وزیر عراق نیز در این دیدار گفت: روابط 
تاریخی بین ایــران و عراق و ارزش های 
دینی و منافع اقتصادی بین دو کشــور 
قابل تأمل است، ما با تکفیری ها و داعش 
جنگیدیم و پیروز شــدیم و جمهوری 
اســامی ایران از ابتدا در کنار دولت و 
ملت عراق بوده اســت، لــذا ما فراموش 

نمی کنیم که ایران همسایه مهمی برای 
عراق است و روابط بین دو کشور بخوبی  
ادامه پیدا کرده بنابراین مجدانه به سمت 
توســعه در همه زمینه هــای اقتصادی، 
فرهنگــی و امنیتی حرکــت می کنیم.

نخســت وزیر عراق با اشاره به انتظارات 
مردم دو کشــور افزود: دولت و پارلمان 
ایران و عراق با هم اندیشی باید گسترش 
روابط را به سمتی هدایت کنند که خیر 
و برکت برای ملت ها داشته باشد. عراق 
با احترام از ایستادگی جمهوری اسامی 
ایــران در کنار خود از زمــان مبارزه با 
نظام صدام  و ســپس تغییر نظام جدید 
در عراق یــاد می کند.وی بــا تأکید بر 
روابط اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی 
دو کشــور بر پایه مشــترکات گفت: ما 
باید به مسائل خصوصی و عدم دخالت 
در امــور داخلی دو کشــور و حمایت از 
یکدیگــر احترام بگذاریم، عــراق اجازه 
نمی دهد که ســرزمینش بستر تهدید 
امنیتی ملت ایران باشــد، در دیدارهای 
روز گذشته نیز مسائل مهم استراتژیک 
مطــرح و بر همکاری دو کشــور تأکید 
شد.الکاظمی ضمن تشــکر از ایران به 
دلیل کمک های دارویی و بهداشتی در 
شرایط بحران کرونا گفت: در ایام اربعین 
شاهد استقبال ملت عراق از ایران بودیم 
و این نشان از اهمیت جمهوری اسامی 
ایران برای ما دارد.گفتنی اســت دکتر 
اردکانیــان وزیر نیــرو ، مجتبی ذوالنور 
رئیس کمیسیون امنیت ملی، حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجــه، محمدرضــا پورابراهیمــی 
اقتصادی، حسینعلی  کمیسیون  رئیس 
شــهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان، فریدون عباسی رئیس کمیسیون 
انرژی، محمدرضا رضایی کوچی رئیس 
کمیسیون عمران ،دکتر نگاهداری مشاور 
رئیــس حوزه ریاســت ، امیرعبدالهیان 
دســتیار ویژه رئیس مجلــس در حوزه 
بین الملل در این نشست حضور داشتند.

قالیباف در دیدار نخست وزیر عراق
 ملت ایران انتظار دارد پرونده ترور 

شهید سلیمانی با قدرت پیگیری شود

دریابان علی شــمخانی نماینده مقــام معظم رهبری و 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی بعدازظهر روز سه شنبه 
با مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق دیدار و پیرامون 
آخرین تحوات سیاســی و امنیتی منطقه به ویژه روند 
مبارزه با تروریســم و جریانهای حامی آن و پرونده های 
امنیتی مشــترک گفت وگو کرد. در ایــن دیدار دریابان 
شــمخانی با تبیین اقدامات خباثت آمیز، تروریســتی و 
ناامن ساز آمریکا، تشریک مساعی کشورهای منطقه برای 
خروج هر چه سریع تر آمریکای شرور را ضرورتی اجتناب 
ناپذیــر برای تقویــت صلح و ثبات در منطقه دانســت. 
دبیر شــورای عالی امنیت کشورمان با اشاره به سیاست 
راهبردی جمهوری اســامی ایران در دفاع از سیادت و 
حاکمیت دولت عراق، بر عزم کشــورمان در توسعه همه 
جانبه روابط با دولت و ملت دوســت و برادر عراق تاکید 
کرد.شمخانی با اشاره به اقدامات دولت عراق برای تقویت 
امنیت مرزها، تسریع در اجرای توافقات دو کشور به ویژه 

در حوزه های اقتصــادی را حائز اهمیت و به نفع منافع 
دو کشــور ارزیابی کرد.وی همچنین با استقبال از تاش 
های دیپلماتیک عراق برای ایجاد امنیت منطقه ای و رفع 
تنش و اختاف میان همسایگان خاطر نشان کرد راه حل 
قطعی برون رفت منطقه از بحران  ناامنی و تروریســم، 
همــکاری و اتحاد همه کشــورهای منطقه بدون حضور 
و دخالت نیروهای بیگانه است.شــمخانی، با محکومیت 
شدید  اقدامات مسلحانه و تروریستی عناصر ضدانقاب 
وابسته در اقلیم کردســتان  تصریح کرد؛ از دولت عراق 
انتظار داریم از ادامه ایــن گونه اقدامات ضد امنیتی که 
منافع دو کشور را هدف گرفته است با قاطعیت جلوگیری 
کند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی پیگیری سیاسی - 
حقوقی پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی و مهندس ابو 
مهدی تا رســیدن به محاکمه و مجازات عاملین اصلی و 
فرعی آن را خواســت دو ملت ایــران و عراق ذکر کرد و 
افزود: تشریک مساعی و اقدام مشترک دو کشور در این 

زمینه می تواند ضمن تســریع در روند پیگیری پرونده، 
عامل بازدارنــده ای برای جلوگیری از تکــرار این گونه 
اقدامات شرارت آمیز باشد.در این دیدار نخست وزیر عراق 
نیز طی سخنانی بر اهمیت تقویت و گسترش روابط ایران 
و عراق به ویــژه در حوزه های اقتصادی و امنیتی تاکید 
کرد.مصطفی الکاظمی بــا قدردانی از حمایت های همه 
جانبه دولــت و ملت ایران در دفــاع از حاکمیت ملی و 
مردم عراق به ویژه در دوران سخت مبارزه با داعش اتحاد 
دو ملت و روابط راهبردی  ایران و عراق استحکام بخش 
امنیت و رفاه دو کشــور و منطقه ذکر کرد و افزود: دولت 
و ملت عراق هیچگاه حمایت ها و ایســتادگی ملت ایران 
در کنار عراق را که با خون بهترین عزیزانش عجین شده 
است فراموش نمی کندنخست وزیر عراق تصریح کرد: در 
کنار همکارهای گسترده امنیتی و نظامی برای عبور ایران 
از چالش های اقتصادی در کنار  دولت و ملت دوســت و 

برادر ایران ایستاده ایم.

شمخانی در جریان دیدار با مصطفی الکاظمی عنوان کرد؛

حضور آمریکا ریشه اصلی نا امنی در منطقه و عراق

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت همکار ماشین)سهامی عام(

 در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 99/5/16 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پاک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع گزارش مدیر تصفیه در خصوص عملکرد دوره 

تصفیه منتهی به 1398/12/29
 2- تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیان عملکــرد مالی 

مدیر تصفیه منتهی به 1398/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه جدید
 5- ســایر امــوری کــه در صاحیــت مجمع عمومــی عادی 

سالیانه است

به شماره ثبت 70599 و شناسه ملی 10101155290

مدیر تصفیه- مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(
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گزیده خبر کرونا درآمد کارگران را کاهش و هزینه ها را افزایش داد

 زندگی سخت این روزهای کارگران
رئیس کمیته دســتمزد شــوراهای اســامی کار با گایه از 
مســئوان که نسبت به تصویب حق مســکن کارگران تعلل 
می کنند گفت: کارگران بــا حذف اضافه کارها درآمد خودرا از 
دســت داده اند و ماهیانه حداقل یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
باید هزینه بهداشتی مقابله با کرونا کنند.فرامرز توفیقی، رئیس 
کمیته دستمزد شــوراهای اســامی کار درباره حق مسکن 
کارگــران گفت: حق مســکن دیگر از اولویــت دولت خارج 
شــده اســت و به نوعی توهین به خانواده های کارگری است.

وی بیــان کرد: خانواده های کارگری نســبت به دولت بدبین 
شــده اند. معاونت وزارت بهداشت اعام کرده است که هزینه 
بهداشــتی برای مقابله با کرونا برای یک خانواده 4نفره در ماه 
حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان است، به این معنی است 
هزینه ســامت در خانواده کارگــری از 3.7درصد به 8درصد 
رســیده است  و در خانواده روســتایی از 4.9 به 12.9 درصد 
می رسد. اگر فرد باای ۶۰ســال در خانواده باشد این رقم به 
12.3درصد می رســد. این هزینه به جز هزینه درمان اســت و 
اگر خانــواده ای بخواهد به توصیه ها گــوش کند هزینه هایی 
مانند مصرف مکمل ها. گیاهــان دارویی. برخی غذاها هم به 
میان می آید. هزینه های غیرمستقیم کرونا برای جامعه کارگری 
استرس های طاقت فرسا است. چرا که تعداد زیادی از کارگران 

به دلیل کاهش اضافه کارها در مجموعه های مختلف درآمدشان 
کاهش یافته است، از ســوی دیگر نگران این موضوع هستند 
که مبادا با کرونا. مجموعه ای که در آن اشتغال دارند. تعطیل 
شــود و آنها بیکار بمانند.توفیقی ادامه داد: برخی از کارگران 
دوشغله بودند. با کرونا شــغل دوم را که کمک هزینه زندگی 
بود از دســت داده اند، همین باعث شــده است که کارگران با 
مشــکات متعدد روبه رو هســتند. دســتمزد به یک موضوع 
مسخره تبدیل شده اســت. کارگران اصاح دستمزد در نیمه 
دوم ســال را نمی خواهند. همین حق مسکن تعیین تکلیف 
شــود. من حقوق ســال 99 را می خواهم.وی ادامه داد: آقای 
همتی می گوید »مدیون هســتید تصور کنید که ما نرخ ارز را 
برای ایجاد درآمد افزایش داده ایم«. چرا همان روزی که نرخ ارز 
افزایش می یابد. اوراق قرضه چاپ می شود؟ درباره توزیع کاای 
اساسی هم مشــکاتی وجود دارد، مانند ماجرای بن می شود. 
ارائه بن در اوایل انقاب با اکنون تفاوت دارد. آن زمان مشکات 
در سیستم های اداری نبود، در زمان حاضر به حد بسیار زیادی 
آلوده به انواع رانت ها وسوءاســتفاده ها هستند. زمانی که رانت 
وجود دارد. کوپن دادن برای کاای اساسی بی معنی است، چرا 
که فضایی برای اجحاف بیشتر طبقه کارگری فراهم می شود، 

چرا که احساس می کنم آنچه به جایی نرسد فریاد است.

جزییات جدید از وام ودیعه اجاره
بــا توجه به صحبت های امــروز رییس جمهور، ودیعه ای کــه به عنوان وام 
به مســتاجران پرداخت می شود اقســاط ماهیانه ندارد، بلکه اجاره نشین ها 
فقط اقســاط سود 13 درصد را به صورت ماهیانه پرداخت می کنند و پس از 
پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می شــود. بعد از هفته ها صحبت 
درباره پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران، دیروز این وعده نهایی شد و رئیس 
جمهور در جلسه هیئت دولت خبر آن را اعام کرد. بنا به گفته حسن روحانی، 
پرداخت ودیعه برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، مستاجران شهرهای 
بزرگ 3۰ میلیون تومان و ســایر شــهر ها 1۵ میلیون تومان با نرخ سود 13 

درصد خواهد بود.

مستاجران خانه های کمتر از 90 متر مشمول دریافت وام ودیعه مسکن
پیش از این هم محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی، اجاره نشین های ساکن 
در واحدهــای کمتر از 7۵ متر در تهران و کمتر از 9۰ متر در دیگر شــهرها 
را مشمول دریافت تسهیات ودیعه مســکن اعام کرده بود.نکته قابل توجه 
آن اســت دولت برای آنکه تسهیات مورد نظر، کمکی برای مستاجران باشد 
و تورمی در بازار اجاره ایجاد نکند آن را از مســتاجر فعلی به مســتاجر بعدی 
انتقال می دهد. بر اســاس شنیده ها، این ایده وزارت راه و شهرسازی بوده که 
با توجه به صحبت امروز رئیس جمهور، عملیاتی شده است. بدین صورت که 
اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسکن مسترد می شود. به بیان 
دیگر اصل مبلغ مشمول اقساط ماهیانه نمی شود بلکه اجاره نشین ها فقط سود 
13 درصد سالیانه را به عنوان اقساط ماهیانه پرداخت می کنند.حسن روحانی، 
دیروز چهارشنبه اول مرداد ماه 1399 در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: دولت 
درخصوص اجاره نشــینان دو گام مهم در هفته های اخیر برداشت که اولین 
گام دولت این بود که نسبت به اضافه اجاره بها که روند صعودی و غیرمنطقی 
داشت در ستاد ملی کرونا،   تصویب کردیم که افزایش اجاره بهاد در شهر تهران 
حداکثر تا 2۵ درصد، در شهرهای بزرگ تا 2۰ درصد و در سایر شهرها تا 1۵ 
درصد مجاز است و بیش از آن مورد پذیرش نیست.رییس جمهوری اقدام دیگر 
دولت را که امروز اول مرداد 99 تصویب و به زودی اجرایی و عملیاتی خواهد 
شــد را دادن ودیعه از طرف بانک به مستاجران دانست و گفت: دولت تصمیم 
گرفته برای آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت هستند، و همچنین 
برای خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی 
هســتند، در تهران ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ 3۰ میلیون تومان و 

در شهرهای کوچکتر 1۵ میلیون تومان، کمک ودیعه مسکن، پرداخت کند.
به گفته رییس جمهوری، افراد واجد شــرایط اجاره نشــین در تهران، ودیعه ۵۰ 
میلیــون تومانــی با بهره 13 درصــد دریافت می کنند که کمــک خوبی برای 
مستاجران تهرانی است. این افراد، می توانند تا ۵۰ میلیون تومان برای مدت یک 
سال که اجاره نامه گواه خواهد بود از بانک ودیعه مسکن، قرض بگیرند. همچنین 
ســود 13 درصد را به بانک به شکل ماهانه پرداخت کنند. پایان کار باید اجاره 
نشــین هایی که ودیعه مسکن دریافت کرده اند اصل پول را به بانک برگردانند.

روحانی تصریح کرد: از هفته آینده، جزئیات و ویژگی های ودیعه اجاره مســکن 
توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به مردم اعام می شود. همچنین از 
هفته آینده، مقررات اجرایی شدن این طرح به تمامی بانک ها اباغ خواهد شد و 
مردم از طریق صدا و سیما مردم از جزئیات طرح، آگاه می شوند. این گام جدیدی 

است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجران برمی دارد.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دست باف خبر داد
کاهش ۴۳۰ میلیون داری صادرات فرش 

ایران در سال گذشته
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دست باف می گوید یکی از اصلی ترین 
حوزه های اقتصادی ایران که آمریکا بر روی محدود کردن آن دســت گذاشته 
حوزه فرش دست باف ایران بوده است و تحت تاثیر محدودیت ها صادرات این 
محصول کاهش جدی داشــته است.عبداه بهرامی اظهار کرد: بررسی شرایط 
تحریمی نشان می دهد که پس از نفت، دومین حوزه ای که آمریکا تاش کرده 
بیشترین محدودیت ها را در چارچوب آن علیه اقتصاد ایران اعمال کند، حوزه 
فرش دست باف بوده است، تا جایی که آمارها نشان می دهد صادرات ایران در 
این حوزه از حدود ۵۰۰ میلیون دار در سال گذشته به مرز 7۰ میلیون دار 
کاهش یافته اســت.وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای عبور از محدودیت های 
آمریــکا، اصلی ترین اولویت فعاان صنعت فرش اســت، بیان کرد: ما در کنار 
مشــکات بین المللی در حــوزه تعهد ارزی نیز اختافاتــی با بانک مرکزی 
داشــته ایم و برخی از صادرکنندگان فشار زیادی تحمل کردند. این در حالی 
اســت که با توجه به شرایط امروز کشور، لزوم حمایت قاطع از صادرکنندگان 
بارها مــورد تاکید قرار گرفته اســت.مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دســت باف با اشاره به تولید ساانه ســه میلیون متر مربع فرش دست باف در 
ایران، گفت: آمارها نشــان می دهد که بخش قابــل توجهی از این فرش ها را 
طبقــات کم درآمد جامعه می بافند و از ایران حمایت از آنها، حمایت از حفظ 
اشتغال در میان این گروه ها خواهد بود.بهرامی با اشاره به برخی گمانه زنی های 
شکل گرفته درباره برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه فرش تهران، اظهار کرد: 
نمایشــگاه بهترین عرصه برای ارائه آخرین تولیدات و محصوات کشور است 
و ما به چند دلیل معتقدیم این نمایشــگاه باید برگزار شــود. نخست آنکه با 
توجه فشــارهای آمریکا، برگزاری نمایشــگاه نشان خواهد داد که این صنعت 
همچنان در ایران با قدرت به کار خود ادامه داده است. دوم آنکه فضایی برای 
عرضــه محصوات جدید به وجود آمده و امکان و به دســت آوردن نقدینگی 
جدید وجود خواهد داشــت و ســوم ارتباطات میان فعاان این حوزه را حفظ 
می کند.وی خاطرنشــان کرد: هرچند شیوع ویروس کرونا، کار را دشوار کرده 
اما امیدواریم با حمایت مسئوان و تایید وزارت بهداشت شرایط برای برگزاری 
ایمن این نمایشــگاه فراهم شده و بخشــی از دغدغه های سرمایه گذاران این 

حوزه برطرف شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات خبر داد؛
کرونا؛ عامل توقف صدور ویزای توریستی 

امارات برای شهروندان ایرانی
رییــس اتاق بازرگانی ایران و امارات اعام کرد: دلیل این تصمیم افزایش آمار 
مبتایان به کرونا در کشور اســت بطوریکه مشاهده کردیم در روزهای اخیر 
کشــور  ترکیه نیز پروازهای خود را متوقف کرد.فرشید فرزانگان با تایید خبر 
توقف صدور ویزای توریستی برای شهروندان ایرانی از سوی امارات گفت: دلیل 
این تصمیم افزایش آمار مبتایان به کرونا در کشــور است بطوریکه مشاهده 
کردیم در روزهای اخیر کشــور  ترکیه نیز پروازهــای خود را متوقف کرد.وی 
افزود: البته امارات ایراین دو پرواز در روزهای شنبه و دوشنبه به دبی دارد که 
فعا برای افراد مقیم است. انشاه با عادی شدن شرایط صدور روادید توریستی 

توسط آژانس های فروش بلیط امارات آغاز خواهد شد.

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهم بخش 
روستایی از اشتغال ســاانه کشور از رقم سه 
درصــد بــه 29 درصد افزایش یافت.عیســی 
منصوری در بخش خبری 21 شبکه یک سیما 
با بیان این که سهم بخش روستایی از اشتغال 

ساانه کشور از رقم ســه درصد به 29 درصد 
افزایش یافته، افزود: البته با شیوع بیماری کرونا 
این آمار کاهش یافته اســت.وی با بیان اینکه 
می پذیریم تسهیات، اشتغال ایجاد نمی کند 
و کاری که با تســهیات آغاز شود تداوم ندارد 
اضافه کرد: در طرح اشتغال روستایی به حدود 
13۵ هزار طرح، تســهیات پرداخت شــد و 
نخستین بار نظارت چند ایه بر این تسهیات 
وجود دارد.منصوری گفت: تاکنون 48۰۰ طرح 
دارای انحراف شناخته شده اند که برخی از آنها 
اصاح و ۶۰4 میلیارد تومان پول برگردانده شد.

وی افزود: عده ای نیز به مراجع قضایی معرفی 
شــده اند.معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
گزارشــی که از بخش خبری مبنی بر انحراف 

تسهیات طرح اشــتغال روستایی پخش شد 
گفت: ما در این طرح تســهیات ۵۰ میلیارد 
تومانــی نداریم و ســقف این تســهیات 1۵ 
میلیــارد تومان اســت.منصوری درباره مطرح 
شــدن خرید و فروش تسهیات طرح اشتغال 
روســتایی در گــزارش خبری صدا و ســیما 
گفت: در یک ســال و پنج ماه گذشــته، بانک 
ها منابع جدیدی نداشــته اند که بخواهند وام 
جدیدی بدهند تا بر اساس آن خرید و فروش 
تسهیات اتفاق بیفتد.وی افزود: البته انحراف 
در این طرح، بدیهی اســت اما گزارش صدا و 
سیما طرح اشــتغال روستایی را زیر سؤال برد 
و رســانه باید اخاق حرفه ای را رعایت کند.
منصوری گفت: بخش کشــاورزی ۶7 درصد 
تسهیات طرح اشتغال روســتایی را به مبلغ 

یازده و نیم هزار میلیارد تومان تا مرحله چهارم 
به خود اختصاص داده ، البته بخش عمده ای از 
این ۶7 درصد، صنایع تبدیلی است.وی افزود: 
بخش زراعت و باغداری 1۵ درصد تســهیات 
پرداختــی در بخــش کشــاورزی را به خود 
اختصاص داده است.معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
با منابعی که اکنون به طرح اشتغال روستایی 
افزوده شده و به حدود 2۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده، میزان هزینه شده در بخش کشاورزی 
زیر 4۵ درصد اســت.منصوری افزود: از اواخر 
ســال 97 همه اطاعات افرادی که تسهیات 
این طــرح را دریافت کرده انــد به طور کامل 
روی سامانه وزارت کار ثبت شده است و امکان 
راستی آزمایی آن وجود دارد.وی با بیان اینکه 

آمار اشتغال زایی را از مرکز آمار تحصیل نکرده 
ایم گفــت: داده هایی که به آن اســتناد می 
کنیم داده های ثبتی اســت و بر اساس تمام 
شــماری و کنترل چند ایــه اعام می کنیم 
چه مقدار اشــتغال ایجاد شده است.منصوری 
افزود: نظارت بر گیرندگان تســهیات، نظارت 
بر پرداخت شدن به موقع و درست تسهیات 
از طرف بانک ها، وجود کمیته نظارت استانی 
با مسئولیت معاون اســتاندار و سامانه ناظر و 
سامانه شفافیت؛ مراحل نظارت بر اجرای طرح 
تسهیات روستایی است.وی گفت: با دو نفر از 
کســانی که در گزارش خبری صدا و سیما با 
آنها مصاحبه شــده بود گفتگو کردیم و هر دو 
نفر اعام کردند که تسهیات را دریافت کرده 

و فعال هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مطرح کرد؛
راهکـارهایی برای حفاظت کودکان از کرونا

بندرعباس – کیوان حســین پور: مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: در زمان شروع بیماری کووید 19 
متخصصان بر این باور بودند که کودکان به کرونا ویروس مبتا 
نمی شوند یا اگر مبتا بشــوند احتمال مرگ ومیر آن ها بسیار 
کم است و همین موضوع سبب شد تا خانواده ها در این اوضاع 

ســخت کمتر به کودکان توجه کنند و در رعایت اصول بهداشتی نسبت به آن ها دقت 
کمتری  داشــته باشند، اما اکنون با توجه به آمار، مشخص شده است که کودکان نیز به 
ویروس کرونا مبتا می شــوند و آمار ابتای آنان رو به افزایش است، به همین علت نیاز 
اســت طرز تفکر مردم درباره ابتای کودکان به ویروس کرونا تغییر کند، پیشگیری ها 
جدی تر و پررنگ تر انجام شــود و خانواده ها با آگاهی بیشــتر و بسیار جدی تر از قبل به 
رعایت اصول پیشــگیری از کرونا در تمامی مقاطع سنی بپردازند.توصیه می شود که به 
کودکان آموزش دهیم تمام موارد و اصول بهداشتی مربوط به پیشگیری از کرونا ویروس 
را رعایــت کنند، همچنین از رفت وآمد بیش از حد به بیرون از منزل خودداری شــود.

شــیوع بیماری کووید 19 در دنیا با این پیش فرض و اطاعات اولیه آغاز شــد که کرونا 
با کودکان کاری ندارد و آن ها از این ویروس در امان اند، اما کم کم با گســترش هر چه 
بیشتر این بیماری، سنین مختلف درگیر آن شدند و مرگ در سنین پایین تر در اثر کرونا 
نگرانی هایی ایجاد کرد. اوایل اپیدمی کرونا کودکان مثبت نداشتیم یا اگر داشتیم کاما 
بی عامت بودند اما به مرور زمان و رفتن به سوی اوج ییماری و افزایش تعداد مبتایان 

به کرونا، تعداد بیماران و فوتی های کودکان افزایش یافت.

شهردار کرج:
تاش ما ساختن شهری تاب آور و پایدار است

 با وجود مشکات اقتصادی سال گذشته موفق به جذب 8۵ 
درصد بودجه عمرانی شدیم که این عدد در روزهای خوِب 
اقتصادی نیز کم نظیر است.علی کمالی زاده در مراسم بهره 
برداری از ســوله مدیریت بحران - ورزشی در منطقه 1۰ با 
بیان اینکه با وجود مشکات اقتصادی سال گذشته موفق 

به جذب د در روزهای خوِب اقتصادی نیز کم نظیر اســت، گفت: تاش می کنیم 
این درصد در سال جاری به باای 9۰ برسد. وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از 
سوله مدیریت بحران - ورزشی منطقه 2 تا چند هفته آینده، خاطرنشان کرد: یکی 
از اهداف مجموعه مدیریت شــهری تبدیل کرج به شــهری تاب آور و پایدار برای 

شهروندان است.

همه مناطق کرج به سوله های چند منظوره 
مدیریت بحران مجهز شوند

رئیس شورای اسامی شهر کرج خواستار احداث سوله های چند منظوره مدیریت بحران 
در سطح مناطق 1۰ گانه شهر شد و گفت: هرچه تدبیر و برنامه ریزی در حوزه مدیریت 
بحران اصولی تر و علمی تر باشــد، آســیب های جانی و مالی ناشی از بایای طبیعی و 
غیرطبیعی کمتر خواهد بود.اکبرسلیم نژاد طی سخنانی در حاشیه آئین بهره برداری از 
ســوله دو منظوره مدیریت بحران و ورزشــی منطقه 1۰ شهرداری کرج به ارزش ریالی 
8 میلیارد تومان که با حضور رئیس و اعضای شورای اسامی شهر، فرماندار شهرستان، 
مدیرکل بحران استانداری البرز، شهردار و معاونین وی، مدیران شهری و اصحاب رسانه 
صورت پذیرفت، تصریح کرد: در شنبه ای دیگر از سال شاهد تحولی مثبت در راستای 
عمران و آبادانی شــهر هستیم و الحمده حتی مسئوان ملی نیز بر این طرح جهادی 

صحه گذاشته اند.وی با بیان اینکه محرومیت های کرج نیازمند نهضت جهادی است .

 افزایش
 26 درصدی سهم 
روستاها از اشتغال 
کشور
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 در گفت وگوی تشریح شد:نگـــاه

آیابرقایرانازدروازههایاروپاعبورمیکند؟
برق در اروپا گران و بیشتر مبتنی بر نیروگاه های اتمی و تجدیدپذیر 
اســت زندگی مردم این قاره مبتنی بر انرژی برق است با توجه به 
این مســئله و مزیت های منحصر به فرد ایران قطعا ورود به این 
مقوله برای ایران هم اقتصادی است و هم قدرت چانه زنی ما را در 
تعامات بین المللی باا می برد، ما می توانیم حتی با سرمایه گذاری 
مشترک با کشورهای مقصد این مسیر را هرچه بیشتر گسترش 
داده و حــرف اول را در این حوزه بزنیم. اخیرا در دیداری که بین 
مقامات وزارت نیرو و ســفیر اتریش انجام شد، پیشنهاد همکاری 
برای بررســی امکان صــادرات برق ایران به کشــورهای اروپایی 
)خصوصاً اروپای مرکزی(، به عنوان نسل سوم کریدور انتقال انرژی 
مطرح شده که مورد استقبال طرف اتریشی قرار گرفت، موضوعی 
که می تواند فصل جدیدی از ورود ایران به دنیای انرژی تلقی شده 
و با ورود بــه دروازه های اروپا عاوه بر تامیــن امنیت و باابردن 
چانه زنی ها در تعامات بین المللی و حتی سیاسی، ایران را به عنوان 
قدرتی بامنازع در حوزه برق نه در منطقه که در دنیا معرفی کند.

پیام باقری در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع 
برق ایران و امکان صادرات برق ایران به اروپا اظهار داشــت: انرژی 
در دنیا و کشور ما محور بسیاری از فعالیت های توسعه ای قلمداد 
می شود، ایران جزء کشورهایی محسوب می شود که از ظرفیت های 
قابل توجهی در حوزه انرژی بخصوص بخش برق برخوردار است، 
قدر مسلم تکیه بر انرژی به صورت راهبردی یکی از استراتژی های 
توسعه و مزیت رقابتی کشور تلقی می شود .وی افزود: ما در صنعتی 
توانمند و قابل تکیه در حوزه برق چه به لحاظ تولید نیروگاه و چه 
ســاخت تجهیزات داریم و در این حوزه جزء کشورهای برتر دنیا 
هستیم، ظرفیت منصوبه در کشور از 80 هزار مگاوات عبور کرده 

و مقام اول را در منطقه داریم.نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی با بیان اینکه کشــور ما از ظرفیت ها و قابلیت های باایی 
در حوزه برق برخوردار اســت، تصریح کرد: تبــادل و یا صادرات 
برق از موضوعات مورد توجه کشــور بوده و در اسناد باادستی و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به موضوع تبدیل شدن کشور به 
قطب برق منطقه اشاره شده است.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
صادرات برق کمتر از نوسانات بین المللی تاثیرپذیر است و ما نیز از 

بــرق پایدار و قابل اتکا با توان صادراتی باا برخورداریم، می توانیم 
به این لحاظ نه در منطقه که در دنیا برجســته و سرآمد باشیم..

باقری گفت: کشــور ما به لحاظ امکان صادرات برق به کشورهای 
دور، از شــاخص های باایی برخوردار اســت، از نظر جغرافیایی 
وضعیت ویژه ای داریم، اختاف دما از شــمال به جنوب و اختاف 
افق از شــرق به غرب داریم، اکنون بــه لحاظ میزان تقاضا و نیاز 
کشورهای منطقه هم در شــرایط خوبی بسر می بریم.وی یادآور 

شد: کشــور ما از منابع قابل توجه و وافر گاز برای تامین سوخت 
نیروگاه ها برخوردار است که خود یک شاخص قابل توجه است ما 
امکان تبادل الکتریکی از مســیر خاکی با تمام کشورهای منطقه 
را داریم، ضمن اینکه می توانیم به عنوان مرکز مهم شــبکه برق 
منطقه از طریق کشورهای ثالث به اروپا متصل شویم.نایب رییس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ما سال ها است که 
بلک اوت نداشــتیم و این نشان می دهد برق ایران پایدار و مبتنی 
بر زیرساخت های مناسبی است و این قابلیت را بوجود می آورد که 
به عنوان قطب برق منطقه باشیم بنابراین باید موضوع صادرات را 
در دســتور کار جدی قرار دهیم.وی ادامه داد: برق در اروپا گران 
و بیشــتر مبتنی بر نیروگاه های اتمی و تجدیدپذیر است  زندگی 
مردم این قاره مبتنی بر انرژی برق اســت با توجه به این مسئله 
و مزیت های منحصر به فرد ایــران قطعا ورود به این مقوله برای 
ایران هم اقتصادی اســت و هم قدرت چانه زنی ما را در تعامات 
بین المللی باا می برد، ما می توانیم حتی با سرمایه گذاری مشترک 
با کشورهای مقصد این مسیر را هرچه بیشتر گسترش داده و حرف 
اول را در این حوزه بزنیم.باقری گفت: عاوه بر مزایای اقتصادی و 
امنیتی تعریف این پروژه ها به لحاظ اینکه صفر تا صد کار توسط 
نیروی کار ایرانی انجام می شود میتواند اشتغالزایی نیز در پی داشته 
باشد.وی بیان کرد: در حال حاضر عمده تولید برق ایران از محل 
نیروگاه های حرارتی و پایه گازســوز است و اما اطلس غنی  هم در 
حوزه انرژی بادی و خورشــیدی داریم، با توجه به امکان صادرات 
برق از تجدیدپذیرها می توانیم توانمندی کشور را در این حوزه به 
اثبات رسانده و هاب و قطبی اصلی برق منطقه باشیم و به شبکه 

اروپا نیز متصل شویم.

امریکا کودتا کرد، چین طرفدار نفت گران شد
 افزایش قیمت؛ سراب یا واقعیت؟

نفتی که چین ارزان خریده است در بازار قیمت بااتری پیدا می کند و احتماا 
چین با قیمت نفت خام بین 35 تا 40 دار در هر بشکه مشکلی ندارد.محمود 
خاقانــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، درباره روند تغییرات قیمت 
نفت طی روزهای اخیر اظهار داشت: قیمت نفت خام در بازار آنگونه که انتظار 
می رفت افزایش نیافت، زیرا بازار هنوز نگران بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش 
تقاضا برای مصرف انرژی اســت.وی درباره کاهش سرمایه گذاری در صنعت 
انرژی گفت: الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اخیرا گفته است سرمایه گذاری 
درصنعت نفت تا حدود یک ســوم درسال 2020 کاهش خواهد یافت. دوران 
شــیوع اولیه ویروس کرونا مصرف نفت در جهــان روزانه حدود 30 میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کرد. کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک سعی دارند 
با کاهش تولید و عرضه نفت خام به بازار جلوی سقوط قیمت ها را بگیرند. اما 
تاکنون موفقیت چشمگیری نداشته اند. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی 
که درماه می 2020 منتشــر کرد نوشــت بزرگترین کاهش سرمایه گزاری 
سالیانه درصنعت انرژی )حدود 400 میلیارد دار( را تجربه خواهیم کرد. این 
گزارش هشدار داده است که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در مقایسه با 

سال 2019 میادی حدود 245 میلیارد دار کمتر خواهد بود.

کاهش 30 درصدی سرمایه گذاری در نفت
این کارشــناس بین المللی انرژی خاطرنشــان کرد: بر اساس گزارش آژانس 
بین المللی انرژی بیشترین فشار روی تولید شیل اویل و شیل گاز خواهد بود. 
انتظــار می رود ســرمایه گذاری در این صنعت در ســال 2020 تا حدود 50 
درصــد کاهش پیدا کند. برخی تخمین ها حاکی از این اســت که بطور کلی 
سرمایه گذاری در بخش باادستی صنعت نفت و گاز درسال جاری میادی تا 

حدود 30 درصد کمتر از سال گذشته میادی خواهد بود.

سراب افزایش قیمت نفت
وی گفت: تولید نفت خام در کشــورهای عضو اوپک روزانه حدود 23 میلیون 
بشــکه کاهش یافته و این رقم  در 30 سال گذشته کم سابقه بوده است. در 
همیــن حال با کاهش حدود 5 میلیون نفر آمار بیــکاران در آمریکا و بهبود 
اوضــاع اقتصادی در چین، بازار امیدوار شــد که قیمت ها بااتر خواهد رفت. 
اما، بسیاری از کارشناسان هنوز نسبت به این امیدواری تردیدهائی را مطرح  

می کنند.

چین؛ برنده کرونایی نفت
خاقانی در ادامه برنده اصلی بازار نفت کرونائی را چین دانســت و گفت: چین 
با برنامه ریزی بســیار خوب نفت خام ارزان موجــود در بازار را خریداری و در 
انبارهــای راهبردی خود ذخیره کرد. چین روزانــه حدود 300 میلیون دار 
سود کرده اســت. در ماه می سال 2020 واردات نفت خام این کشور افزایش 
چشمگیری داشت و در همین حال حجم فرآورش نفت خام در پاایشگاه های 
چین هم افزایش پیدا کرد که نمایانگر افزایش تقاضا برای مصرف در اقتصاد 
چین  پس  از مقابله اولیه با بحران شــیوع ویروس کرونا اســت. نکته ای که 
کارشناســان به آن توجه کرده اند این واقعیت اســت که چین حتی در طول 
مدت کاهش تولید اقتصادی و بســته بودن کارخانجات بدلیل شیوع ویروس 
کرونــا درماه مارس و آوریل 2020 به خرید و  واردات نفت خام با قیمت های 

پائین ادامه داد.

مسابقه چین و امریکا برای کنترل بازار
وی در ادامه با اشاره به اهداف چین برای کنترل بازار نفت اظهار داشت: بعد از 
اینکه در اوایل ماه ژوئن سال 2017 دولت ترامپ در یک اقدام شبه کودتائی 
زمام امور خانواده آل سعود را به شاهزاده بن سلمان منتقل و با حضور نظامی 
در عربستان، سوریه، عراق، قطر، بحرین و سایر کشورهای نفت خیز خاورمیانه 
از تسلط برمنابع نفت و گاز منطقه اطمینان حاصل کرد، سیاست جدید انرژی 
دولت ترامپ مبنی بر تسلط کامل و تاثیرگذاری بر بازارهای بین المللی انرژی 
را در 29 ژوئن سال 2017 در راستای سیاست آمریکا »در جهان برتری دارد 
و اول اســت« اعام کرد، چین هم بورس بین المللی انرژی شانگهای را که در 
سال 2003 اجازه تاسیس داده بود، در ماه مارس 2018 توسعه داده و فعال تر 
کرد. عاوه برآن حجم ذخائر راهبردی نفت خام برای چین را ایجاد و وســعت 
داد . در همین حال در ظرفیت فرآورش نفت خام در چین و ســایر کشــورها 

سرمایه گذاری کرد.

یک ذخیره سازی عجوانه
این کارشــناس حوزه نفت تاکید کرد: چین برای کنتــرل قیمت ها در بازار 
نفت خام از حجم باای فرآورش نفت خام و عرضه فرآورده نفتی به بازار استفاده 
خواهد کرد. در واقع شــیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای فرآورده های 
نفتی که موجب کاهش شــدید قیمت نفت شــد آزمایش خوبی برای برنامه 
چین در راســتای کنترل بازار نفت از طریق عرضه فرآورده های نفتی است. 
ماه گذشــته میادی چین روزانه حدود 11.5 میلیون بشکه نفت خام در بازار 
خریداری و ذخیره کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی محاسبه کرده بود که 
چیــن بین ژانویه و ماه می 2020 بطــور میانگین روزانه یک میلیون و 900 
هزار بشکه نفت خام ذخیره کرده است. این رقم حدود 670000 بشکه در روز 
بیشتر از سال 2019 است که روزانه حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه بود.

چین نفت دنیا را درو کرد
وی بیان کرد: تاکنــون چین رقم و آماری از میزان حجم نفت خام ذخیره ای 
خود را اعام نکرده اســت. به همین دلیل تحلیلگران با محاسبه میزان حجم 
واردات نفت به چین و کسر میزان مصرف داخلی و حجمی که در پاایشگاه ها 
فرآورش شده اســت، میزان حجم ذخیره نفت خام راهبردی چین را حدس 
می زنند. بر اساس همین حدس ها میزان نفت خام ذخیره شده در چین 440 
میلیون بشکه افزایش نشان می دهد که بااترین رقم افزایش ذخیره نفت خام 

در انبارهای راهبردی طی شش ماه اخیر در جهان است.

پکن طرفدار نفت گران شد
خاقانی خاطرنشان کرد: در واقع خرید نفت خام و انبار کردن آن توسط چین 
بر اســاس نظریه کارشناسان دلیل اصلی حمایت و افزایش از قیمت نفت خام 
در بازارهای بین المللی بوده اســت، زیرا نفتی که چین ارزان خریده است در 
بــازار قیمت بااتری پیدا می کند و احتماا چین با قمیت نفت خام بین 35 
تا 40 دار در هر بشکه مشکلی ندارد. در همین حال حجم نفت خام پاایش 
شده در چین افزایش یافته و در پنج ماه اخیر حدود 10.5 درصد باا رفته  و 
به یک میلیون و 570 هزار بشکه در روز رسیده است. اکنون چالشی که چین 
و بســیاری از کشــورها از جمله ایران و آمریکا با آن مواجه هستند موج دوم 
شــیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی است، زیرا ممکن است 
تقاضا برای مصرف انرژی در داخل و امکانات صادرات به خارج را محدود کند.

وزیر نیرو:
  دو قرارداد همکاری با وزارت برق عراق 

نهایی شد
وزیــر نیرو گفت که امضــای دو قرارداد همکاری با وزارت بــرق عراق در زمینه 
بهسازی و توسعه صنعت برق این کشور نهایی شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت نیرو ، رضا اردکانیان وزیر نیرو به دیدارش با ماجد حنتوش وزیر برق عراق 
که در حاشیه سفر مصطفی الکاظمی نخست  وزیر این کشور به تهران و دیدارهای 
هیات عالی رتبه ایران و عراق برگزار شــد، اشاره کرد و افزود: قرار شد که قرارداد 
های یادشده مربوط به کاهش تلفات شبکه توزیع برق دراستان های کربا و نجف 
و همچنین قرارداد تعمیر ترانس های توزیع این کشــور نهایی و امضا شوند.وی 
به گفت وگوهایش با طرف عراقــی در خصوص بازپرداخت بدهی های مربوط به 
صادرات برق اشاره کرد و گفت: با توافق حاصل شده در این دیدار، پرداخت بخشی 
از مطالبات توانیر از پایان ماه جوای آغاز می شود.الکاظمی نخست  وزیرعراق امروز 
به منظور دیدار و گفت و گو با مقام های کشــورمان، در صدر یک هیات عالیرتبه 

سیاسی – اقتصادی به ایران سفر کرده است.

روسیه اولین محموله نفتی از قطب شمال را 
به چین تحویل داد

شــرکت گزپروم نفت روسیه هفته گذشته یک محموله کامل شامل 144 هزار 
تن نفت ســبک و شیرین پروژه بندر ناوی از تاسیسات نفتی شبه جزیره یامال 
را به چین فرســتاد. به گزارش اویل پرایس، حفظ موقعیت برتر در اکتشــاف و 
توسعه ذخایر بزرگ گاز قطب شــمال همواره بخش مهمی از نگرش وادیمیر 
پوتین برای نشان دادن قدرت روسیه جدید بوده است. این دیدگاه نه تنها باعث 
افزایش تولید گاز طبیعی مایع توسط روسیه می شود، بلکه این کشور را در آینده 
تبدیل به اصلی ترین تامین کننده گاز به چین می کند. هفته گذشته، شرکت 
گزپروم نفت روســیه، سومین شرکت بزرگ نفت این کشور از نظر تولید، اولین 
محموله نفتی خود را که در قطب شــمال تولید شده بود از طریق مسیر دریای 
شــمال به چین فرستاد. طبق گزارش شرکت گزپروم نفت، 47 روز طول کشید 
تا یک محموله کامل شامل 144 هزار تن نفت سبک و شیرین پروژه بندر ناوی 
از تاسیسات نفتی شبه جزیره یامال به بندر چینی یانتای برسد. این نفت از شهر 
مورمانسک در شمال غرب روسیه صادر شد. طبق گفته دبیرکل گزپروم نفت در 
امور لجســتیک، فرآوری و فروش نفت، تجربه موفق فروش نفت در بازار اروپا و 
دورنمای مثبت بازارهای آسیا پاسیفیک به این شرکت اجازه داد نفت پروژه بندر 

ناوی را به کشورهای آسیایی عرضه کند.

قیمت نفــت دیروز چهارشــنبه به 
دنبال انتشــار آماری که رشد بیش 
از حد انتظــار ذخایر نفت آمریکا را 
نشان داد، با کاهش روبرو شد.دونالد 
ترامــپ، رییس جمهــور آمریکا در 
اظهارات بی سابقهای هشدار داد که 
وضعیت شیوع ویروس پیش از این 
که فروکش کنــد، احتماا بدتر هم 
خواهد شد. نگرانیها نسبت به توقف 
احیای تقاضا برای ســوخت در پی 
افزایش جدید موارد ابتا به ویروس 
کرونا، روند رشــد قیمتها را محدود 
موسسه  صنعتی  اســت.گروه  کرده 
امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعام 
کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
7.5 میلیون بشکه رشد کرده است 
در حالی که تحلیلگران کاهش این 
ذخایر به میزان 2.1 میلیون بشکه را 
پیش بینی کرده بودند. آمار رسمی 

بعدازظهر روز چهارشــنبه از سوی 
منتشر  آمریکا  انرژی  اطاعات  اداره 
نفت  معامــات  شــد.بهای  خواهد 
برنت با 32 سنت معادل 0.7 درصد 
کاهــش، به 44 دار در هر بشــکه 
رسید. بهای معامات وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریــکا با 33 ســنت 
معادل 0.8 درصــد کاهش، به 41 
دار و 59 سنت در هر بشکه رسید.

روز گذشــته حدود  نفت  قیمتهای 
یک دار صعــود کرده و به بااترین 
رکورد مشاهده شده از ششم مارس 
تاکنون رســیده بود.به گفته ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت 
اواندا، صعــود قیمتهای نفت پس از 
و  پترولیوم  امریکن  گزارش موسسه 
هشــدار ترامپ متوقف شد. اگر این 

آمار از ســوی اداره اطاعات انرژی 
آمریکا تایید شــود، دورنمای تقاضا 
برای نفت را دستخوش تغییر زیادی 
خواهد کرد.آمــار اقتصادی ژاپن که 
چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت 
در جهان است، عامل دیگری بود که 
به قیمتها ضربه زد. فعالیت کارخانه 
ای ژاپــن در ژوییه برای پانزدهمین 
ماه متوالی کوچک شد که منعکس 
کننده تاثیر پاندمــی ویروس کرونا 
اســت.قیمتهای نفت روز سه شنبه 
تحــت تاثیر خوش بینــی به تولید 
موافقــت  و   19 کوویــد  واکســن 
ســران اتحادیه اروپا با طرح کمک 
مالــی 750 میلیــارد یورویی برای 
تقویت اقتصادهای آســیب دیده از 
پاندمی ویــروس کرونا صعود کرده 

بودند.با این حال به گفته اســتفن 
ارشد شرکت  استراتژیســت  اینس، 
اکســی کورپ، این منابع مالی روی 
نخواهند  فوری  تاثیر  نفت  قیمتهای 
داشت زیرا ممکن است ماهها طول 
بکشــد تا تامین آنها آغاز شــده و 
تاثیر آنها ملموس شــود.بر اســاس 
گزارش رویترز، نشــانه هایی وجود 
دارد که عراق همچنان به ســهمیه 
کاهش تولید نفت خود تحت توافق 
اوپک پاس عمل نکرده است. آمار 
رفینیتیو آیکان و اظهارات دو منبع 
از آن اســت  صنعتــی آگاه حاکی 
که صادرات نفــت عراق در 20 روز 
نخســت ژوییــه بــه 2.70 میلیون 
بشکه در روز رســیده که نسبت به 
آمار رسمی صادرات عراق از جنوب 
این کشــور در ژوئن تغییر چندانی 

نداشته است.

صعود قیمت نفت معکوس شد
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گزیده خبر جزییات تولید سه خودروی ارزان قیمت
 با خارج شدن پژو ۴۰۵ و پراید از خط تولید دو خودروساز بزرگ 
کشور که از محبوبیت باایی نزد خانوارهای ایرانی برخوردار بودند، 
موضــوع جایگزینی آنها به ویژه با خودروهایی که بتوان در همان 
بازه قیمتی آنها را تهیه کرد، بیش از پیش اهمیت یافته اســت. 
در این راســتا تولید خودروی ارزان در دستور کار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفته اســت. ۲۲ خرداد ماه امسال آخرین 
خودروی پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس در سایت ایران خودرو خراسان 
تولید شد و پس از ۲۷ سال تولید این خودروی محبوب خانوادگی 
متوقف شــد. هرچند به تعداد محدود تولید نوع دوگانه سوز آن 
برای ناوگان تاکســیرانی و فیس لیفت )Face Lit( اس. ال. ایکس 
آن بــا موتور تی. یو۵ ادامه خواهد یافت.همچنین مطابق مصوبه 
شورای عالی استاندارد، تولید انواع پراید به جز وانت پراید که آن 
هم به درخواست وزارت صنعت و برای رفع معضل کمبود وانت در 
کشور انجام شده، متوقف شد.الزام به اعمال استانداردهای ایمنی 
و استانداردهای ۸۵ گانه سبب افزایش هزینه های تولید و مقرون 
به  صرفه نشــدن تولید این خودروها و در نهایت خارج شدن آنها 
از خط تولید شــد.با پایان کار این خودروها در کشورمان به ویژه 
در بازه قیمتی که قرار داشــتند و امکان خرید آنها را برای اکثر 
خانواده هــای کم بضاعت فراهم می کرد، اکنــون تولید خودروی 
ارزان قیمت در همان فاصله قیمتی یا کمتر در دستور کار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

جزییات تولید سه خودروی ارزان قیمت
در این زمینه »امیر جعفرپور« معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه 
وزارت صنعــت در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا گفت: با 
توجه به خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید دو خودروساز بزرگ 
کشــور بنا به اقتضائات استانداردی و نیاز به دگرگونی و نوگرایی 
در خودروسازان، مشتریان دیگر قادر به خرید خودروهایی در بازه 
قیمتــی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان )که ایــن روزها با قیمت های 
جدید به حدود ۲ برابر افزایش یافتــه( نبودند.وی افزود: در این 
 ،)Micro Car( راســتا، وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها
تولید خودرو با موتور کم مصرف و موتورســیکلت های چهارچرخ 
را در دست بررســی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانواده های 

ایرانی برگزیند.جعفرپور با بیان اینکــه میکروکار به خودروهای 
کوچک مقیاس دو، ســه یا چهار نفره اطاق می شــود، ادامه داد: 
این خودروها می تواند پاسخگوی نیاز تردد شهری بوده و فضای 
پارک زیادی نیاز ندارند.وی با بیان اینکه خصیصه دوم با توجه به 
کمبود فضای پارک در منازل و خیابان های شهرهای بزرگی مثل 
تهران می تواند قابل توجه باشــد، اضافه کرد:  تولید این خودروها 
با دو نیرو محرکه برقی یا هیبریدی برنامه ریزی می شــود.ه گفته 
این مســوول، در پنج سال گذشته تاش های زیادی برای تولید 
موتورهای کم مصرف انجام شده و به خصوص یکی از شرکت های 
دانش بنیان داخلی موفق به تولید موتورهای سه سیلندر و چهار 
سیلندر با مصرف سوخت پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش 
شــده است.وی خاطرنشــان کرد:  تولید انبوه این  نوع از موتورها 

و خودروهای متناســب با آنها، گزینــه دوم پیش رو برای تولید 
خودروهــای ارزان اســت.معاون دفتر خــودرو و نیروی محرکه 
وزارت صنعت، همچنین به گزینه ســوم مد نظر مسووان اشاره 
کرد و گفت: این گزینه، تولید خودروهایی اســت که در حقیقت 
موتورسیکلت های چهارچرخ هستند، وزن این خودروها کمتر از 
۴۵۰ کیلوگرم بوده و ســرعتی کمتر از ۵۰ کیلومتر در ســاعت 
دارنــد.وی افزود:  این خودروها برقی خواهند بود که بین ســه تا 
۶ ســاعت زمان برای شارژ نیاز داشته و با هر بار شارژ، می توانند 
بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر پیمایش داشــته باشند.جعفرپور، در 
عین حال از تاش ایران خودرو در ســال های گذشته به منظور 
تولید موتورهای کم مصرف و کم هزینه خبر داد و گفت: اکنون با 
همراهی خودروسازان و موتورسیکلت سازان، همچنین مسووان 

ایدرو و وزارت صنعت، بررسی این گزینه ها در دستور کار است و 
امیدواریم تا یکی دو ماه آینده بتوانیم به نتیجه ای که برای مردم و 
مشتریان مناسب تر است، دست یابیم.وی توضیح داد:  شاید تاش 
برای تولید میکروکارها، لزوما با کاهش هزینه همراه نباشد، زیرا 
این قبیل خودروها باید بتوانند اســتانداردهای ۸۵ گانه را پاس 
کرده و از برخی امکانات رفاهی نیز برخوردار باشند، ضمن اینکه 
گاهی اوقات کوچک شــدن خودروها ممکن است با هزینه های 
بااتری همراه باشد.این مســوول وزرات صنعت خاطرنشان کرد:  
در تاشیم با موافقت ســازمان ملی استاندارد، این نوع خودروها 
با تعداد اســتانداردهای کمتری )در حد ۶۰ اســتاندارد( تولید 
شــود تا هزینه های تولیــد کاهش یابد.وی اظهارداشــت:  تولید 
موتورسیکلت های چهارچرخ با ۲۵ تا ۳۵ استاندارد مد نظر است و 
هرچند اجازه عبور از بزرگراه ها و آزادراه ها را نخواهد داشت، برای 
عبور این خودروها از تونل ها و مناطق کم سرعت با پلیس راهور 
در حال رایزنی هستیم.جعفرپور ادامه داد: این خودروها با میانگین 
قیمتی ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و با سیستم برقی عرضه خواهند 
شد و به همین دلیل شــاید در ابتدا هزینه باایی داشته باشند، 
اما طول عمر باایی نیز خواهند داشت.وی گفت: همه این طرح 
ها اکنون به عنوان گزینه های پیش رو مطرح اســت و هنوز هیچ 
گزینه ای نهایی نشده است، ضمن اینکه با وزارت نیرو برای تامین 
جایگاه های شارژ با وزارت نفت برای تامین یارانه مورد نیاز از محل 
صرفه جویی در مصرف سوخت، همچنین تامین مبالغی به صورت 
باعوض، سود تســهیات و غیره با سایر دستگاه ها رایزنی هایی 
در حال انجام اســت.معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت 
صنعت با بیان اینکه مطابــق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین 
مالکیت خودرو در هر خانوار به ۷۵ صدم رســیده، یادآورشــد: 
بررســی ها نشــان داده ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی کشور 
فقط دو میلیون دستگاه خودرو دارند، اما ۶۵ میلیون نفر جمعیت 
شــهری از ۲۲ میلیون خودرو برخوردارند.وی با اشاره به مالکیت 
بیشترین تعداد خودرو در خانواده های کم جمعیت، ادامه داد: این 
در حالی است که اکثر خانواده های بزرگ با جمعیت چهار نفر به 
باا توان خرید خوردو ندارند و باید برنامه ای تدوین کنیم تا عدالت 

بیشتری در این زمینه شاهد باشیم. 

در قالب بسته حمایتی
۳۵ هزار بسته لوازم خانگی به زوج های جوان 

ارائه می شود
سرپرســت دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، از ارائه 
۳۵ هزار بسته لوازم خانگی در قالب بسته حمایتی به زوج های جوان از مرداد ماه 
۹۹ خبر داد. کامران کارگر گفت: بنا بر تأکیدات سرپرســت وزارت صمت مبنی 
بر ضرورت حمایت از زوج های جوان در قالب عرضه بدون واســطه اقام اصلی 
لوازم خانگی با قیمت مناســب، ستاد تنظیم بازار در نود و ششمین جلسه خود 
تصمیم گرفت با همکاری تولیدکنندگان توانمند صنعت لوازم خانگی کشور پنج 
قلم لوازم خانگی پر مصرف با نشان تجاری مشخص و با نرخ اقتصادی را در قالب 
بســته حمایتی در اختیار زوج های جوان کشور که تحت حمایت سازمان هایی 
مثل بهزیستی، کمیته امداد، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، تعاونی های 
کارگری و کارمندی هســتند، قرار دهد.وی افزود: این ۳۵ هزار بسته، شامل ۵ 
قلم کاای اساسی از قبیل تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و 
یخچال با قیمت مناسب حدود ۹ میلیون تومان از مرداد ماه سال جاری تا پایان 
سال به تفکیک بر اساس زمان و تاریخ ازدواجشان و تاییدیه سازمان های مربوطه 

در اختیار مزدوجین قرار خواهد گرفت.

 عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور

تولید ریل در ذوب آهن ، یک انقاب در 
توسعه زیرساخت های کشور

عبــاس خطیبی معاون شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهــای حمل و نقل کشــور و هیات همراه ضمن 
بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه تولید 
ریل  گفت : از همه تاشــگران ذوب آهن اصفهان که 
در راستای تولید ریل ملی و خودکفایی کشور نسبت به 

تامین این کاای استراتژیک تاش کردند به ویژه مهندس یزدی زاده مدیرعامل 
این شرکت که اهتمام ویژه ای در این خصوص داشتند تشکر و قدردانی می کنم.

وی افزود : در ســال ۹۷ صحبت از ریل ملی مطرح شد و هم اکنون که در سال 
۹۹ قرار داریم مصرف ریل ما در پروژه های مختلف کشــور در شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل از ذوب آهن اصفهان تامین می شــود.معاون 
شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد :  کیفیت 
ریل تولید شده در ذوب آهن مورد تایید است زیرا این محصول بر اساس سخت 
ترین اســتانداردهای روز دنیا تولید می شود.این مقام مسئول گفت : اولین ریل 
ذوب آهــن در راه آهن میانه - بســتان آباد نصب شــد و در محورهای میانه- 
اردبیل،همدان -سنندج،چابهار -زاهدان و همچنین رشت- کاسپین که حداکثر 
تا یک ماه دیگر ریل گذاری آنجا نیز آغاز می شــود از این محصول دارای ارزش 

افزوده باا استفاده می شود .

معاون امور صنایع وزارت صنعت:
ایجاد مسیر سبز گمرکی برای ترخیص 

مواد اولیه بخش صنعت
 معــاون امــور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از مســیر ســبز 
گمرکــی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیــاز صنایع راهبردی خبر داد 
و گفت: با وجود محدودیت های متعددی که اقتصاد کشــور با آن دست 
به گریبان اســت، تسهیل فرآیند تولید و تســریع در تامین مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع، مهمترین اولویت وزارتخانه در شــرایط کنونی است.

بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« در 
نشست مشترک با نمایندگانی از کمیته مشترک متشکل از سندیکای 
مخابرات، اتحادیه پیمانــکاران و صادرکنندگان مخابرات و نظام صنفی 
رایانه کشــور با تاکید بر ضرورت خوداتکایی صنعتی در تولید تجهیزات 
ICT افزود: با تقویت توان تولید در حوزه تجهیزات الکترونیکی و صنعت 
ICT گام مهمی در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.وی 
تاکیدکرد: محدودیت های بین المللی و تداوم این سیاست در صنایع مهم 
کشور، اهمیت توسعه عمق ساخت داخل در صنایع راهبردی را بیش از 
بیش جدی تر کرده و ضروری اســت با ایجاد زیرساخت های صنعتی به 
سمت تعمیق ســاخت داخل در صنایع راهبردی حرکت کنیم.صادقی 
نیارکی، منافع حیاتی کشــور را در تحقق نهضت ساخت داخل توصیف 
کرد و گفت: با توافقاتی که با گمرک و بانک مرکزی انجام گرفته، تامین 
مواد اولیه مورد نیاز صنایــع در اولویت بوده و به زودی بخش عمده ای 
از اجزا، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع راهبردی کشــور از گمرک 
ترخیــص خواهد شــد.وی در بخش دیگری از ســخنانش به برگزاری 
میزهای تخصصی در حوزه ICT و مخابرات اشاره کرد و گفت: پارسال دو 
میز تخصصی در این صنعت برگزار شــد و امیدواریم امسال نیز در قالب 
پروژه های مهم و زیرســاختی شاهد تحقق توسعه نهضت ساخت داخل 

در این صنعت باشیم.

مقیمی: 
 هر سال یک محصول جدید

 وارد بازار می کنیم
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام ایران خودرو برای سال 
مالی منتهی به ۲۹ اســفند ۹۸ با حضور مجــازی بیش از ۸۰ درصد از 
سهامداران برگزار شــد و صورت های مالی به تصویب رسید.به گزارش 
ایکوپــرس، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در جلســه مجمع که 
به صورت اینترنتی و غیرحضوری برگزار شــد، گزارشی از فعالیت ها و 
دستاوردهای سال گذشته و برنامه های امسال ارایه کرد.فرشاد مقیمی، 
با بیان این که از شرایط بحرانی سال گذشته که تولید روزانه به کمتر از 
هزار دستگاه خودرو رسیده بود عبور کرده ایم، گفت: بعد از اعمال تحریم 
های ظالمانه و خروج شرکای خارجی، داخلی سازی تولید را در دستور 
کار قرار دادیم و توانستیم در میزهای خودکفایی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( و برنامه های نهضت خودکفایی و میثاق با قطعه سازان، 
تولید را به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در پایان سال گذشته برسانیم. درحال 
حاضر خودمان میزان تولید را مشخص می کنیم و به هیچ کشور خارجی 
که تعیین کننده باشــد، وابســتگی نداریم.وی از شکسته شدن پیاپی 
رکوردهای تولید خودرو در سال گذشته خبر داد و افزود: رکورد تولید در 
اردیبهشت ماه امسال نیز با تولید حدود ۵۱ هزار دستگاه خودرو شکسته 
شد. بیش از ۹۰درصد از برنامه های تولید امسال در چهار ماه نخست با 
وجود تاخیر یک هفته ای در شروع سال کاری به دلیل بیماری کرونا و 
محدودیت های ناشی از آن محقق شده است. در کنار افزایش تولید، در 
سال گذشته موفق به ارتقای کیفیت شش محصول شدیم.وی ادامه داد: 
تیراژ تولید در چهار ماه ابتدایی امسال به میزان ۳۴ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته است. امسال تولید ۵۰۰ هزار دستگاه 
انواع خودروی ســواری و وانت را در دســتور کار قرار داده ایم. در سال 
گذشته به تولید رونق بخشیده و امسال در مسیر جهش تولید قرار داریم.

رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان گفــت: 
متاسفانه در سطح داروخانه ها که مرکز 
اصلی توزیع ماسک محسوب می شوند 
گران فروشی های زیادی گزارش شده 
اســت.عباس تابش  در رابطه با نظارت 
وزارت صنعت بر توزیع ماسک در سطح 
کشور که این روزها با اختال روبرو شده 
و حتی مصرف کننــده ملزم به  خرید 
چندین برابری قیمت ماســک اســت، 
گفت: متاسفانه در سطح داروخانه ها که 
مرکز اصلی توزیع ماسک محسوب می 
شوند گران فروشی های زیادی گزارش 
شده اســت. برای رفع این موضوع ما با 
وزارت بهداشــت نامه نــگاری هایی را 

انجام داده ایم تا بازرسین وزارت صنعت 
با رصدعملکــرد داروخانه ها مانع گران 
افزود: وزارت  فروشی ماسک شوند.وی 
بهداشت معتقد است خود نظارت ازم 
را انجام می دهد اما هنوز مدیریتی در 
قیمت ماسک فروخته شده در داروخانه 
ها اعمال نشده و همین موضوع مردم را 
با مشکات متعددی روبرو ساخته است.

رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف 

تولیدکننــدگان در رابطه  کنندگان و 
با دپوی ۱۸ میلیون ماســک در کشور 
نیز، گفــت: این امار از ســوی رئیس 
مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت 
اعام شــده که ما گفته ایم لیست این 
واحدهایی که کاا در انها دپو شــده را 
به ما اراده دهند.تابش با تاکید بر اینکه 
اختال در خرید ماســک از واحدهای 
تولیدی و عدم پرداخت به موقع منابع 

انها عاملی شده تا صدور حواله ها مختل 
و حتی تولیدکننده برای تامین هزینه 
های خود اقدام به فروش ماسک خارج 
از شبکه کند، اظهار داشت: این موضوع 
باید مدیریت شــود تا توزیع ماسک به 
نحومناسبی انجام و از ان طرف رضایت 
تولیدکننده نیز برای چرخه فعالیت او 
بوجود اید.وی در پاســخ به پرسش که 
چرا قیمت ماسک در واحدهای تولیدی 
۱۳۰۰ تومان اما در داروخانه ها دو هزار 
و ۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان به فروش رسید، 
گفت: بله باید قیمت در بحث داروخانه 
ها رصد شــده و مانع گران فروشی آنها 
شــد و وزارت بهداشت خود متولی این 

موضوع بوده و باید پاسخ دهد.

 معاون وزیر صنعت:

 چرا با گران فروشی ماسک در 
داروخانه ها برخورد نمی شود؟

عاءالدین ختایــی مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان با بیان 
اینکه شرایط اقتصادی کشور و نوسانات موجود در این 
بازار باعث شــده که هزینه های ساخت مسکن به شکل 
چشــمگیری افزایش یابد، گفت: ما به دنبال ســاخت 
مســکن ارزان هستیم و در همین زمینه اقدامات بسیار 
زیادی در حــوزه کاهش قیمت مصالح ســاختمانی را 
در دســتور کار خود قرار داده ایــم و در این زمینه هم 
قرارداد هایی را بــا بخش های مختلف منعقد کرده ایم.او 
با اشــاره به اینکه قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه 
با ســال گذشته بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت 
داشــته است افزود: در سال گذشته مسکن مهار نشد و 
ما نتوانستیم قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش 
دهیم.مدیر عامل بازار تهاتر ایرانیان با بیان اینکه بسیاری 
از مصالح ســاختمانی از جمله آهن و میلگرد به شکل 
ساعتی افزایش قیمت پیدا می کنند و با استفاده از تهاتر 
کارت اقدام به ساخت مسکن ارزان کرده ایم. در بسیاری 
از فاکتور هایی که کارخانجــات برای ما صادر می کنند 
اعتبار قیمتی آن ها را یک ساعت اعام می کنند که این 
نشان دهنده نوســان بازار مصالح ساختمانی است.این 

مقام مسئول توضیح داد: قراردادی که با سازندگان انبوه 
سازان و سایر دســتگاه ها منعقد می شود باعث کاهش 
قیمت تمام شده ساخت مسکن می شود و در نتیجه این 
کاهش قیمت ها باعث می شود که مسکن ارزان قیمتی 
به دســت متقاضیان برسد.ختائی با اشاره به اینکه بازار 
تهاتر ایرانیان در قالب تهاتــر کارت قراردادی با وزارت 
راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام 
برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی منعقد کرده است 

ادامه داد: در این تفاهم نامه سعی شده مصالح ساختمانی 
مورد نیاز برای این واحد ها را تامین کنیم و در ازای آن 
واحد مســکونی و یا تامین مصالح ساختمانی در سایر 
شــهر ها را تهاتر کنیم.نایب رییس انجمن سازندگان و 
تولیدکنندگان مســکن بیان کــرد: در این زمینه بنیاد 
مسکن و ســتاد اجرایی فرمان امام همکاری های بسیار 
خوبی داشته و در بسیاری از شهر ها از جمله آذربایجان 
شــرقی، گلســتان و غیره این تهاتر ها انجام شده، اما با 
توجه به بخشــنامه هایی که وزارت راه و شهرســازی به 
ادارات کل صادر کرده اســت هنوز در شهر تهران برای 
اســتفاده از کارت مصالــح ســاختمانی اقدامی صورت 
نگرفته است.ختایی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از قیمت 
تمام شده ساخت مســکن به دستمزد و تامین مصالح 
ساختمانی باز می گردد تاکید کرد: ۳۰ درصد از قیمت 
ساخت مسکن مربوط به دستمزد، ۳۵ درصد مربوط به 
مصالح ســاختمانی عمومی از جمله کاشی و سرامیک 
اســت و ۲۵ درصد قیمت مسکن هم مربوط به مصالح 
ســاختمانی پایه از جمله میلگرد آهن  و ۱۰ درصد هم 

مربوط به بخش حمل و نقل مربوط می شود.

مدیر عامل بازار تهاتر ایرانیان مطرح کرد؛
در قالب تهاتر کارت ، هزار واحد مسکونی با بنیاد مسکن و ستاد اجرای فرمان امام امضا شد

معــاون گمرک با بیان اینکه صادرات عمده کااهای 
اساســی اعام شده از ســوی مراجع ذیربط، ممنوع 
است، گفت:صادرات محصوات کشاورزی در ۴ ماهه 
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۰.۴ 
درصد رشــد داشته اســت.به گزارش گمرک ایران، 
مهرداد جمال ارونقی اظهار داشــت: میزان صادرات 
اقام و محصوات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سال 
جاری بیش از ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار تن اســت که 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل )۲ میلیون و ۷۴ 

هزار تن(، بیش از ۳۰.۴ درصد رشــد داشــته است.
معاون فنــی گمرک ایران افــزود: محصوات صادر 
شده در سال جاری دارای ارزشی معادل یک میلیارد 
و ۶۹۰ میلیون دار می باشــند که نســبت به ارزش 
اقام صادراتی ســال ۹۸ در مدت مشــابه با ارزشی 
معــادل یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون دار از رشــدی 
معادل ۶.۸ درصــد برخوردار بوده اســت.وی اقام 
عمده کااهای کشاورزی صادر شده را پسته، گوجه 
فرنگی، هندوانه، سیب، رب گوجه فرنگی، مغز پسته، 
شــکات، بیسکویت، ســیب زمینی و پنیر برشمرد 
و گفت: عمده این محصوات به کشــورهای عراق، 
چین، افغانســتان، روســیه و امــارات متحده عربی 
صادر شده است.معاون فنی گمرک ایران با اشاره به 
اقدامات گمرکات اجرایی کشور در خصوص صادرات 
محصوات کشــاورزی از جمله اختصاص مسیر سبز 
به اظهارنامه های صادراتی اقام کشــاورزی، ارزیابی 

در محــل محصــوات صادراتی، انجام تشــریفات 
گمرکی رویه صادرات کااهای کشاورزی به صورت 
شبانه روزی، پذیرش حمل یکسره برای این کااها، 
افــزود: علیرغم شــرایط تحریم، شــیوع کرونا و به 
تبــِع آن محدودیت هایی که در مرزهای کشــور به 
وجود آمده اســت رایزنی های ازم از سوی گمرک 
و مراجع ذیربط صورت پذیرفت تا اقام کشــاورزی 
و فســادپذیر، بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی، 
اجازه صدور از کشــور داشــته باشند و از این جهت 
می توان اذعان داشــت که شــیوع ویــروس کرونا و 
شــرایط تحریم های اقتصادی نتوانسته آثار منفی بر 
صادرات این کااها و محصوات داشته باشد.ارونقی 
خاطرنشــان کرد: صادرات عمده کااهای اساســی 
اعام شده از ســوی مراجع ذیربط، کماکان ممنوع 
بوده و در صورت احراز و یا کشــف تخلف، گمرک با 

متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون گمرک اعام کرد:

صادرات کااهای 
اساسی ممنوع است
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بانکداری پس از کروناگزیده خبر

فاصله گذاری اجتماعی ناشی از کرونا، ضرورت حرکت جهانی به سمت بانکداری مجازی بدون شعبه 
را بیشتر از پیش نمایان ساخته است.اکنون کمترین تردید در خصوص مواجهه با یک بحران فراگیر 
جهانی ناشــی از کرونا وجود دارد. به نظر می رسد همه فعاان اقتصادی باید با گمانه زنی درخصوص 
عمق و مدت این بحران، خود را برای عبور از این بحران و پایدارسازی اقتصادی بخشی و ملی آماده 
ســازند.در میان اجزاء نظام اقتصادی بی تردید صنعت بانکداری در همه کشورها از اهمیت مضاعفی 
برخوردار است چرا که این صنعت عاوه بر تاش در حفظ وضعیت خود یکی از ارکان پایداری کل 
نظام اقتصادی خواهد بود. پذیرفته ایم که دنیا دیگر به قبل از کووید ۱۹ بازنخواهد گشت و هم اندیشی 
درخصوص آینده فعالیت ها پس از این بحران، احتماا بتواند آمادگی بیشتر بخشی و کلی ایجاد کند. 

موارد زیر گذری بر آینده احتمالی بانکداری پس از کرونا از دید نگارنده  است:
۱- تضعیف قدرت تامین مالی و درآمدزایی: تاثیر آنی این بیماری کاهش درآمد عمومی و در نتیجه 
نرخ پس انداز اســت. اگرچه بانک ها در ایران حداقل به اندازه رشــد نقدینگی از افزایش منابع قابل 
تخصیص بهره مند می شوند اما دشواری های اقتصادی و احتمال افزایش نرخ ریسک اعتباری احتمااً 
بانک ها را با محدودیت در تامین مالی و در نتیجه کاهش در درآمدهای مشاع روبرو می سازد. این نکته 
را هم باید درنظر گرفت که به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی، کارمزد دریافتی بانک ها نیز با کاهش 
روبرو خواهد بود. در ایران یکی از عوامل تشدیدکننده ی این موضوع استقبال بسیار باای عمومی از 
بازارهای بورس و انتقال بخش قابل توجهی از سپرده های مردمی به سمت فعالیت در بازارهای مالی 
اســت که این موضوع نیز اگر چه در بلندمدت می تواند به بهبود تناسب بازار پول و سرمایه در ایران 

کمک کند اما در کوتاه مدت موجب دشواری در تامین مالی از سوی بانک ها خواهد شد.
۲- کاهش مدت سررسیدهای اعتباری: اگر چه براساس طبقه بندی ها سررسیدهای اعتباری در نظام 
بانکی کوتاه مدت و در بازار سرمایه بلندمدت است. اما در ایران و بسیاری از اقتصادهای بانک محور 
عمًا این بانک ها هســتند که بخش زیادی از تامین مالی بلندمدت خانوارها و بخش واقعی اقتصاد 
را عهده دار می شوند. به دلیل کمبود منابع مالی در دسترس و ضرورت افزایش سرعت چرخش این 

منابع، احتمااً تامین مالی بلندمدت تا مدت ها از دستور کار بانک ها خارج خواهد شد.  
۳- احتمال افزایش ریسک اعتباری: با قوی تر شدن احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی و تقاضای کل، 

افزایش ریســک اعتباری و تاخیر در ایفای تعهدات اعتباری دور از ذهن نخواهد بود. با افزایش نرخ 
نکول اعتباری، قدرت تامین مالی بانک ها کاهش و دارایی های غیرمولدشان افزایش خواهد یافت که 

این خود می تواند کابوس جدیدی را برای نظام های اقتصادی در سطح جهان فراهم آورد.
۴- افزایش اهمیت هدایت اعتباری و چتر نظارتی بانک های مرکزی:  اگرچه بســیاری از نظام های 
بانکی به ســمت مقررات زدایی و کاهش نظارت در صنعت بانکداری رفته اند، اما بروز شرایط حاد و 
فوق العاده این صنعت در پســاکرونا احتمااً موجب افزایــش تحرک بانک های مرکزی در مدیریت 
شرایط خواهد شد و رویکرد هدایت اعتباری به منظور الزام بانک ها جهت ارایه خدمات و تامین مالی 
بخش هــای دارای اولویت دولت ها افزایش می یابد. در همین مدت مواجهه با کرونا شــاهد افزایش 
تحرک بانک های مرکزی حتی در اقتصادهای آزاد اروپای غربی بمنظور افزایش چتر نظارتی بر همه 

بانک ها هستیم.
۵- افزایش اهمیــت مقوله هایی مانند بانکداری اجتماعی و اخاقی: افزایش مســئولیت پذیری و 
پاسخگویی اجتماعی همواره از سوی بانک ها در حال پیگیری بوده اما بروز کرونا و احتمال کوچک 
شدن حجم اقتصاد و افزایش تعداد اقشار آسیب پذیر جامعه، بانک ها را با تقاضای فزاینده ایفای نقش 
در بانکداری اخاقی و اجتماعی مواجه خواهد ســاخت. پرداخت وام ده میلیون ریالی از سوی بانک 
مرکزی و به تاخیر اندازی اقساط در دوران کرونا بخشی از این اقدامات است. در دنیا نیز تامین مالی 
خرد و ارزان قیمت از ســوی بانک ها آغاز شده و در کشورهایی مانند ایتالیا پرداخت این تسهیات 

آغاز شده است.  
۶- بازآفرینی بانک ها به منظور واکنش سریع به تحوات محیطی: سرعت فزاینده تحوات بیرونی به 
دلیل حوادث دومینووار اقتصادی و اجتماعی محیط بیرونی بانک ها را ناگزیر به افزایش انعطاف در 
مقابل این تغییرات کرده و نهایتاً ایجاد واحدهای واکنش سریع فرایندهای داخلی، مدیریتی و مالی 

از سوی بانک ها ناگزیر خواهد بود.
۷- اقبال بیشتر به ایده ی بانک مجازی: فاصله گذاری اجتماعی ناشی از کرونا، ضرورت حرکت جهانی 
به ســمت بانکداری مجازی بدون شعبه را بیشتر از پیش نمایان ساخته است. اگر چه دستورالعمل 
بانک  مجازی در ایران عمری بیش از ده سال دارد، اما به دایل مختلف این موضوع هنوز عملیاتی 
نشــده و اقدامات در این راســتا محدود به اقدامات بخشی بانک های تجاری شده است. لیکن کرونا 

انگیزه های فعالیت در این بخش را دوچندان نموده است.
۸- بازنگری در ساختار فیزیکی شعب و نحوه ارایه خدمات در بانک ها: یکی از اولین دغدغه های به 
وجود آمده پس از کرونا، امکان ابتای فعاان بانکی و مراجعه کنندگان به بانک ها بود و متاسفانه تعداد 
زیادی از کارکنان نظام بانکی و حتی وابستگانشان به دلیل ضایعات ناشی از این بیماری جان خود را 
از دست دادند. ساختار فیزیکی شعب بانک ها در حال حاضر نیز تغییر یافته، لیکن با توجه به الزامات 
حمایت بهداشتی از کارکنان بانک ها و همه ذینفعان صنعت بانکداری، احتماا در آینده با سبک و 

سیاق جدیدی از ساخت فضاهای فیزیکی بانکی و روش ارایه خدمات در کشور رویرو خواهیم بود.
۹- افزایش نقش بانک ها در کلیه نظام های اقتصادی: اگرچه نقش نظام بانکی در همه کشورها یکسان 
نبوده و بعضی از کشــورها عمدتاً به دلیل ساختار اجتماعی و حقوقی خود اتکای بیشتر یا کمتری 
به نظام بانکی دارند، اما به دلیل پایداری و شــکل پذیری بیشتر و بهتر نظام بانکی، احتماا درآینده 
نقش بانک ها در همه ی نظام های اقتصادی افزایش خواهد یافت.کرونا عاوه بر تهدیدات بی شمارش، 
فرصت هایــی را با خود به همراه آورد که یکی از آنها افزایش چااکی سیاســتگذاران و مجریان در 
بازآفرینی ساختارهای اجرایی و نظارتی بود. موضوعی که در نظام بانکی نیز در حال پیگیری بوده و 

نویدبخش روزهای بهتری در اقتصاد ایران است.

 قابلیت های ویژه سامانه جدید مرکز 
تماس بانک مسکن

قابلیت های ممتاز ســامانه جدید مرکــز تماس بانک 
مسکن که اردیبهشت امسال راه اندازی شد، به کاهش 
تماس های از دست رفته مخاطبان این مرکز منجر شده 
اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، 
ســابقه راه اندازی نسخه پیشین ســامانه مرکز تماس 
بانک مســکن به سال ۸۵ باز می گردد. سامانه مذکور در آن مقطع با حضور ۱0 
کارشناس برای پاسخگویی به تماس های مخاطبان بانک مسکن راه اندازی شد و 
طی سال های اخیر به لحاظ ظرفیت و سرویس های پاسخگویی توسعه پیدا کرد 
طوری که اکنون تعداد کارشناســان مشغول به خدمت در مرکز تماس سه برابر 
شــده است.با این حال بررسی های انجام شده از سوی اداره کل فناوری اطاعات 
بانک مسکن نشان داد سامانه مرکز تماس قبلی بانک عاوه بر اینکه با چالش ها 
و مشکاتی روبرو بود، به دلیل وابستگی به سخت افزار، نیازمند هزینه گزافی در 
حوزه زیرساخت برای توســعه بود. از این رو به منظور رفع مشکات و وابستگی 
سخت افزاری سامانه قبلی، ســامانه نرم افزاری تازه ای با هزینه بسیار پایین تر به 
عنوان مرکز تماس بانک مســکن به کار گرفته شد که تمام نیازمندی های این 
بانک برای ارائه خدمات بهینه به مخاطبان و تماس گیرندگان را برطرف کرده و در 
عین حال قابلیت های ویژه ای برای اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریتی دارد.ویژگی 
مهم ســامانه مرکز تماس جدید بانک مسکن که در میانه بهار امسال راه اندازی 
شده، بومی بودن آن است که یک امتیاز ویژه در مقایسه با سامانه قبلی است و به 
صرفه جویی اقتصادی و ارزی قابل توجهی منجر شده است. عاوه بر این سامانه 
جدید امکان توسعه و یکپارچه ســازی با سایر سامانه های بانک همچون پورتال 
بانک و اتوماسیون اداری را دارد. این قابلیت سهولت رسیدگی به درخواست ها و 
انتقاد و پیشنهادهای مشتریان می شود. به عنوان مسال در سامانه قبلی اگر فردی 
در پورتال بانک شــکایتی ثبت می کرد، بازرسی ناچار بود آن را به صورت دستی 
در سامانه رسیدگی به شکایات ثبت می کرد در حالی که اکنون ارتباط نرم افزاری 
میان پورتال بانک و سامانه مرکز تماس برقرار شده است. همچنین امکان برقراری 

ارتباط با سایر سامانه های بانکی در توسعه های آتی نیز وجود دارد.

انتصاب رئیس جدید اداره کل روابط عمومی و 
بین الملل بانک توسعه صادرات ایران

خانم »مینا ساعتچی« به عنوان رئیس جدید اداره کل 
روابط عمومی و بین الملل بانک منصوب شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایــران، با صدور 
حکمی از سوی آقای دکتر صالح آبادی، مدیرعامل بانک 
خانم »مینا ساعتچی« به عنوان رئیس اداره کل روابط 
عمومی و بین الملل بانک منصــوب گردید.وی پیش از این مدیر روابط عمومی 
پژوهشــکده پولی و بانکی و سردبیر ســایت خبری ایبنا بوده و ۱۵ سال سابقه 

فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسامی ایران )ایرنا( دارد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران
روزهای طایی در انتظار بانک 

صادرات ایران
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: روزهای طایی در 
انتظار بانک صادرات ایران اســت و با برنامه ریزی دقیق 
برای افزایش ســهم بازار، پایدارســازی سود عملیاتی، 
تداوم اصاح ســاختار مالی و ارتقــای کیفیت خدمات 
بانکی، تاش داریم به تحقق اهداف چشــم انداز ۱۴0۴ 
و رســیدن به آرمان های کشور در حمایت از بخش های 
مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی کمک کنیم زیرا دستیابی به توسعه 
از این مسیر محقق می شود و وارد هیچ گونه فعالیت ضد 
توسعه ای نخواهیم شد.حجت اله صیدی در نشست مجمع 
عمومی عادی ســالیانه بانک صادرات ایران با تســلیت 
سالروز شــهادت امام جواد )ع( و خیرمقدم به مدعوین، 
اظهار کرد: با عبور از زیان و رسیدن به منطقه سودآوری 
از اســفند ماه ۱۳۹۶ تا کنون، برنامه ریزی سی ماهه دوم 
بانک برای رسیدن به روزها و سال های طایی آغاز شده 
و در مسیر توســعه جوابگوی ارکان کشور، سهامداران، 
بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی، اتاق های بازرگانی، 
اصناف، فعاان اقتصادی و بازار ســرمایه، دانشجویان و 

دانش آموزان خواهیم بود. 

جشنواره خدمات غیر حضوری 
بانک تجارت

اولین مرحله قرعه کشی جشــنواره خدمات غیرحضوری 
بانــک تجارت با ۵00 جایزه ۵ میلیون ریالی برگزار شــد. 
به گــزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراســم قرعه 
کشــی جوایز این دوره که با حضــور نمایندگانی از حوزه 
های نظارتی ایــن بانک همراه بود مجموعــا ۵00 جایزه 
نقدی ۵ میلیون ریالی به شرکت کنندگان در این جشنواره 
تعلــق گرفت .بانک تجارت با برگزاری جشــنواره خدمات 
غیرحضوری همزمان با شیوع ویروس کرونا هموطنان را به 
استفاده از خدمات بانکی غیر حضوری شامل همراه بانک، 
اینترنت بانک تجارت واپلیکیشن » ست » تشویق کرد که 
مورد استقبال گســترده کاربران این خدمات قرار گرفت. 
در بازه زمانی ۲۷ اردیبهشــت تا ۳۱ خرداد ماه بیش از ۳ 
میلیون و پانصد هزار نفر از کاربران همراه بانک و اینترنت 
بانک تجارت و نزدیک به ۴000 نفر از کاربران اپلیکیشــن 
»ســت« در این جشنواره شرکت کردند و این قرعه کشی 
بین ۱.۱۹۴.۱0۳ نفر از شرکت کنندگان که حایز حداقل 

۳00 امتیاز شده بودند برگزار شد.
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نگـــاه

اولتیماتوم ۷۲ ساعته آمریکا به چین، برای 
بستن کنسول گری اش در هوستون

آمریکا از پکن خواســت دفتر روادید و پاســپورت در کنسول گری عمومی 
چین، واقع در شــهر هوســتون ایالت تگزاس آمریــکا را ببندد.به گزارش 
خبرگزاری »اسپوتنیک«، وزارت خارجه چین نیز این موضوع را تأیید کرد 
و گفت واشنگتن به طور ناگهانی ۲۱ ژوئیه )۳۱ تیر(، به پکن خبر داده که 
کنسول گری اش در تگزاس را ببندد.»وانگ ونبین«، سخنگوی وزارت خارجه 
چین گفت: پکن شــدیداً این تصمیم را محکوم کرده و از آمریکا خواسته از 
این اقدام صرف نظر کند. این در حالی اســت که پکن در پاسخ، به اقدامات 
تافی جویانه نیز اشاره کرده است.پکن در حال حاضر دارای ۵ کنسولگری 
عمومی در آمریکا است که در شهرهای نیویورک، شیکاگو، سن فرانسیسکو 
و لس آنجلس مستقر هستند. سفارت چین نیز در واشنگتن دی سی مستقر 
است.بنا بر گزارش دپارتمان پلیس هوستون، پلیس و مأموران آتش نشانی 
در واکنش به گزارشی مبنی بر مشاهده شدن آتش در حیاط کنسول گری 
هوســتون، در محل حاضر شده اند.گزارش ها حاکی از آن است که آتش، بر 
اثر ســوزاندن برخی مدارک و اســناد در حیاط کنسول ری ایجاد شده بود.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به سوزانده شدن اسناد در حیاط 
کنســول گری، اظهار کرد دفتر هوستون به شکل »عادی« در حال فعالیت 

است.

رویارویی دو کشور هند و چین این بار در 
پارلمان نپال

بــا باا گرفتن تنش های سیاســی میان هند و چین، ابقا یا عزل نخســت 
وزیر کشــور نپال برای دهلی نو و پکن وضعیتی مهم و تعیین کننده پیدا 
کرده است.به گزارش هندوستان تایمز، »شرما اولی« نخست وزیر نپال که 
طی ماه های اخیر مواضع ضد هندی مهمی داشــته با اختافات داخلی در 
کشورش مواجه شــده و برای بقا باید در پارلمان با  »پیکی داهال« معاون 
حزب کمونیســت نپال و یکی از سیاستمداران مخالف خود روبرو شود.این 
رسانه هندی نوشت: شرما اولی در حالی به مصاف سرنوشت خود در پارلمان 
نپال می رود که سفیر چین در نپال نقش مهمی در بحران های فعلی این 
کشــور دارد و تاش می کند تا از ابقای اولی حمایت کند.شرما اولی اخیرا 
نقشه ای از کشور نپال منتشر کرده و آن را به تصویب رسانده که تمام مناطق 
مورد مناقشه با هند را به خاک نپال ضمیمه کرده است.این اقدام او از سوی 
ملی گرایان نپال مورد حمایت قرار گرفته ولی به همان میزان از سوی هند 
با واکنش منفی مواجه شده است.اولی با توجه به افزایش مواضع رسانه های 
هندی نسبت به او و دولتش دستور داد تمام رسانه های هندی در نپال فیتلر 
شوند این اقدام او نیز به شدت مورد حمایت چین قرار گرفت.در سوی دیگر 
هند تاش کرد با حمایت از احزاب مخالف اولی و سیاستمداران مخالف او 
بازی سیاسی در نپال را به سود خود خاتمه دهد.نخست وزیر نپال با اذعان 
به نقش مستقیم هند در اعتراض برخی سیاستمداران نسبت به او و دولتش 
گفت: ما اکثریت را در اختیار داریم و هند نمی تواند باعث عزل و حذف ما 
از صحنه قدرت شــود.این درحالی است که تنش میان هند و چین نیز به 
شدت ادامه دارد و پکن نیز تمایل دارد تنش در مرزهای غربی و شرقی هند 

افزایش پیدا کند تا دهلی نو نتواند تمرکز ازم را داشته باشد.

نماینده ونزوئا در سازمان ملل:
تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئا 

جنایت است
نمیانده ونزوئا در ســازمان ملل در پیامــی توییتری تاش آمریکا برای 
آســیب زدن به اقتصاد ایــران و ونزوئا را از طریــق اعمال تحریم های 
اقتصادی محکوم کرد و آن را جنایتی علیه بشــریت دانســت. ساموئل 
مونــکادا در پیامی توییتری در محکومیت تحریم های آمریکا علیه ایران 
نوشت: در بحبوحه یک بیماری همه گیر جهانی، دو تن از پیروان ترامپ 
به راهبرد بی مانندشان برای تخریب اقتصاد ایران - ونزوئا می بالند. این 
برنامه ای سیستماتیک برای مورد هدف قرار دادن جان میلیون ها نفر از 
طریق تروریسم اقتصادی است. آن ها به جنایتشان علیه بشریت اعتراف 
می کنند.مونکادا در پیام توییتری دیگری اظهار کرد: جامعه ستیزان در 
خدمت ترامپ می دانند که موجب فرو ریختن اقتصاد)کشورها( می شوند. 

این اقدام جنایتی علیه بشریت است. 

 چرخش در سیاست ترکیه مقابل ارمنستان
و جمهوری آذربایجان

در حالــی ترکیه در مقابل ارمنســتان موضع تندی در پیش  گرفته اســت و از 
آذربایجان دفاع می کند که شــواهد نشــان می دهد ترکیه هیچ گاه موضع ثابت 
در سیاســت خارجی خود نداشته است.مناقشه بر سر منطقه قره باغ وارد مرحله 
حساسی شده اســت؛ اگر بگوییم دو کشور آذربایجان و ارمنستان در مرز جنگ 
قرارگرفته اند مبالغه نکرده ایم.واقعیت این اســت که نزدیک به سه دهه است که 
کشــور ارمنستان و آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ کشمکش سیاسی و گاهی 
نظامی داشته اند. ارمنستان و آذربایجان هر دو از جمهوری های استقال یافته اتحاد 
جماهیر شوروی هستند و بر سر مالکیت منطقه قره باغ با یکدیگر اختاف دارند. 
زیرا منطقه قره باغ در مرز این دو کشور واقع شده و این منطقه تا قبل از فروپاشی 
شــوروی سابق تحت کنترل آذربایجان بود.پس از اینکه جمهوری آذربایجان در 
ســال ۱۹۹۱ اعام استقال کرد، ارمنســتان باهدف حاکمیت بر منطقه قره باغ 
وارد جنگ با آذربایجان شد. جنگی که سه سال طول کشید و نتیجه آن کشته 
شــدن و آوارگی هزاران نفر از ساکنان منطقه بود. هرچند با مداخله روسیه این 
جنگ در ســال ۱۹۹۴ به یک آتش بس منتهی شد، اما این درگیری ها هرگز به 
معنای واقعی متوقف نشــد و همانند آتش زیر خاکستر هرازگاهی دو طرف وارد 
درگیری نظامی می شوند.از یکشنبه هفته گذشته ۲۲ تیرماه هم شاهد درگیری 
دو کشــور در منطقه مرزی »تووز« هســتیم که در پی آن شــماری از نظامیان 
آذربایجان و ارمنســتان کشته و یا زخمی شدند. در پس این درگیری ها مقامات 
سیاسی ایران همانند گذشته خواستار خویشتن داری دو کشور همسایه شدند و 
اعام کردند که تهران حاضر به میانجی گری میان طرفین اســت. جمعه گذشته 
نیز محمدجواد ظریف همین پیشنهاد را دوباره تکرار کرد، ظریف به دنبال انتصاب 
»جیحون بایراموف« به عنوان وزیر امــور خارجه جدید جمهوری آذربایجان، در 
گفتگویی تلفنی با همتای خود، ضمن تبریک این انتصاب و تأکید بر گســترش 
روابط دوجانبه، از درگیری های اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی و جان باختن 
شماری از نظامیان اظهار تأسف کرد و گفت که تهران آماده میانجی گری و کاهش 
تنش میان طرفین اســت.واقعیت این است که مسأله قره باغ مربوط به دو کشور 
همســایه ایران است و تداوم مناقشــه قره باغ تأثیر مخربی بر دیگر همسایه های 
آذربایجان و ارمنستان خواهد داشت. برای همین مقامات تهران همیشه در تاش 

بوده اند تا این مسئله از مسیر مسالمت آمیز حل وفصل شود.

موضع گیری ترکیه مقابل ارمنستان
اما در این میان موضع ترکیه در مقابل این مســئله قابل تأمل است. پس از آغاز 
دوباره درگیری قره باغ مقامات ترکیه در سخنانشان از آذربایجان دفاع کردند و در 
موضع گیری عنوان کردند که به طور کامل و همه جانبه در کنار دولت باکو هستند. 
حتی در محتوای سخنانشان عناصر تهدید علیه ارمنستان نیز وجود داشت. قبل 
از واکاوی دلیل موضع گیری ترکیه باید نگاهی اجمالی به موضع آنکارا در مسائل 
سیاست خارجی این کشور که هیچ گاه ثبات نداشته است بیندازیم. موضع آنکارا 
در مقابل ایروان مانند دیگر رفتارهای سیاسی این کشور همیشه در حال چرخش 
بوده است.برای مثال در ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۹ با میانجی گری کشور سوئد میان 
ترکیه و ارمنســتان دو پروتکل »برقراری روابط دیپلماتیک« و »گسترش روابط 
دوجانبه« امضا شــد. این توافق یکی از مهم ترین گام هایی بود که هر دو کشــور 
در راستای عادی سازی روابط خود برداشته بودند.نکته جالب توجه این است که 
ترکیه همیشه رفتار سیاسی تندی مقابل ارمنستان داشته و همیشه از آذربایجان 
در مقابل ارمنستان دفاع می کرد اما به یک باره از این موضع خود دست کشیده و 
به ســمت ارمنستان متمایل شده و چنین پروتکلی را امضا می کند. در آن زمان 
اتخاذ چنین تصمیمی موجب دلخوری مقامات آذربایجان نیز شده بود. به طوری که 
برخی مقامات آذربایجــان از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفتند تا زمانی که 
ارمنستان از خاک آذربایجان خارج نشده، اقدام ترکیه برای گسترش روابط خود با 
ارمنستان نقض منافع آذربایجان است.اما در آن برهه احمد داوود اوغلو وزیر امور 
خارجه وقت ترکیه در پاســخ به رویترز عنوان کرد که ترکیه عاقه مند به ایجاد 
روابط با ارمنستان و قفقاز جنوبی است.هرچند امضای این پروتکل ها نتیجه بخش 
نشد اما نکته قابل تأمل این است که در همان سال در مسابقه فوتبالی که میان 
دو تیم ترکیه و ارمنســتان در شــهر بورسا برگزار شد، بنا به دستور رجب طیب 
اردوغان اجازه ورود پرچم آذربایجان به دســت شــهروندان تــرک و یا آذری به 
اســتادیوم داده نشد!این در حالی است که ترکیه به خاطر دوستی و حمایتش از 
آذربایجان هیچ گاه مانعی در این خصوص ایجاد نمی کرد، اما اردوغان به یک باره در 

این مسابقه مانع برافراشتن پرچم آذربایجان شد.

منافع ترکیه در گرو آذربایجان
تمامی این مسئله نشان می دهد ترکیه موضع ثابتی در مقابل ارمنستان و حتی 
آذربایجان نداشته است. با دیدن چنین سیاستی اولین سوالی که به ذهن متبادر 
می شود این است که نزدیکی به آذربایجان چه منفعتی برای ترکیه دارد که این 
بار از در حمایت از آن کشور واردشده است؟ دلیل اول بازمی گردد به پروژه خط 
لوله انتقال گاز ترانس آناتولی )تاناپ( موسوم به »جاده ابریشم انرژی« که باهدف 
انتقال گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه و اروپا احداث شــده است. منطقه تووز 
که در چند روز اخیر بستر درگیری دو کشور بوده است در همین کریدور قرار 
دارد و ترکیه معتقد است که حمله ارمنستان به این منطقه هدفمند انجام شده 
و آن ها قصد آســیب زدن به این خط گازی را داشته اند. حتی تنها جاده ای که 
آذربایجان را از طریق گرجســتان به ترکیه می رساند، در این مسیر قرار دارد. 
برای همین رویدادهای اخیر موجب ناراحتی مقامات ترک شده است.دلیل دوم 
را نیــز در روابط اقتصادی ترکیه و جمهــوری آذربایجان می توان ارزیابی کرد. 
روابط اقتصادی ترکیه و آذربایجان در شــرایط مطلوبی قرار دارد، به طوری که 
سال گذشته رییس جمهوری آذربایجان در دیدار با معاون اول رییس جمهوری 
ترکیه از افزایش ۲۰ درصدی حجم مبادات تجاری دو کشــور خبر داد.»الهام 
علی اف« در دیدار با »فوآد اوکتای« معاون اول رییس جمهور ترکیه عنوان کرده 
بود مبادات تجاری دو کشــور به ۳ میلیارد دار افزایش یافته است. همچنین 
افزایش حجم مراودات تجاری میان دو کشور تا ۱۵ میلیارد دار تا سال ۲۰۲۳ 
هدف گذاری شــده و اخیراً از سوی مجلس آذربایجان نیز تصویب شده است.از 
طرفی آنکارا و باکو گســترش روابط نظامی میان دو کشور را نیز در دستور کار 
خود قرار داده اند. بدین صورت که ســال گذشته در چارچوب همکاری نظامی 
رزمایش مشترکی نیز صورت گرفت. حتی به تازگی جمهوری آذربایجان اعام 
کرده که قصد خرید بعضی تسلیحات نظامی بخصوص هلی کوپتر و هواپیمای 
بدون سرنشــین از ترکیه دارد.درنتیجه می تــوان دریافت که ترکیه با در نظر 
گرفتــن منافع خود به مرور مواضعش را تغییــر می دهد. این موضوع صرفاً هم 
مختص به مسئله جمهوری آذربایجان یا ارمنستان نیست و در سیاست خارجی 
خود نیز همین روند را داشــته اســت.مثاً در مسأله لیبی که در ماه های اخیر 
سروصدای بسیاری به پا کرده است نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. 
زیرا دلیل همکاری و همراهی آنکارا با »فائز سراج« نخست وزیر دولت وفاق ملی 
در مقابله با »خلیفه حفتر« که این دو در لیبی بر ســر قدرت درگیر هســتند، 
صرفاً در راستای منافع خود در مدیترانه شرقی عمل کرده است و درنتیجه بعید 
نیست این کشور در روزهای آینده سیاست خود در قبال لیبی را هم تغییر بدهد 

و به یک باره دولت وفاق ملی را تنها بگذارد!

 اطاعات تازه ای درباره جانشین ابوبکر بغدادی، سرکرده جدید داعش

پروفسور  ویرانگر
خبرگزاری فرانسه اطاعات تازه ای درباره جانشین ابوبکر بغدادی، 
ســرکرده جدید داعش منتشر کرده است. این خبرگزاری تاکید 
کرد: سرکرده جدید داعش »محمد سعید عبد الرحمان المولی« 
نام دارد و به لقب های مختلفی از جمله »پروفسور« و »ویرانگر« 
مشهور بوده اما در سطح گسترده شناخته شده نیست.خبرگزاری 
فرانســه با افشای این مساله که المولی اصالتا عرب نبوده بلکه از 
ترکمان های عراق اســت، تاکید کرد: او در دوره ای که مســؤول 
کشتار وحشیانه اقلیت ایزدی در شمال عراق بود، این القاب را به 
دست آورد.المولی اسامی مستعار متعددی دارد، گروه تروریستی 
داعش او را »فرمانده« ابو ابراهیم الهاشــمی القرشی می خواند، او 
تاش می کند با بازســازی تشکیات داعش که با وجود از دست 
دادن مناطقی که در دســت داشــت، هنوز هم قــادر به اجرای 
عملیات است، قدرت و نفوذ خود را تقویت کند.المولی اواخر اکتبر 
۲۰۱۹ به جای ابوبکر بغدادی که در یک حمله آمریکا کشته شد، 
به عنوان سرکرده داعش منصوب شد.به نظر می رسد مسیری که 
این مرد احتماا متولد سال ۱۹۶۷ را به سرکردگی داعش رساند، 
نامشخص است.همین مساله باعث شد سازمان ملل در گزارشی 
که ژانویه ۲۰۲۰ منتشــر کرد، به این نکته اشاره کند که المولی 
یک گزینه موقت تا زمانی است که داعش به فرمانده ای برخوردار 
از مشــروعیت بیشــتر برســد.وزارت خارجه آمریکا ۲۴ مارس 
گذشــته به صورت رســمی المولی ملقب به القرشی را به عنوان 
سرکرده جدید داعش در لیست تحت تعقیب ترین تروریست های 
جهان قرار داد.بر اســاس گزارش مرکز پژوهشی »طرح مبارزه با 

فراط گرایی«، این افسر سابق ارتش صدام که فارغ التحصیل علوم 
اسامی از دانشگاه موصل است، کمی بعد از حمله آمریکا به عراق 
در سال ۲۰۰۳ به تشکیات القاعده پیوست.المولی سال ۲۰۰۴ 
در زندان »بوکا« آمریکا که محیطی مناسب برای پرورش تفکرات 
افراطی محسوب می شود، حبس شده و در آنجا با البغدادی دیدار 
کرد.المولی بعد از آنکه به دایلی نامعلوم آزاد شــد، به البغدادی 
که ســال ۲۰۱۰ کنترل شاخه القاعده در عراق را بر عهده داشت 
و در ادامه داعش را در عراق تشــکیل داده و ســپس داعش در 
عراق و شــام را ایجاد کرد، پیوست.طبق گزارش مرکز پژوهشی 
یاد شده، المولی خیلی سریع در سلسله مراتب فرماندهی داعش 
ارتقا پیدا کرده و لقب های پروفســور و ویرانگر به او داده شد، او 
به ویژه با حذف دشمنان داخلی فرمانده در تشکیات آوازه »مرد 
وحشــی« را به دست آورد.در تلعفر، زادگاه المولی که حدود ۷۰ 
کیلومتر با موصل، بزرگترین شهر استان نینوا فاصله  دارد، جهشی 
در ایجاد کارگاه های تولیــد مواد منفجره و اتاق های برنامه ریزی 
برای آغاز حمات ایجاد شد.او این روزها در تاش برای بازسازی 
تشــکل ضعیف داعش در مقایسه با دوران طایی آن )سال های 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹( است و از آغاز کاهش تعهدات آمریکا در منطقه 
و مشــغولیت نیروهای دستگاه های مختلف دولت عراق در طرح 
مبارزه با ویروس کرونا اســتفاده می کند.بر اساس گزارش مرکز 
آمریکایی »سیاست بین الملل«، داعش در طول چند ماه گذشته 
در ســوریه به صورت میانگین هر سه روز یک حمله انجام داده 
است.هشام الهاشمی، یکی از بهترین کارشناسان مسایل داعش 

کــه به تازگی در بغداد ترور شــد، میانگین درآمد ماهانه داعش 
در عراق از سرمایه گذاری ها و مالیات هایا مختلف را هفت میلیون 
دار تخمین زد.عبداه الغدوی، تحلیلگر و روزنامه نگار ســوری 
در پرونده منتشــر شــد از این مرکز تاکید کرد: با وجود مناطق 
گســترده و نیروهای زیادی که داعش از دســت داد، هنوز قادر 
به حل مشکات مالی خود بوده و مبدع و مهلک )مرگبار( است 
و از اطمینــان کافی برای تهدید کســانی کــه اصولش را زیر پا 
می گذارند، برخوردار اســت.به گفته سیث جونز، کارشناس امور 
تروریسم در مرکز پژوهش های استراتژیک در واشنگتن، از اان به 
بعد المولی مجبور خواهد بود فعالیت های داعش در سطوح بومی 
)منطقه ای( و بین المللی را توسعه دهد.جونز به خبرگزاری فرانسه 

گفت: داعش هم اســتراتژی کوتاه مدت و هم بلند مدت دارد و 
برای اجرایی کردن آنها تاش خواهد کرد.او افزود: احتماا داعش 
با یک حمله بزرگ مشــابه حمات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس قدرت 
خود را تقویت می کند اما ساختار عملیات های خارجی داعش به 
شدت منفعل شده است.این کارشناس مسایل تروریسم در ادامه 
احتمال داد، داعش به حمات فرصت طلبانه حامیان خود بدون 
نیــاز به هماهنگی مرکزی که در کل قــدرت ویرانگری کمتری 
دارند، متوسل شــود.وی در ادامه گفت: اگر المولی در بازسازی 
داعش موفق شــود وآمریکا نیروهای خــود را خارج کند و اگر او 
قادر به توســعه قدرت داعش در دیگر کشورها باشد، این شرایط 

دستاوردی برای او خواهد بود.

ترامپ: 
حاضر به همکاری با چین هستیم

رئیس جمهوری آمریکا گفت، در صورتی که هر کشوری از جمله چین بتواند اول 
به تولید موفقیت آمیز واکسن کووید-۱۹ دست یابد، دولتش آماده همکاری با آن 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه زمانی که از او پرسیده شد 
اگر چین بتواند اول به واکسن کروناویروس دست یابد با آن همکاری می کند یا 
خیر گفت: ما آماده همکاری با هر طرفی هســتیم و این نتایج خوبی را برایمان 
به همراه می آورد.ترامپ تاکید کرد پیشــرفت خوبی در درمان و تولید واکســن 
کووید-۱۹ در ایاات متحده حاصل شده است. او افزود: ما در روند تولید واکسن 
و درمان عملکرد بسیار خوبی داشتیم.  ترامپ همچنین گفت، یک واکسن بالقوه 
احتماا بسیار زودتر از انتظار به دست می آید و فورا در دسترس قرار می گیرد و 
ارتش آمریکا در روند توزیع آن نقش خواهد داشت.پاندمی ویروس کرونا دسامبر 
گذشته در شــهر ووهان چین آغاز شد. ایاات متحده از چین بابت آنچه پنهان 
کردن ابعاد شــیوع این ویروس می نامد، انتقاد کرده است. ترامپ مدعی شد که 
نفوذ چین در ســازمان جهانی بهداشت موجب شد شــیوع کرونا در ووهان به 

پاندمی جهانی تبدیل شود و این بیماری باید در چین کنترل می شد.

شواهدی از مداخله روسیه در بریگزیت 
وجود ندارد

وزیر حمل و نقل انگلیس دیروز )چهارشنبه( گفت، هیچ شواهدی درباره مداخله 
روسیه در همه پرسی ۲۰۱۶ بریگزیت وجود ندارد و جاسوس های انگلیسی درباره 
روسیه حواس جمع نبودند و تمرکز نداشتند.به گزارش خبرگزاری رویترز، گرنت 
شــپز، وزیر حمل و نقل انگلیس در پاسخ به این سوال که آیا تحقیقات دیگری 
باید درباره احتمال مداخله روسیه در رفراندوم بریگزیت انجام شود یا خیر، گفت: 
باید شواهدی در این باره وجود داشته باشد که ما تحقیقات دیگری انجام دهیم. 
اما شــواهدی وجود ندارد.کمیته امنیت و اطاعات پارلمان انگلیس در گزارشی 
که روز سه شنبه منتشر شد آورده که یک منبع باز وجود دارد که نشان می دهد 
روســیه به دنبال تاثیر و نفوذ در کمپین بریگزیت بوده اما شواهدی در این مورد 
در دسترس نیست.وزیر حمل و نقل انگلیس همچنین افزود: فکر نمی کنم در این 

مورد سرویس های اطاعاتی متمرکز عمل کرده باشند.

 حمات پامپئو به سازمان بهداشت جهانی 
در نشستی خصوصی در انگلیس

وزیر امور خارجه آمریکا گفت، ســازمان بهداشت جهانی مسئول مرگ اهالی بریتانیا 
بر اثر کووید ۱۹ است.به گزارش روزنامه گاردین، مایک پامپئو در جریان یک نشست 
خصوصی در بریتانیا، به طرز نامعمولی به ســازمان بهداشت جهانی حمله برد و این 
سازمان را به »تحت فرمان چین بودن« متهم کرد؛ همچنین WHO را بابت »مردگان 
بریتانیایی« که در جریان بیماری کووید ۱۹ درگذشــته اند، مقصر دانست.پامپئو به 
حاضران گفت که باور دارد سازمان بهداشت جهانی، »نه یک سازمان مبتنی بر علم، 
بلکه یک ســازمان سیاسی اســت« و  »تدروس ادهانوم«، دبیرکل فعلی این سازمان 
را، به نزدیکی بســیار به پکن، متهم کرد.حاضران در نشست روز سه شنبه پامپئو در 
بریتانیــا اظهار کردند، او به مخاطبانش شــامل ۲۰ نماینده مجلس و همقطارانش، 
گفته که »در یک بنیاد اطاعاتی مســتحکم، معامله ای با چین صورت گرفته« که بر 
اساس آن به تدروس اجازه می دهد برنده انتخابات ۲۰۱۷ باشد.یک سخنگوی سازمان 
بهداشــت جهانی در پاسخ به این اظهارات گفت: سازمان بهداشت جهانی از هیچ یک 
از این اظهارات آگاه نیســت، اما ما به شدت هرگونه حمات شخص ستیز و ادعاهای 

بی پایه را رد می کنیم. 

آمریکا: 
دنبال تغییر نظام سوریه نیستیم

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه با بیان این که واشنگتن دنبال تغییر نظام سوریه 
نیست مدعی شد برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در سوریه اقدامی »تحریک آمیز« 
علیه سوری ها بوده است. جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه در مصاحبه با 
رادیو ســوا، در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد: »برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر 
ســوریه نشــانگر بی توجهی نظام به مردم خود است. این گام به منزله یک تحریک 
کامل و حقیرانه علیه ســوری ها اســت«!وی تاکید کرد که آمریکا به إعمال فشار بر 
دمشق در عرصه های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ادامه می دهد.وی مدعی شد که 
»نظام بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به آوارگان و پناهندگان و محرومیت آنها از 
مشــارکت سیاسی اهمیتی نمی دهد.«جیمز جفری مدعی شد که »موضع واشنگتن 
نســبت به نظام سوریه از حمایت عربی و بین المللی گســترده ای برخوردار است و 

اختافی در این زمینه میان دو قطب اصلی سیاست آمریکا وجود ندارد.«

وزیر خارجه تایوان دیروز )چهارشــنبه( در پی افزایش 
رزمایش هــای چین در نزدیکی تایــوان گفت، پکن در 
حال افزایــش آمادگی های نظامی خــود برای کنترل 
تایوان است. به نقل از خبرگزاری رویترز، جوزف وو، وزیر 
خارجه تایوان به خبرنگاران گفت: به نظر می رســد که 
چین به صورت تدریجــی در حال افزایش آمادگی های 
نظامی خــود به ویژه در حریم هوایی یا دریایی نزدیکی 
تایوان اســت. آنچه چین در حال حاضر انجام می دهد 
ادامــه افزایش آمادگی نظامی برای حل مســاله تایوان 

اســت. تهدید نظامی از سوی چین رو به افزایش است.
وزارت دفــاع تایوان در ژوئن گزارش هشــت مورد ورود 
بدون اجازه از سوی هواپیماهای چینی در حریم هوایی 
خود را منتشــر کرد.وزیر خارجه تایوان همچنین اعام 
کرد، چنین نفــوذی در ژوئن تقریبا هر روز اتفاق افتاد. 
چین چندین مورد حمله نظامی شــبیه ســازی شده 
علیه تایوان انجام داده اســت. چنین رفتاری ما را نگران 
می کنــد.وی ادامه داد: حمله به تایــوان می تواند برای 
چین به منظور منحرف ساختن فشــار داخلی یک راه 

فرار باشد. چون این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و سیاب های مخرب اخیر با رکود اقتصادی روبروست.

چین، تایوان را بخشــی از خاک خود می داند و استفاده 
از هر ابزاری برای کنترل بر آن را منتفی ندانسته است.

وزیر خارجه تایوان:
 تهدید نظامی چین رو به افزایش است

۷۵۰ میلیارد یورو دیگر به بودجه بسته حمایتی اتحادیه 
اروپا افزوده شد.به گزارش سی ان بی سی، پس از چندین 
ماه بحث ســرانجام سران ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا 
بر ســر ایحه حمایت مالی برای تقویت رشــد اقتصادی 
و کاســتن از تبعات ناشــی از کرونا  با یکدیگر به توافق 
رسیدند. کمیسیون اروپا اعام کرد ۷۵۰ میلیارد یورو به 
مجمــوع اعتبارات قبلی خواهد افزود که این منابع صرف 
حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به شــکل وام یا 
کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر کشور 
نیز بستگی به شدت شــیوع کرونا در آن خواهد داشت.

چارلز میشل- رییس شورای اروپا گفته است که این توافق 
یک لحظه حیاتی در تاریخ اروپا است. اورسا فون در لین- 
رییس کمیســیون اروپا نیز گفته است اروپا یک بار دیگر 

وحدت خود را نشــان داد و از این بحران قوی تر از قبل 
بیرون خواهد آمد. از مجموع ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار در 
نظر گرفته شده جدید، ۳۹۰ میلیارد یورو به شکل کمک 
هزینه خواهد و روند بازپرداخت مبالغ دریافتی تا ســال 
۲۰۵۸ طول خواهد کشید. پیشتر کشورهای مخالف این 
پیشنهاد خواهان در نظر گرفتن بازه زمانی کوتاه تری برای 
بازپرداخت وام ها شده بودند اما فرانسه و آلمان به عنوان 
طراحان اصلی این طرح روی انجام آن پافشاری داشتند. 
بین بــازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ یــک صندوق با اعتبار 
۱.۰۷۴ تریلیون یورو وظیفه تامین مالی ازم برای احیای 
رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را بر عهده خواهد داشت. 
امانویل ماکرون- رییس جمهور فرانســه در همین رابطه 
گفت: بودجه اتحادیه اروپایی دو برابر شده و در سال های 

پیــش رو با اتکا به این بودجه نیرومند می توان گام های 
بزرگی برداشت. آوریل امســال وزرای دارایی کشورهای 
اروپایی بر سر تخصیص ۵۴۰ میلیارد یورو به صورت کوتاه 
مدت برای کاستن از تبعات رشد اقتصادی موافقت کرده 
بودند. بانک مرکزی اروپا نیز بیش از یک تریلیون یورو در 
طول ســال های پیــش رو اوراق قرضه خریداری خواهد 
کرد. با این حال یکی از اصلی ترین مســایل پیش رو بر 
ســر موفقیت این بسته، چگونگی تامین منابع مالی ازم 
برای اجرای آن اســت. در شرایطی که بسیاری از کسب 
و کارها به دنبال تعطیات سراســری گسترده و کاهش 
درآمد مصرف کنندگان با مشــکات مالی عدیده مواجه 
هستند، کشــورهای اروپایی کار دشــواری برای افزایش 

درآمد مالیاتی دارند.

جزئیات بسته بزرگ دو تریلیون داری اروپا
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محققــان ادعا می کنند که موفق به ســاخت اولین ماده غیرقابل برش 
جهان با تراکم ۱۵ درصد فواد شــده اند که می تواند به یک زره سبک 
یا قفل غیرقابل تخریب تبدیل شود. این ماده موسوم به "پروتئوس" از 
کره های سرامیکی ساخته شــده است که در یک ساختار آلومینیومی 
ســلولی قرار گرفته اند تا در برابر چرخش های زاویه دار، ورود مته ها یا 
ابزارهای برش مقاومت کند.در ســاخت این ماده که توســط محققان 
دانشگاه "دورهام" انگلیس و انستیتوی "فرانهوفر" آلمان ساخته شده از 
پوسته سخت و مقاوم در برابر شکستگی صدف و پوست با دوام و سلولی 
گریپ فروت الهام گرفته شده است. "پروتئوس" با ساختاری مشابه فلز، 
اشــیای تیز و مته را به کمک کره های سرامیکی تعبیه شده درون خود 

مهار می کند و برش هرچه سریع تر و محکم تر شود.

پژوهشــگران کانادایی در بررسی جدید خود دریافتند که ممکن است 
خرس های قطبی تا ســال ۲۱۰۰ منقرض شوند. تغییرات اقلیمی برای 
همه ناراحت کننده اســت اما برای خرس های قطبی، پیامدهای بسیار 
ناگــواری دارد زیرا این تغییرات می توانند یخ هــای قطبی را به تدریج 
از بین ببرند. پژوهشــگران به مدل ســازی دما در آینده پرداختند. آنها 
اطاعات حاصل از تخمین میــزان یخ دریاها و همچنین میزان انرژی 
و چربی مورد نیاز خرس ها را مورد بررســی قرار دادند. ســپس تاش 
کردند تا با کمک یک مدل رایانه ای، مدت زمانی که خرس ها می توانند 
زنده بمانند، محاسبه کنند. با از بین رفتن یخ های قطبی، امکان شکار 
و دسترســی به منابع غذایی نیز به صورت قابل توجهی کاهش خواهد 

یافت. بررسی ها نشان می دهند .

محققان "دانشــگاه ساســکس" با کمک دکتر "پدرام روحانی" محقق 
ایرانی سیســتمی را توســعه داده اند که می تواند بطور دقیق یک دوره 
خشکســالی را در شرق آفریقا تا ۱۰ هفته زودتر پیش بینی کند. مدتها 
اســت محققان در کنیا از تصاویر ماهواره ای و متریکی به نام " شاخص 
وضعیت پوشش گیاهی" برای نظارت بر وضعیت مراتع و تعیین سامت 
پوشش گیاهی استفاده می کنند. داده های این ابزار از طریق سیستم های 
هشــدار زودرس خشکسالی به افراد مناطق خشک و نیمه خشک کنیا 
منتقل می شــود. با این حال این سیســتم ها که توســط سازمان ملی 
مدیریت خشکسالی)NDMA( اداره می شود تنها به سازمان ها و جوامع 
اجازه می دهد در مواقعی که خشکســالی رخ داده اســت برای جبران 

عوارضش چاره ای بیاندیشند.

 اولین ماده غیرقابل برش
 در جهان ساخته شد

 خطر انقراض خرس های قطبی
 تا سال 2100

پیش بینی خشکسالی تا 10 هفته 
زودتر با کمک یک دانشمند ایرانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گورستان ارامنه سیرک و معموره در استان چهارمحال و بختیاری  

موستانگ مک-ای 1400، دیوانه وار به سبک فورد!
فورد موستانگ مک ای ۱۴۰۰ مرزهای عملکردی این خودروی الکتریکی را به حد دیوانه واری رسانده است. این خودرو از هفت 
پیشرانه الکتریکی و باتری ۵۶.۸ کیلووات ساعتی استفاده کرده و قدرت کل ۱۴۰۰ اسب بخاری دارد. بدنه اصاح شده مک ای 
۱۴۰۰ می تواند بیش از ۱۰۴۳ کیلوگرم نیروی رو به پایین در سرعت ۲۵۸ کیلومتر در ساعت تولید کند. این هیوا تنها به تعداد 
یک دســتگاه تولید شــده و در مسابقات ناسکار به نمایش درخواهد آمد. سه پیشرانه الکتریکی نیروی خود را به چرخ های جلو 
منتقل می کنند درحالی که چرخ های عقب میزبان نیروی تولیدی چهار پیشرانه دیگر هستند. یک نوع میل لنگ نیز آن ها را به 
دیفرانســیل ها متصل می کند. این سیستم بسته به نیاز راننده یا ویژگی های پیست قابل تنظیم می باشد. فورد پرفورمنس برای 
توقف این خودرو نیز از ترمزهای برمبو و ترمزدســتی هیدرولیکی برای آســان تر شدن دریفت استفاده کرده است. یک سیستم 
بوستر ترمز الکترونیکی با ترمزهای احیا شونده، ABS و کنترل پایداری ترکیب شده تا پرفورمنس خودرو بیش از پیش بهبود یابد.

مؤســس شرکت RTR و راننده حرفه ای مسابقات در مراسم معرفی مک ای ۱۴۰۰ گفته است: نشستن پشت فرمان این خودرو 
درک من از قدرت و گشتاور را به طور کامل تغییر داد.

9 شهریور آخرین مهلت اعام فهرست تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراســیون فوتبال آســیا در تصمیمی جدید اعام کرد که تیم های حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا تا 
۳۰ آگوست )۹ شهریور( فرصت دارند که فهرست جدید خود برای ادامه این رقابت ها را اعام کنند. لیگ قهرمانان 
آســیا در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به خاطر شــیوع ویروس کرونا بعد از برگزاری دو هفته از مرحله گروهی تعطیل شد. 
AFC سرانجام بعد از کش و قوس های زیاد تصمیم گرفت که ادامه این رقابت ها را از ۱۳ سپتامبر تا ۳ اکتبر برگزار 
کند. این بازی ها به صورت تک بازی و به میزبانی قطر برگزار خواهد شــد. کنفدراســیون فوتبال آسیا اکنون اعام 
کرد که تیم های حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا تا ۹ شــهریور فرصت دارند که فهرست جدید بازیکنان 
خــود را برای ادامه این رقابت ها اعام کنند. پیش از این طبق قانون AFC تیم ها می توانســتند دو بار فهرســت 
خــود را ارائه دهند؛ یک بار قبل از برگزاری مرحلــه گروهی و یک بار هم قبل از برگزاری مرحله یک چهارم نهایی 
اما اکنون AFC باتوجه به وقفه طوانی مدت به خاطر ویروس کرونا به همه تیم ها این فرصت را دارد که بار دیگر 

فهرست جدید خود را ارائه دهند.

سرخشدمنقارکبکوسبزشدسمگوزن
اتوانگرگشتکوهازاهودشتازگیا ریهمینار،عقیقوکهرباشنبلیدواهٔنعمانهرویسبزهر خصمسوسنگشترگسچشماوزانشددُمهستپندا
بلبانوقتسحرگوییهمیدستانزنندعاشقگلشدبنفشهپشتاوزانشددوا
شتختاصرالدینمطربانخوشنوا روزآدینهخطیبانرسرمنبردعاقمریانگوییهمیگویندشاهشرقرا وندی،عجمراپادشاشاهروزافروزابوالحارثملکسنجرههست پادشاگورخدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یک هنرمند تئاتر احتمــال می دهد در دوران کرونایی، 
هنرمندان این رشــته به دوره یونان باستان بازگردند و 
تئاتــر در فضای باز و البته با فاصله اجتماعی مناســب 
اجرا شــود.این روزها ذهن بســیاری از هنرمندان تئاتر 
درگیر این پرســش اســت که در دوران کرونایی، شکل 
اجرای این هنر که مبنای آن ارتباط بی واســطه بازیگر 
و تماشــاگر است، چگونه خواهد شــد.هر یک از فعاان 
تئاتر پیش بینی های خاص خــود را دارد و در این میان 
بابک محمدی ـ نمایشنامه نویس و کارگردان ـ احتمال 
می دهد تئاتری ها بار دیگر به ســبک و ســیاق یونانیان 
باستان نمایش اجرا کنند.او در گفت و گو با ایسنا توضیح 
داد: باید فرم تئاتر را تغییر بدهیم. شاید بهتر باشد آن را 
به فضای باز ببریم که فرم و شیوه اجرایی خاص خود را می طلبد. مثل یونان باستان که تئاتر در فضای 
باز اجرا می شــد ولی با فاصله اجتماعی بیشــتر!محمدی اضافه کرد: به هر حال موقعیت خاصی است. 
تئاتر باید در حضور زنده تماشاگر رخ بدهد ولی مردم به این زودی به تماشای تئاتر نخواهند آمد چون 
تماشاگر تئاتر قدری فرهیخته  است و احتماا به سامت خودش اهمیت می دهد.او همچنین خبر داد 
که قصد دارد نمایشــنامه ای درباره دوران کرونایی بنویسد ولی فعا ترجیح می دهد کمی تامل کند تا 
برای شیوه اجرایی این نمایشنامه به قطعیتی برسد.کارگردان نمایش »حرفه ای ها، یک کمدی غمگین« 
گفت: هنوز نمی دانم باید برای فضای مجازی نمایشنامه نوشت یا نه. فعا می خواهم کمی منتظر بمانم 
تا ببینم وضعیت اجرای تئاتر به چه سمت و سویی می رود.او ادامه داد: امسال برنامه داشتم دو نمایش 
اجرا کنم و گفتگوهای اولیه را هم با سالن انجام داده بودم که کرونا پیش آمد و حاا نه تنها در تئاتر را 

بسته اند که چراغش را هم خاموش کرده اند.

پیرمرد و دریا 
پیرمرد و دریا )به انگلیسی: he Old Man and the Sea( نام 
رمان کوتاهی است از ارنست همینگوی، نویسنده سرشناس 
آمریکایی. این رمان در ســال ۱۹۵۱ در کوبا نوشته شد و 
در ۱۹۵۲ به چاپ رســید.پیرمرد و دریا واپسین اثر مهم 
داســتانی همینگوی بود که در دوره زندگی اش به چاپ 
رســید. این داستان، که یکی از مشــهورترین آثار اوست، 
شرح تاش های یک ماهیگیر پیر کوبایی است که در دل 
دریاهای دور برای به دام انداختن یک نیزه ماهی بســیار 
بزرگ با آن وارد مبارزهٔ مرگ و زندگی می گردد. نوشــتن 
این کتاب یکی از دایل عمده اهدای جایزه ادبی نوبل سال 
۱۹۵۴ به ارنست همینگوی بوده است.ارنست همینگوی در 
این کتاب به حــوزهٔ زندگی پیرمردی چنگ می اندازد که 
روزی قلمرو بزرگ دریا در حیطه اقتدارش بود و عروســکان خوش خرام دریا بیوه هایی بوده اند درمانده در 
تار و پود تورش و اینک زندگی او به پایان خود می رسد، در آرزوی بزرگترین صیدش دل به دریای بزرگ 
می سپارد و بزرگترین صیدش را به چنگ می آورد ولی آن قدرتی که بتواند شاهکار آخرین خود را به ساحل 
بکشد ندارد و چیزی جز اسکلت به ساحل نمی آورد. همینگوی در پیرمرد و دریا شکوه قلمرو دریا را با افت 
و خیز زندگی دراز یک صیاد در هم می آمیزد و از این آمیزش زندگی نامه ای سرشار از اندوه برای صیادی از 
پا افتاده فراهم می کند.پیرمرد و دریا یک »رمان کوتاه« است، چراکه این رمان به فصل ها یا قسمت های جدا 
تقسیم نشده است و عاوه بر این فقط اندکی از یک داستان کوتاه بلندتر است. پیرمرد و دریا اولین بار در 
تمامیت خود، شامل ۲۶٬۵۰۰ واژه، در شماره یکم سپتامبر ۱۹۵۲ مجله ایف )Life( منتشر شد و باعث شد 
ظرف فقط ۲ روز بیش از ۵ میلیون نسخه از این مجله فروش برود. نقدهایی که دربارهٔ این داستان نوشته شد 

همگی بدون استثناء و به طور اغراق آمیزی مثبت بودند. 

بنیتو موسولینی
بنیتــو آمیلــکاره آنــدره آ موســولینی )زاده ۲۹ 
ژوئیــه ۱۸۸۳ - درگذشــته ۲۸ آوریــل ۱۹۴۵( 
نخســت وزیر پادشــاهی ایتالیا از زمــان به قدرت 
رســیدن فاشیســت ها در اکتبر ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳، و 
رهبر جمهوری اجتماعی ایتالیا از این سال تا اعدام 
شــدن در ۱۹۴۵ بود. به عنوان یــک روزنامه نگار و 
سیاستمدار، موســولینی عضو پیشروی هیئت ملی 
حزب سوسیالیست ایتالیا)PSI( از ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۴ 
بود، امــا به خاطر طرفــداری از مداخله نظامی در 
 ،PSI جنــگ اول جهانی بر خاف رویکرد بی طرفی
از PSI اخراج گردید. موسولینی در طول جنگ در 
ارتش پادشــاهی ایتالیا خدمــت نمود تا این که در 
۱۹۱۷ زخمی و مرخص شد. موسولینی اما PSI را محکوم نمود، دیدگاه های وی حاا بر محور 
میهن پرستی متمرکز شده بودند نه سوسیالیسم، و بعدها جنبش فاشیسم را پایه گذاشت که با 
مســاوات خواهی و جنگ طبقاتی به ستیز برخاست. در نتیجهٔ راهپیمایی به سوی رم در اکتبر 
۱۹۲۲، موســولینی بدل به جوان ترین نخســت وزیر ایتالیا تا آن زمان شد. پس از به در کردن 
تمامی مخالفت های سیاســی از طریق پلیس مخفی اش و منع اعتصابات کارگری، موسولینی 
و مریدان وی از طریق یک ســری قوانین که ملت را به حالت تک حزبی ســوق دادند، قدرت 
خود را اســتوار ساختند. در پنج سال، موســولینی قدرتی هم به وسیلهٔ اقدامات قانونی و هم 
غیر معمول بنا کرد و تشنهٔ ایجاد یک دولت تمامیت خواه )توتالیتر( شد. موسولینی در ۱۹۲۹ 
پیمان اتران با واتیکان را امضاء نمود تا به دهه ها ستیزش بین دولت ایتالیا و پاپ پایان دهد 

و بدین طریق استقال شهر واتیکان را به رسمیت شناخت.

بازگشت به دوره یونان باستان


