
 شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید
۲۱۵ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۲۱۵ بیمار مبتا به کرونا در کشور 
طی شبانه روز گذشته خبر داد.سیما سادات اری، بعد از ظهردیروز 
جمعه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور 
پرداخت.وی با اشــاره به شناسایی ۲۴۸۹ مورد جدید کرونا، مجموع 
افراد مبتا در کشورمان را ۲۸۶ هزار و ۵۲۳ نفر اعام کرد.سخنگوی 
وزارت بهداشــت، با اشــاره به ۲۱۵ مورد جدید فوتی در شبانه روز 
گذشــته، گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر از افراد مبتا، جان خود 
را از دست داده اند.وی افزود: از مجموع افراد مبتا، ۲۴۹ هزار و ۲۱۲ 
نفر بهبود یافته اند.اری گفــت: در حال حاضر، ۳۶۵۳ نفر از بیماران 
کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.وی افزود: 
تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۸۴ مورد تســت تشخیصی 

کرونا در آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
اری با بیان اینکه همانند روزهای گذشته استان های مازندران، فارس، 
آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، 

گلستان، کرمان، زنجان و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4411   شنبه 4 مرداد 1399  4 ذی الحجه 1441  25 جوای 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رئیس قوه قضاییه بر لزوم حاکمیت انضباط در صیادی و صید و تداوم قاطع مبارزه با قاچاق کاا به ویژه قاچاق سازمان یافته، تاکید کرد و قاچاق را مانند خنجری 
بر پیکره نظام تولید خواند.، آیت اه ابراهیم رئیسی در ارتباطی تصویری که با رؤسای دادگستری استان های مرکزی و هرمزگان برای پیگیری مصوبات سفر به این 
استان ها، سفرهای استانی را فرصتی ارزشمند برای دیدار با مردم و همکاران دستگاه قضا و آشنایی با مسائل و مشکات آنها دانست اما در عین حال تأکید کرد نتیجه 
این سفرها باید گره  گشایی از کار مردم باشد.رئیسی تاکید کرد: اگر کسی به دستگاه قضائی مراجعه کند و حقش گرفته و به او اعاده شود اما این کار به موقع و در 

زمان خودش صورت نگیرد، برای او گوارا نخواهد بود و این موضوع باید مورد توجه همه همکاران قضائی در محاکم باشد....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس قوه قضاییه:
عدالت باید به موقع اجرا شود

info@sobh-eqtesad.ir

نفت لیبی و طمع اختاپوس ها 
ســال ۲۰۱۱ میادی سال مصیبت بار مردم لیبی نام گرفته است. در این 
ســال از ماه های اول و بــه عبارتی ژانویه و فوریه که ســرآغاز اعتراضات 
مردمی است ، زمینه های براندازی حکومت معمر قذافی آغاز میشود.هفته 
دوم فوریه همین ســال با ســرکوب خونبار اجتماعی عظیم مردم در بن 
غازی توســط معمر قذافی دســت قدرتهای نفت خوار برای ورود به لیبی 
بــرای غارت نفت بکار افتاده و زمینه ســاقط کردن حکومت قذافی فراهم 
میگردد. هرچه خونخواری و قصاوت قلب ناشــی از عصبیت قذافی بیشتر 
میشــود نقشه برای  آینده این کشــور عمیق تر میشود. از آنجا که یک یا 
دوکشور نمیتوانستند نفت لیبی را برای خود تصاحب کنند و طبعا دیگران 
این اقدام را نمی پســندیدند لذا شرکت سهامی ظلم جهانی را که شورای 
امنیت سازمان ملل نام گذاری کرده اند وارد موضوع نموده و ظرف چند ماه 
۵ قطعنامــه در موضوع دخالت تا اضمهال حکومت در لیبی را به تصویب 
رسانیدند. قطعنامه ۱۹۷۰ و قطع نامه ۱۹۷۳ و قطعنامه ۲۰۰۹ و قطعنامه 
۲۰۱۶ و قطعنامــه ۲۰۱۷ هریک در فواصلی بســیار نزدیــک  با رای ۱۵ 
عضو و یا با اکثریت اعضای حاضر منافعی را برای کشــورهای عضو در پی 
داشتند. با کشته شــدن قذافی و فروپاشی حکومت او در سپتامبر همین 
ســال شورای ملی انتقال قدرت حکومت خود کامه به مردم لیبی تشکیل 
شد و نظریه موهوم ابداع شده توسط برخی از اعضای سازمان ملل  با عنوان  
نظریه »مسئولیت حمایت” )Responsibility to Protect( جامه عمل 
پوشید این نظریه میگوید سازمان ملل در قبال مردم همه کشورهای جهان 
مســئیولیت حمایتی دارد اما در واقع پشت این نظریه بهانه ای بجز غارت 
همین مردم پنهان بوده اســت. لیبی از همان ســال تا کنون رنگ آرامش 
به خود ندیده اســت. ۹ســال جنگ و خون ریزی و برادر کشی داخلی با 
حمایت بیگانه هــای خارجی مصیبتی برای مردم بوجود آورده که انتهای 
آن بطــور کلی فقط با ابهام مواجه اســت. امروزه مصر و ترکیه طمع خود 
به نفت لیبی را از بقیه علنی تر کرده اند. حکومت مصر مدعی اســت  که 
با داشــتن ۱۳۰۰ کیلومتر مرز خاکی مشترک با لیبی این کشور را عمق 
راهبردی خود در آفریقا می داند، از جانب دیگر ترکیه هم به دنبال احیای 
روزهای اوج امپراطوری عثمانی خود این بار در شــمال آفریقا است. عاوه 
بر این دو، نبرد احتمالی لیبی بازیگران دیگری هم دارد. روسیه با نیروهای 
شرکت » واگنر«، ایتالیا با حمایت نظامی مستقیم از دولت وفاق ملی شکل 
گرفته در لیبی ، فرانسه با استقرار نیروهای خود در مرزهای لیبی و الجزایر 
و آمریکا یا حمایت مســتقیم از دولت مصر بازیگران دیگر این طمع ورزی 
اختاپوســی  هســتند.طمع دولت ترکیه از جهت اعاده منافع حضور خود 
در لیبی اســت چرا که ترکیه تا قبل از قیام مردمی در شــهر بن غازی در 
ســال ۲۰۱۱  میادی در لیبی از بزرگترین پیمانکاران پروژه های عمرانی 
در دولــت قذافی بود. آنکارا تا آخرین روزهای حاکمیت دولت لیبی تاش 
کــرد تا به انجام نوعی مصالحه بیــن غرب و قذافی اقدام کند و در ناتو نیز 
بــه انجام عملیات نظامی رأی منفی داد. با ســقوط دولت قذافی در لیبی 
شــرکت های ترکیه  ای نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو قرارداد تجاری از دست 
دادند و در همین رابطه نزدیک به ۲۶ هزار کارگر ترکیه که در پروژه های 
قرار دادی با قذافی مشــغول بودن شــغل خود را از دست دادند. زمانی که 
شهر طرابلس در لیبی در معرض سقوط بود، یک شرکت خصوصی ترکیه 
با نام »SEDAT« کار انتقال شــبه نظامیان تروریست سوری به خاک لیبی 
را بر عهده گرفت. این شــرکت زیر نظر »عدنان تانریوردی« از ژنرال سابق 
ارتش ترکیه که هم اکنون مشاور نظامی اردوغان است، اداره می شود. انگیزه 
جلــب منافــع در لیبی بعد از آن نیز با بهانه های بســیار عجیب و غریب 
ادامه یافته اســت. حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی در لیبی انگیزه ای جز 
منافع اقتصادی ندارد. اما مصر بجز انگیزه اقتصادی بحث پدر خواندگی در 
افریقا را نیز دنبال میکند. مصری  ها همواره ادعای داشــتن بزرگ ترین و 
قدرتمندترین ارتش دنیای عرب را دارند. البته این ادعا چندان گزافه نیست. 
مصر بیشترین تعداد تانک آبرامز را بعد از آمریکا در اختیار و نیروی هوایی 
آن نیز کلکســیون گسترده ای از جت های جنگنده آمریکایی  را در اختیار 
دارد. و با این عقبه در باور قدرت  در صورتی که نسبت به تحوات نظامی در 
کشور همسایه خود یعنی لیبی بی تفاوت باشد به احتمال زیاد اعتبار خود را 
در بین کشورهای عربی از دست خواهد داد. علی رغم این که پارلمان مصر 
هفته گذشته اجازه اقدام نظامی در این کشور را صادر کرد، با این حال به 
نظر می رسد السیسی همچنان از دخالت گسترده نظامی در لیبی و مواجهه 
با ترکیه  اکراه دارد. اینجا نگاه اختاپوســی برای تصاحب منافع نفتی لیبی 
مردم این کشــور را در آستانه دهمین ســال جنگ و خونریزی قرار داده 
اســت و سازمان ملل هم که تیول همین مزاج اختاپوسی است به بیماری 
 Responsibility to( ”خفقان دچار اســت و نظریه »مسئولیت حمایت

Protect( دیگر کاربردی ندارد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

واکنش ظریف به مزاحمت جنگنده های آمریکایی: 
قانون شکنان باید متوقف شوند

وزیر خارجه ایــران، مزاحمت جنگنده های آمریکایی برای پرواز ماهــان را بی قانونی توصیف کرده و 
گفت قانون شــکنان را باید قبل از اینکه فاجعه بیافرینند، متوقف کرد.»محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران امروز )جمعه( به مزاحمت جنگنده هــای آمریکایی برای یک فروند 
هواپیمای مســافربری ایرانی بر فراز سوریه واکنش نشان داد.ظریف در صفحه توئیتر خود با اشاره به 
حضور غیرقانونی نظامیان آمریکا در منطقه »التنف« واقع در شرق سوریه، نوشت: »آمریکا به صورت 
غیرقانونی سرزمین یک کشــور دیگر را اشغال می کند و سپس به پرواز مسافربری برنامه ریزی شده، 
تعرض می کند - جان مسافران غیرنظامی بی گناه آن را به خطر می اندازد - به بهانه اینکه از نیروهای 
اشغالگر خود حفاظت کند«.وی در ادامه افزود: »]این[ گستاخی برای انباشتن بی قانونی روی بی قانونی 

]است[. قانون شکنان باید قبل از اینکه فاجعه ]درست شود[، متوقف شوند«.

مســافران پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان شــب پنج شــنبه گذشته، ساعاتی 
سخت و نفس گیر را از سر گذراندند. مسافرانی که به دلیل تعرض دو جنگنده 
آمریکایی به مقصد نرسیدند و پس از توقفی کوتاه در بیروت به ایران بازگشتند. 
پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان که روز پنجشــنبه دوم مرداد از ایران به سمت 
لبنان در حرکت بود در آسمان سوریه از سوی دو جنگنده آمریکایی تهدید و 
ناچار به کاهش ناگهانی ارتفاع شد.این خبر را ابتدا خبرگزاری رویترز و شبکه 
المیادین لبنان منتشر کردند و از ایجاد مزاحمت جنگنده های متخاصم برای 
هواپیمای مســافربری ایران در آسمان سوریه خبر دادند و ساعاتی بعد معلوم 

شد که جنگنده ها متعلق به آمریکا بوده است.

هویــت جنگنده ها و گمانه زنی هایی که فقط روی دو کشــور تردید 
داشتند؛ آمریکا و اسرائیل

در ساعات اولیه انتشــار خبر هنوز هویت جنگنده های متخاصم معلوم نبود 
گرچه گویی همه رسانه ها می دانستند که چنین اقداماتی فقط از دو کشور بر 
می آید؛ آمریکا و اسرائیل.طبق گزارش هایی که در پنجشنبه  شب منتشر شد، 
ابتدا خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فروند جنگنده رژیم صهیونیســتی 
با نزدیک شدن به هواپیمای مسافربری ایران در آسمان سوریه، برای آن ایجاد 
مزاحمت کرده اســت.از ســوی دیگر یک منبع در هواپیمایی لبنان به شبکه 
خبری المیادین لبنان گفت به نظر می رســد جنگنده ای که برای هواپیمای 
مسافربری ایران در حریم هوایی سوریه مزاحمت ایجاد کرده، آمریکایی باشد.

منبع مذکور گفت که هواپیمای ماهان در مسیر خود به سمت فرودگاه بیروت 
بوده که جنگنده های مهاجم به آن، نزدیک شــده و خلبان مجبور شده است 
ارتفاع هواپیما را به صورت ناگهانی کاهش دهد که این مســئله باعث زخمی 
شدن شماری از سرنشینان این هواپیما شده است.دقایقی بعد شبکه المیادین 
به نقل از منابع موثق خود گزارش داد که جنگنده های مهاجم، اسرائیلی بوده 
و با پنهان شدن عمدی در پشت هواپیمای ماهان، قصد داشتند پدافند هوایی 
ســوریه را مجبور به شلیک به این هواپیما کنند.بر اساس این گزارش، خلبان 
هواپیمای مذکور مجبور می شــود هواپیمای مسافربری را در فرودگاه دمشق 
ســوریه فرود بیاورد و بعد از آرام شدن اوضاع مسیر خود را به سمت فرودگاه 
بیروت ادامه دهد.همه این وقایع در حالی رخ داده بود که »مازن بسمه«، مدیر 
فرودگاه بین المللی دمشق، فرود و برخاست هواپیمای ایران در این فرودگاه را 
تکذیب کرد.دقایقی بعد منابع خبری در خبر تکمیلی خود به نقل از کاپیتان 
پرواز اعــام کرده اند که هواپیماهای متخاصم، آمریکایی بوده اند.  ارتش رژیم 
صهیونیستی هم اسراییلی بودن جنگنده های مزاحم را رد کرد.در همین حال 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( هم به نقل از منابع خود در شرکت هواپیمایی 
این کشــور گزارش داد که »هواپیماهایی که احتمال داده می شود وابسته به 
ائتاف به رهبری آمریکاســت، هواپیمای مسافربری ایران را در آسمان سوریه 
رهگیری کرده است«.منابع سانا گفته اند رهگیری و ایجاد مزاحمت در منطقه 
»الَتنف« ســوریه رخ داده اســت. این منطقه چند ســالی است که در اشغال 
نیروهای آمریکا قرار دارد و این کشــور چند پایگاه و فرودگاه نظامی در آنجا 
احداث کرده اســت.بااخره شبکه المیادین هم به نقل از منابع امنیتی سوریه 
گــزارش داد که هواپیمــای ایرانی که عازم بیروت بود توســط جنگنده های 
آمریکایی رهگیری شده است. این منابع همچنین گفتند که منطقه ای مذکور 
)التنف( پیش از این نیز شــاهد ایجاد مزاحمت برای هواپیماهای مسافربری 
توسط جنگنده های آمریکایی بوده و اولین بار نیست که این اتفاق رخ می دهد.

به مسافران پرواز 1152 ماهان چه گذشت؟ 
 اقــدام خلبان هواپیمای مســافربری ایران در پرهیز از برخــورد احتمالی با 
جنگنده های آمریکایی باعث شــد برخی مسافران به ســقف و بدنه هواپیما 
برخورد کنند و آســیب ببینند. برخی منابع خبری مدعی شده بودند در فرود 
اضطراری هواپیمایی ماهان در فرودگاه بیروت یکی از مســافران ایرانی جان 
خود را از دســت داده و به شــهادت رسیده اســت، اما این خبر هم نادرست 

بود. حال برخی مســافران نامساعد شــده بود و گروه های امداد و پزشکی به 
مصدومان رســیدگی کردند.شبکه المیادین در نخستین دقایق پس از حادثه 
اعام کرد جنگنده ها عمدا در آســمان سوریه به هواپیمای مسافربری ایرانی 
نزدیک شده اند تا پدافند هوایی سوریه در تاش برای ساقط کردن جنگنده های 
متجاوز، هواپیمای ایرانی را هدف قرار دهد اما خبرگزاری رسمی سوریه - سانا 
در خبری اعام کرد جنگنده های آمریکایی از پایگاه التنف در خاک این کشور 
به پرواز درآمده و مزاحم پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان ایران شــده اند. ضمن 

اینکه پدافند هوایی سوریه منطقه حادثه را پوشش نمی دهد.

هشدار ایران به آمریکا
وزارت امور خارجه به ســفیر ســوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران 
هشــدار داد اگر حادثه ای در مسیر برگشت برای هواپیمای ماهان اتفاق بیفتد 
مسئولیت آن با آمریکاست.  سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در رابطه با حادثه شب گذشته برای هواپیمای ماهان که عازم بیروت بود اظهار 
داشــت: جزئیات این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطاعات 
اقدامات ازم سیاســی و حقوقی به عمل خواهد آمد.ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه افــزود: در عین حال در تماس مجید روانچی ســفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد سازمان ملل متحد با آقای گوترش دبیرکل آن سازمان صراحتا 
تاکید شده است که چنانچه هر حادثه ای در مسیر برگشت برای این هواپیما 
اتفاق افتد جمهوری اســامی ایران آمریکا را مسئول آن خواهد شناخت. این 

پیام همچنین به سفیر سویس در تهران نیز داده شده است.

تکذیب یک شایعه؛ هیچ شــخصیت سیاسی یا نظامی در هواپیمای 
ماهان حضور نداشته است

چنین حادثه ای همه زمینه ها را برای انتشــار شــایعات داشت. زمان، مکان 
حادثــه و مزاحمت دو جت جنگنده آمریکایــی کافی بود تا برخی گمانه زنی 
ها به این ســو برود که احتماا مســافری خاص در پرواز ماهان حضور داشته 
است. شایعه در حال انتشار بود که تسنیم نوشت: برخاف برخی گمانه زنی ها 
و شایعات، هیچ شخصیت سیاسی یا نظامی در هواپیمای ماهان حضور نداشته 

است.

اولین واکنش یک مقام آمریکایی  
یــک مقام آمریکایی بامداد جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که یک جنگنده 
آمریکایی از نوع اف۱۵ در حوزه دید یک هواپیمای مسافربری ایرانی قرار گرفت 
اما این موضوع در فاصله امن صورت گرفته است.بر اساس ادعای »بیل اوربان« 
سخنگوی سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام(، دو جنگنده 
آمریکایی اقدام به پرواز قانونی و همیشگی خود در حریم پایگاه نظامی التنف 
)در خاک ســوریه( همزمان با عبور هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز منطقه 
کردند.»بیل اوربان« سخنگوی سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا در 
این بــاره به صدای آمریکا گفت: »جنگنده اف-۱۵ در ماموریت هوایی روتین 
خود در مجاورت پایگاه التنف در ســوریه اقدام به بازرســی بصری هواپیمای 
مســافربری ماهان ایران و در فاصله ای ایمن در حــدود ۱۰۰۰ متری از این 
هواپیما پرداخت.«وی در ادامه گفت که بازرسی بصری با هدف اطمینان یافتن 
از امنیت پرســنل نیروهای ائتاف در پایگاه التنف صورت گرفت و زمانی که 
خلبان اف-۱۵ هواپیما را به عنوان هواپیمای مســافربری ماهان ایر شناسایی 
کرد، اف -۱۵ به صورت امن اقدام به فاصله گرفتن از هواپیما کرد.ســخنگوی 
ســنتکام مدعی شــد که مزاحمت جنگنده های این کشــور برای هواپیمای 
مسافربری ایرانی حرفه ای بوده و بر اساس معیارهای بین المللی صورت گرفته 
است.هواپیما در تهران به زمین نشست هواپیمای ایرباس A۳۱۰ خطوط هوایی 
ماهان که در ســاعات پایانی پنجشــنبه دوم مرداد مورد تهدید جنگنده های 
آمریکایی قرار گرفته بود، پس از تخلیه مســافرانش در فرودگاه بیروت، عازم 

ایران شد و ساعتی بعد در فرودگاه امام خمینی )ره( به زمین نشست.

به خاطر 2۷ میلیارد دار

بلوای ارزی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان
 هزینه خانوارهای ایرانی
 تا 2۷ درصد باا رفت

 افزایش 800 درصدی اجاره بها در برخی استان ها

تغییرات قیمت کاا و خدمات  نشان دهنده رشد قیمت ها در تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت 
به همین ماه پارســال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از 
چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.گرچه اعام نرخ تورم در ماههای اخیر با کاهش در برخی شاخص ها همراه 
بوده، ولی رشــد هزینه ها متوقف نشده و فقط از سرعت آن کاسته شده است.  اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از 

وضعیت شاخص قیمت کاا و خدمات در تیرماه امسال منتشر کرد....

رییس اسبق کانون صرافان تشریح کرد؛

تبعات دار چند نرخی در بازار

بارفتنبهاین۵مکانبهکرونامبتامیشوید
مکان هایی که احتمال ابتا به کرونا در آنجا باا باشد مکان های پرخطر شناخته می شوند و توصیه 
می شــود تا حد امکان با رعایت پروتکل های بهداشــتی به آن مکان ها برویم یا اینکه از رفتن امتناع 
کنیم. بعد از به سر آمدن دوران قرنطینه خانگی و خانه نشینی، همه اصناف به تدریج به عرصه کسب 
و کار خود بازگشــتند و پس از گذشــت چند ماه، ما با پیک دوم این بیماری رو به رو شدیم. شدت 
ابتایان و جان باختگان به طرز باور نکردنیی باا رفت. رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از جمله 
بهداشــت تنفسی، مهم ترین عامل این رخداد ناخوشایند بودند. در ادامه با معرفی ۵ مکانی که نرخ 

بیشتری از شیوع و انتشار کرونا را نشان دادند، شما را همراهی می کند.

1. دورهمی های فامیلی
اعضای یک خانواده با سبک زندگی مشابه برای یکدیگر قابل اعتماد هستند؛ ولی سبک زندگی دیگر 
خانواده های فامیل نباید برای شما قابل اعتماد باشد. دورهمی های فامیلی دقیقا بستری برای انتشار 
این ویروس مهلک به وجود می آورد. اگر افراد بیشتری در این مهمانی حضور داشته باشند احتمال 

انتقال کرونا و نرخ ابتایان نیز بیشتر می شود.

2. رستوران  و کافه
رستوران و کافه ها به این دلیل جزو مکان های پر خطر هستند که اغلب فاصله  اجتماعی   و استفاده 
از ماسک  رعایت نمی شود. می توانید با کلیک بر اینجا، مطالعه گزارشی در این باره به نکاتی که باید 

در رستوران و کافه توجه کنید دقت بیشتری بفرمایید.

3. ساحل
تصورات اشتباهی درباره کرونا وجود دارد یکی از آنها این است که مکان های باز مانند سواحل دریا، 
از کرونا ایمن هستند؛ متاسفانه این تصور افراد بسیاری را به کرونا مبتا کرده و به کام مرگ کشانده 
است. وسایلی که ما در سواحل لمس می کنیم، فاصله اجتماعی که رعایت نمی شود و نکاتی دیگر از 

جمله علت شیوع کرونا در این مکان هستند.

4. باشگاه های ورزشی
اغلب باشــگاه ها در این فصل گرم به سیستم خنک کننده مجهز هستند. در حالی که برای مقابله با 
کرونا، سیستم تهویه هوا مهم است نه خنک کننده . موضوع اصلی، گردش همه ساعته هوا است به 
طوری که ویروس در هوا پخش نشــود. دانشــمند ثابت کردند که انتقال کرونا از طریق هوای آلوده 
امکان پذیر است.تنها با تنفس یک فرد ناقل یا بیمار به کرونا، در یک محیط بدون تهویه هوا، کافی 

است تا افراد همه اتاق را به این بیماری مبتا کند. با کلیک بر اینجا در این باره بیشتر بخوانید.

5. خانه سالمندان
سالمندان افرادی هستند که سیستم ایمنی بدن شان پایین است و اگر که در برخی از افراد به این 
صورت نباشد باید مراقب شان باشیم. در این شرایط رفتن به خانه های سالمندان عاوه بر اینکه ممکن 
است برای خود ما ضرر داشته باشد، بیشتر ممکن است به آنها آسیب برسانیم. بدن ما به دلیل داشتن 
سیســتم ایمنی قوی تر ممکن است ناقل ویروس کرونا باشد ولی کالبدی که هدف این ویروس قرار 

می گیرد، بدن عزیزانی باشد که کهولت سن دارند.

 جزئیات تعرض دو جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان 

 هشدار ایران به آمریکا ؛ اولین واکنش آمریکا
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 جزییات وام ودیعه مستاجران:

نیازی به ضامن نیست
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رئیس قوه قضاییه:گزیده خبر

عدالت باید به موقع اجرا شود
رئیس قــوه قضاییه بر لزوم حاکمیت انضباط در صیادی و صید 
و تداوم قاطع مبارزه با قاچاق کاا به ویژه قاچاق ســازمان یافته، 
تاکید کرد و قاچاق را مانند خنجری بر پیکره نظام تولید خواند.، 
آیــت اه ابراهیم رئیســی در ارتباطی تصویری که با رؤســای 
دادگستری استان های مرکزی و هرمزگان برای پیگیری مصوبات 
سفر به این استان ها، سفرهای استانی را فرصتی ارزشمند برای 
دیدار با مردم و همکاران دســتگاه قضا و آشــنایی با مسائل و 
مشــکات آنها دانســت اما در عین حال تأکید کرد نتیجه این 
سفرها باید گره  گشایی از کار مردم باشد.رئیسی تاکید کرد: اگر 
کسی به دستگاه قضائی مراجعه کند و حقش گرفته و به او اعاده 
شــود اما این کار به موقع و در زمان خودش صورت نگیرد، برای 
او گوارا نخواهد بود و این موضوع باید مورد توجه همه همکاران 

قضائی در محاکم باشد.

فرایند واگذاری هپکو به ایمیدرو متوقف شده است
رئیس دســتگاه قضا در این ارتباط تصویری درباره شــرکت 
هپکو، اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور مسئوان قضائی 
و اجرایــی و مدیران شــرکت هپکو بــرای تعیین تکلیف این 
شــرکت در قوه قضائیه برگزار شد، مقرر شد شرکت هپکو به 
ایمیدرو واگذار شود و اکنون نیز مهم این است هرچه سریع تر 
وضعیت این شرکت توسط دولت روشن شود.رئیس قوه قضائیه 
ادامه داد: شــرکت هپکو از مجموعه های اقتصادی و صنعتی 
مهم کشور و استان مرکزی است و اگر به وضعیت آن رسیدگی 
شود، تأثیر زیادی در تولید ملی در گستره وسیع خواهد داشت 
و موجب قطع واردات بی رویه به کشــور خواهد شــد و باید 
موضوع تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری شود.حجت ااسام 
رئیسی با بیان اینکه روشن شدن وضعیت شرکت هپکو موجب 

روشن شدن وضعیت تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه 
می شود، تصریح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف برای 
رفع مشکل از مجموعه های آسیب دیده از خصوصی سازی در 
راستای رونق تولید در کشور اقدام نماید.رئیس قوه قضائیه در 
همین راســتا اعام کرد که به زودی جلسه دیگری با حضور 
او و دادستان کل کشور و مســئوان وزارت صمت و سازمان 
خصوصی سازی و همچنین استاندار مرکزی و مدیران شرکت 
هپکو برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت و تعیین تکلیف 

آن برگزار خواهد شد.

نباید اجازه دهیم خللی در چرخه تولید کشور به وجود آید
رئیس قوه قضائیه در بخشــی دیگر از ســخنانش با تقدیر از 
تاش هــای صورت گرفته همکاران دســتگاه قضا در اســتان 
مرکزی تأکید کرد: رونق و جهش تولید مسأله ای محوری و از 
تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری است و مسئوان همه استان ها 
بویژه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و تولیدی باید 
اهتمام داشــته باشند هیچ خللی در چرخه تولید ایجاد نشود.

حجت ااسام رئیسی متذکر شد: هر کارخانه یا واحد تولیدی 
که تعطیل یا نیمه تعطیل شده، باید با کمک مدیران استان به 

چرخه تولید بازگردد و مشکاتش برطرف شود؛ در این عرصه 
اولویت با دولت اســت اما هر جا نیاز به حمایت دستگاه قضائی 
هست، باید همکاران ما مسئوان اجرایی را در رفع موانع یاری 
دهند.وی همچنین با تقدیر از تاش ها و اقدامات جهادی رئیس 
دادگستری اســتان هرمزگان و همکارانش در رسیدگی به کار 
مردم و رســیدگی ویژه به پرونده های معّوقــه، ابراز امیدواری 
کرد با اهتمام دادگســتری های سراسر کشور در به روزرسانی 
پرونده ها، مراجعه کنندگان به دســتگاه قضا احساس کنند که 
کار آنها به دقت و سرعت رسیدگی شده و به موقع به حقشان 

می رسند.

قاچاق خنجری بر پیکره نظام تولید است
رئیــس قوه قضائیه بــا تأکید بر لزوم حاکمیــت انضباط در 
صیادی و صیــد و همچنین تداوم قاطع مبارزه با قاچاق کاا 
بویژه قاچاق سازمان یافته، متذکر شد: قاچاق مانند خنجری 
است که از پشت بر پیکره نظام تولید وارد می شود و باید برای 
رونق و جهش تولید در کشــور، مبارزه با این پدیده شــوم با 
همت مضاعف پیگیری شود.حجت ااسام رئیسی همچنین 
از تشــکیل مجتمع ویژه مبارزه به قاچاق کاا و ارز در استان 
هرمزگان و اقدامات صورت گرفته برای خدمت رسانی بهتر و 
توزیع عدالت در همه مناطق بویژه مناطق محروم این استان 
قدردانی کرد و این نوع تاش ها را موجب رضایت خدا و مردم 
و افزایش اعتماد عمومی به دســتگاه قضا به عنوان ســرمایه 
اجتماعی کشور دانست.خاطر نشان می شود رئیس قوه قضائیه 
از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا و در یک سال گذشته، در 
نخســتین دور سفرهای استانی خود به ۱۸ استان سفر کرده 

است.

 معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه:
اجرای توافق با چین زمان بر است و کمی 

صبر می کنیم
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه ضمن اشــاره به قرارداد 25 
ســاله بین ایران و چین، در باره اجرای آن گفت: درباره توافق ایران و چین 
باید صبر کنیم.»غامرضا انصاری« معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور 
خارجه با اشاره به اینکه شیوع کرونا برگزاری مذاکرات حضوری درباره توافق 
همکاری های بلندمدت سیاسی و اقتصادی با چین را به تعویق انداخته است، 
گفت: درباره توافق ایــران و چین باید صبر کنیم.وی درباره آخرین خبر ها 
در خصــوص مذاکرات بین ایران و چین درباره اجرای ســند همکاری های 
راهبردی بلند مدت اظهار داشــت: برای این که یک سند مسیر خود را )تا 
زمان اجرا( طی کند، مدت طوانی زمان می برد و ممکن اســت چندین بار 
سند نهایی شود، اما دوباره کم و زیاد و )تغییراتی در آن داده( شود؛ امیدواریم 
سند همکاری های ایران و چین هر چه سریعتر به مرحله نهایی خود برسد 
و برای مذاکرات اجرایی آماده شــود.معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور 
خارجــه ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اان بــا چین داریم بحث رفت و 
آمدهاست اان سفر از ایران به چین و یا از چین به ایران، به ویژه سفر های 
رسمی، متوقف است؛ بنابراین در اولین زمانی که موفق شویم به چین سفر 
داشته باشیم یا سفر هایی از چین به ایران انجام شود می توانیم مذاکراتمان را 
با چینی ها آغاز کنیم.وی اضافه کرد: اینکه »روی چه موضوعاتی توافق شود« 
و تصمیم بگیرند توافقات »به چه صورتی منتشــر شود«، اینکه »در کجا ها 
تصویب شود« و »آیا به صورت یک سند همکاری باقی بماند« یا »به صورت 
موافقت نامه«، همــه به محتوای مذاکرات برمی گردد.معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر این که تنها کاری که درباره توافق بین 
ایران و چین می توانیم بکنیم »صبر کردن« اســت، اظهار داشت: باید صبر 
کنیم مذاکرات آغاز شود، محتوای مذاکرات مشخص و توافقات روشن شود، 
آن وقت می توانیم بگوییم که این ســند ها به چه صورت باید منتشر شود.

وی در پاســخ به این سوال که »آیا نظیر امضای سند همکاری بلند مدت با 
چین، با ســایر کشور ها از جمله روسیه و هند هم خواهیم داشت؟« تصریح 
کرد: با هر کشوری که روابط مان به یک بلوغ روشن برسد، طبیعی است که 
پیشنهاد ما ایجاد بستر مطمئن تر برای روابط در آینده است؛ با کشور هایی 
همچون روسیه و هند نیز به محض این که روابط به پختگی خود برسد وارد 
مرحله برنامه ریزی برای همکاری های درازمدت خواهیم شد که امروز این 
مرحله با چین آغاز شده است.انصاری در پایان با اشاره به این که آغاز بحث 
توافق بلندمدت با چین به ســفر رئیس جمهور این کشور به تهران در سال 
۹۴ برمی گردد، گفت: امروز بعد از پنج سال به اینجا رسیده ایم که در مرحله 

آماده سازی اسناد و انجام مذاکرات هستیم.

امیرعبداللهیان:
توسعه ارتباط ایران و روسیه نقش موثری 

در اجرایی شدن توافقات دارد
دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت: توسعه ارتباطات ایران 
و روسیه بویژه در عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعامات و 
کمک به اجرایی شدن کلیه توافقات فی مابین دارد.، »لوان جاگاریان«  سفیر 
روسیه در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
اسامی و مدیرکل بین الملل دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار 
به مناســبات راهبردی و مهم جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه 
اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات دو کشور بویژه در عرصه پارلمانی نقش 
مؤثری در افزایش ســطح تعامات و کمک به اجرایی شــدن کلیه توافقات 
فیمابین دارد.سفیر روسیه در تهران نیز در این دیدار از آمادگی  نمایندگان 
مجالس دوما و شــورای فدراسیون روســیه برای توسعه ارتباط با همتایان 
ایرانی خود در مجلس شورای اسامی در دوره جدید خبر داد و افزود: تعامل 
بخش های مختلف مجالس دوکشور اعم از کمیسیونها و گروههای دوستی - 
پارلمانی، در ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی دو کشور برای توسعه 
مناسبات دوجانبه و پیشبرد طرح ها و برنامه های مشترک تهران - مسکو در 
عرصه های منطقه  ای و بین المللی تاثیر بسزایی دارند.لزوم همکاری بخش 
های بهداشــتی و درمانی دوکشــور برای مهار کرونا ویروس از دیگر موارد 
مطرح شده در این دیدار بود.همچنین دو طرف در این دیدار بر لزوم افزایش 

رایزنی و مشورت های سیاسی و پارلمانی تهران - مسکو تاکید کردند.

سفیر ایران در پاریس خبر داد؛
پایان بررسی جعبه سیاه هواپیمای 

اوکراینی در فرانسه
ســفیر جمهوری اسامی ایران در فرانســه با بیان این که جعبه سیاه پس 
از خوانش در اختیار طرف ایرانی قرار می گیرد گفت: بررســی جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی امروز به پایان رسید. بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس 
در توییتی نوشــت: هیاتی متشکل از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و 
تعدادی از متخصصین ایرانی که بمنظور بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمای 
ســانحه دیده اوکراینی در مرکز BEA فرانســه کار بازخوانی و تحلیل یافته 
های بازیابی شده را آغاز کرده بودند، امروز و پس از چند روز تاش فشرده 
به کار خود پایان دادند.جعبه های ســیاه پــس از خوانش در اختیار طرف 
ایرانی قرار دارد و طبق استانداردهای بین المللی و تخصصی متعارف، متعاقبا 
اقدامات ازم بعدی صورت خواهد پذیرفت.دولت فرانســه و بخصوص مرکز 
BEA پاریس در این مدت همکاری ســازنده و حرفه ای مناســبی با هیات 

ایرانی داشتند.

کدخدایی:
اقدام تروریستی رژیم آمریکا مستلزم 

اقدام متقابل است
سخنگوی شــورای نگهبان نوشت: اقدام تروریســتی رژیم آمریکا عاوه بر 
تعقیب حقوقی که مقامات محترم دولت تاکید کردند مستلزم اقدام متقابل 
نیز هســت. عباســعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در 
حســاب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به اقدام جنگنده های متجاوز 
آمریکایی در تعرض به یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی 
سوریه، نوشــت: در مقابل تخلفات کشورها عاوه بر پیگیری حقوقی، ازم 
است از اقدام متقابل نیز استفاده شود، چرا که ذات اقدامات حقوقی مستلزم 
طی زمان طوانی اســت.وی افزود: اقدام تروریســتی رژیم آمریکا عاوه بر 
تعقیب حقوقی که مقامات محترم دولت تاکید کردند مستلزم اقدام متقابل 

نیز هست.

معاون حقوقی رئیس جمهور:
ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربری 

ماهان تعقیب حقوقی به دنبال دارد
لعیــا جنیدی گفت: توضیحاتــی که تاکنون در رابطه با ایجــاد مزاحمت برای 
هواپیمای مســافربری ماهان ارائه شده غیرموجه و فاقد وجه اقناعی است. لعیا 
جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در یادداشــتی نوشت: رفتار هواپیماهای 
جنگنده در قبال پــرواز ۱۱52 هواپیمایی ماهان و ایجــاد مزاحمت برای یک 
هواپیمای مسافربری آن هم در خاک کشور ثالث  نقض آشکار امنیت هوانوردی، 
تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی و به عاوه در مغایرت با مواد ۳ 
مکرر و ۴۴ پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی)کنوانسیون شیکاگو( و ضمیمه 
های مربوطه و کنوانســیون مونترال ۱۹۷۱ و نیز زیر پا گذاشــتن اصول مسلم 
حقوق بین الملل است، توضیحاتی که تا کنون ارائه شده غیرموجه و فاقد وجه 
اقناعی است لذا اقدامات صورت گرفته توسط این جنگنده ها موجب مسئولیت 
بین المللی دولت متبوع آن ها بوده و قابلیت تعقیب حقوقی را از جمله در شورای 

ایکایو و دادگاه دادگستری بین المللی به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه:
جزئیات حادثه هواپیمای ماهان در دست 

بررسی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در واکنش به مزاحمت 
دو جنگنده برای هواپیمای ماهان گفت: جزییات این حادثه در دســت بررسی 
است.سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با حادثه امشب 
)پنجشنبه شب( برای هواپیمای ماهان که عازم بیروت بود، اظهار کرد: جزئیات 
این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطاعات اقدامات ازم سیاسی 
و حقوقی به عمل خواهد آمد.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در عین حال 
در تماس مجید روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد 
با آقای گوترش دبیرکل آن ســازمان صراحتاً تأکید شــده است که چنانچه هر 
حادثه ای در مسیر برگشت برای این هواپیما اتفاق افتد، جمهوری اسامی ایران 
آمریکا را مسؤول آن خواهد شــناخت. این پیام همچنین به سفیر سوئیس در 

تهران نیز داده شده است.

دریادار خانزادی:
ایران با همه فشارهای ظالمانه، مقتدرانه در 

برابر دسیسه های دشمن ایستاده است
فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با خانواده شــهدای ناوچه کنارک گفت: 
امروز جمهوری اســامی ایران با تمام فشارها و تحریم های ظالمانه با اقتدار در 
برابر همه دسیسه های دشمن ایستاده اســت.ا امیر دریادار »حسین خانزادی« 
فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح دیروز، ســوم مرداد ۹۹ با ســفر به اســتان 
اصفهان با خانواده ناو اســتوار یکم شهید »جعفر کوهی فارق« از شهدای حادثه 
شــناور کنارک دیدار و گفت وگو کرد.وی صبر و شکیبایی خانواده های شهدا را 
یک موهبت الهی دانســت و گفت: حامل پیام تســلیت و تبریک از طرف دفتر 
فرماندهی معظم کل قوا و همچنین فرمانده کل ارتش به شــما عزیزان هستم 
که بی شــک همه فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش به شما خانواده ای 
شــهدای گرانقدر افتخار می کنند و این دلدادگی قلبی شما به نظام باعث غرور 
مردم ایران و سرشکستگی دشمن شده است.دریادار حسین خانزادی با اشاره به 
اینکه شهدای گرانقدر ما با الگو گرفتن از آموزه های دینی و انقابی مسیر واایی 
را برای خدمت به میهن انتخاب کردند، خاطر نشان کرد: در دیدارهایی که توفیق 
داشتیم در محضر مقام معظم رهبری باشیم ایشان همواره حضور نیروی انسانی 
مؤمن، معتقد و شجاع را بســیار ارزشمند و تأثیر گذار در نیروی دریایی ارتش 
دانستند و خاطر نشــان کردند: ملتی که شهادت افتخار آن است اسارت ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: امروز جمهوری اسامی ایران با تمام فشارها 
و تحریم های ظالمانه با اقتدار در برابر همه دسیسه های دشمن ایستاده است و 
در سربلندی و افتخار عرض می کنم که نیروهای مسلح و بخصوص نیروی دریایی 
ارتش در ساخت تجهیزات به طور صد در صد خودکفا است و هیچ زمانی دست 
نیاز به سوی دشمنت دراز نخواهد کرد که این یک افتخار است.دریادار حسین 
خانزادی با اشاره به اینکه همه ابزارهای چشم پرکن و تسلیحات دشمن در برابر 
ایمان و توانایی های نیروی انسانی ما ناکارآمد است؛ گفت: امروز انقاب اسامی 

ایران عزت و سربلندی خود را مدیون خون پاک شهدا می داند.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه پس از 
موج دوباره شیوع کرونا در برخی مناطق 
کشور، ستاد ملی کرونا دو سیاست اصلی 
استفاده از ماســک و دوری از تجمعات 
را تصویب کرد، اظهار داشت: ارزیابی ها 
حکایت از نزولی شدن شیب شیوع کرونا 
در بسیاری از استان های کشور در نتیجه 
استفاده بیشتر مردم از ماسک و دوری از 
تجمعات دارد.حجت ااسام والمسلمین 
حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به اینکه جمهوری اسامی 
ایــران از ابتدای شــیوع ویروس کووید 
۱۹ مقابله جــدی با همه گیری آن را بر 
اساس استانداردهای علمی و جهانی در 
دستور کار قرار داد، گفت: تمام اقدامات 
انجام گرفتــه در این راســتا از تدوین 
دســتورالعمل های مراقبتی و بهداشتی 
تا ایجاد محدودیت ها در دور اول شیوع 
کرونا، چه به لحاظ نوع سیاست گذاری و 
چه به جهت نحوه اجرای این سیاست ها 
و تصمیمات ناشــی از آن، بارها از سوی 
نهادهای تخصصی بین المللی و به ویژه 
سازمان جهانی بهداشــت مورد تایید و 
قدردانی قرار گرفته است.رئیس جمهور 
با قدردانی از اعتماد، همراهی و همکاری 
مردم با اقدامــات و برنامه های مقابله ای 
دولــت در برابر شــیوع کرونــا، افزود: 
همکاری و همراهی مطلــوب مردم به 
ویژه در جریان موج اول فراگیری کرونا 
در ایران، تحســین مجامع بین المللی را 
به دنبال داشــت.روحانی اظهار داشت: 

نکته مهمی که در نتیجــه ارزیابی ها و 
برآوردهای دقیق به دست آمده این است 
که علت موج دوباره شیوع کرونا در برخی 
مناطق کشــور فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی نبوده، بلکه عدم رعایت دقیق و 
کامل دستورالعمل ها در نتیجه ایجاد این 
تصور که ویروس ضعیف شده و به خاطر 
برگزاری تجمعات و دورهمی ها و محافلی 
مثــل مراســم ازدواج و مجالس ختم و 
عزاداری ها بوده اســت.رئیس جمهور با 
اشاره به شروع موج دوم شیوع کرونا در 
بسیاری از کشورهای دنیا، تصریح کرد: 
ســتاد ملی مقابله کرونا برای مبارزه با 
موج دوم شــیوع کرونا در کشورمان دو 
سیاست کان را طراحی کرد که اساس 
این دو سیاست اصلی استفاده از ماسک 

در مکان های سرپوشیده عمومی و پرخطر 
از جمله محل های کسب و کار با نظارت 
دقیــق بر اجرای این دســتورالعمل ها و 
همچنین ممنوعیت اجتماعات و تجمع ها 
و برگزاری مراسم شادی و عزا و مهمانی ها 
اســت.رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
بعد از گذشت یکی دو هفته، ارزیابی ها، 
حکایت از شیب نزولی شیوع در بسیاری 
از استان های کشور دارد که این کاهش 
نتیجه اجرای گســترده تر پروتکل ها و 
اســتفاده تعداد بیشتر از مردم از ماسک 
و رعایــت فاصله اجتماعــی و دوری از 
تجمعات بوده اســت.روحانی با تاکید بر 
لزوم اصاح رفتار و سبک زندگی جامعه 
برای جلوگیری از شیوع مجدد در مرحله 
جدید مقابله با کرونا، گفت: کمیته درمان 

ستاد ملی مقابله با کرونا باید به تفکیک 
هر اســتان، میزان مراعات پروتکل ها و 
استفاده از ماســک را اطاع رسانی کرده 
تا به اصــاح رفتار مردم کمک شــود.

ئیس جمهور با تاکید بــر اهمیت ویژه 
مراسم سوگواری حضرت امام حسین)ع( 
و بهره هــای فــراوان معنــوی آن برای 
جامعه که نمی توان از آن چشم پوشید، 
اظهار داشــت: توسل به ائمه اطهار)ع( و 
مردم  معنوی  بهره مندی های  بخصوص 
از آئین های مرتبط با سوگواری حضرت 
سیدالشهداء)ع( یک نیاز روحی غیرقابل 
انکار بوده و برگزاری این آئین شکوهمند 
یک ضرورت قطعی است.روحانی تاکید 
کرد: بر همین اساس می بایست با توجه 
به تجربــه موثر و قابل تقدیر همکاری و 
همراهی مردم متدیــن، روحانیت معزز 
و نهادهای مذهبــی در ایام ماه مبارک 
رمضــان، دســتورالعمل های مناســب 
برای برگزاری مراســم عزاداری حضرت 
اباعبداه الحســین)ع( در ایــام محرم و 
صفر طراحی شــود. قطعا اطاع رسانی و 
اقناع مردم بر اســاس پیوست رسانه ای 
که کمیته اطاع رسانی در این زمینه تهیه 
می کند، موثر خواهد بود.رئیس جمهور 
همچنین با اشاره به مساله کنکور در نظام 
آموزشی کشور، گفت: برگزاری کنکور با 
حفظ ســامت جوانان کشور، مورد نظر 
سیســتم آموزشی اســت و با طراحی و 
اجرای دقیق پروتکل های مربوطه، کنکور 
در کمال امنیت روانی و جسمی جوانان و 

خانواده های آنان برگزار خواهد شد.

روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

برگزاری آیین های سوگواری 
سیدالشهدا )ع( با رعایت پروتکل ها

امیر سرتیپ حیدری:
 نیروی زمینی ارتش در تمامی حوادث

 پا در رکاب است
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در دهمین جشنواره مالک اشتر نیروی زمینی ارتش 
گفت: مجموعه بزرگ نیروی زمینی ارتش در تمامی حوادث پا در رکاب اســت.

به گزارش ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در دهمین جشنواره مالک اشتر 
که همزمان در تهران، قرارگاه های منطقه ای و اراشد نظامی ارتش در استان های 
فارس و اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: نیروی زمینی ارتش 
اســاس فرماندهی خود را بر ســه اصل، وایت مداری، عدالت محوری و شایسته 
ســااری استوار کرده است.وی با اشــاره به حضور موثر و جهادی نیروی زمینی 
ارتــش در دوران دفاع مقدس، بعد از آن در برقراری امنیت در مرزها و اینک نیز 
در مرزهای غرب، جنوب و شــرق کشور و این روزها در مقابله با ویروس منحوس 
کرونــا، افزود: این نیرو در حوزه مقابله با ویروس کرونــا از همان روز اول روحیه 
آفندی داشته و با اجرای رزمایش های مختلف به جایگاه ممتازی دست یافته است 
به نحوی که مجموعه بهداشت و درمان نزاجا دوشا دوش وزارت بهداشت و درمان، 
در گســتره ی عظیم با 2۸ بیمارستان ثابت و تعداد قابل ماحظه ای بیمارستان 
ســیار حضور داشت و برپایی نقاهتگاه 2 هزار تخت خوابی در تهران گوشه ای از 
اقتدار این نیرو بود.امیر سرتیپ کیومرث حیدری به دستاورد های ناوگان بالگردی 
هوانیروز اشاره و اظهار کرد: امروز هوانیروز ارتش به دستاورد های مهمی در حوزه 
ارتقاء برد موشک ها، ساخت و تولید دوربین های دید در شب، بازآماد و بسیاری 
فناوری های دیگر دســت یافته که در نوع خود بی بدیل اســت .وی همچنین به 
نگهــداری موفقیت آمیز تجهیزات و ادوات در نیروی زمینی ارتش اشــاره کرد و 
افزود: نگهداری ادوات زرهی، توپخانه ای و ســایر تجهیزات یک مقوله بسیار مهم 
اســت که بحمداه نیروی زمینی ارتش در این زمینه نیز بسیار موفق عمل کرده 
است و همچنین امروز این نیرو در حوزه تحرک به جایگاه مطلوبی دست یافته و 

از هر حیث آماده و پا در رکاب است.

کاظم جالی:
بسیار زود است که درباره خروج کامل ایران 

از برجام صحبت کنیم
سفیر کشورمان در مسکو در گفت وگو با یک خبرگزاری روسی مواضع کشورمان 
را درباره موضوعاتی از جمله وضع فعلی توافق هسته ای و پایان یافتن تاریخ تحریم 
تســلیحاتی ایران بیان کرد.به گزارشز خبرگزاری اینترفکس، کاظم جالی سفیر 
کشــورمان در روســیه در گفت وگو با این خبرگزاری در پاسخ به این سوال که با 
گذشت پنج سال از توافق هسته ای، امروز این توافق چقدر قدرتمند است، گفت: 
برجام)توافق هسته ای( در پنج سال گذشته ضربه های متعددی از آمریکا خورده 
است، اگرچه وضعیت آن طوری که واشنگتن انتظارش را داشت نشد و این توافق 
هنوز پابرجا است. کشورهای باقی مانده در برجام مصمم هستند که وضع پیرامون 
این توافق را حل و فصل و آن را حفظ کنند. اگرچه فشــار غیرقانونی مضاعف از 
جانب آمریکا تاثیر غیرسازنده ای بر اجرای توافق هسته ای داشته است. در حال 
حاضر، کشــورهای عضــو در تاش بوده و امیدوارند مشــکات موجود را از بین 
ببرنــد. باید منتظر بود و دید که تغییرات در آینده چه تاثیری خواهند داشــت.

جالی ســپس درباره این که آیا ایران مراحل جدیــدی برای کاهش تعهداتش 
نســبت به اجرای برجام در نظر دارد، گفــت: اقدامات غیرقانونی خروج آمریکا از 
برجام  و بازگردانی تحریم های یک جانبه و شکست کشورهای اروپایی در اجرای 
تعهداتشان به این واقعیت منتهی شد که برای  برخی مردم در ایران سوال و جای 
تعجب باشد که منافع بنیادین برجام برای کشور چه بوده است. ممکن است کسی 
این فکر را کند که اگر روســیه، چین و اروپا می توانستند در برابر فشار مضاعف 
آمریکا مقاومت کرده و از منافع ایران حفاظت کنند، می توانســتند مسیر سکوت 
حال حاضر را تغییر دهند.سفیر کشورمان در مسکو درباره این که آخرین مشکل 
پس از خروج کامل ایران از برجام چه می تواند باشد، توضیح داد: بسیار زود است 
که درباره این صحبت کنیم. اگرچه به باور من اگر این روند در اجرای برجام پیش 

برود، به از بین رفتن آن منجر خواهد شد. 
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نگـــاه به خاطر 2۷ میلیارد دار

بلوای ارزی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان
صادرکنندگان در مورد ارز می گویند آنچه که در توانشان بوده را 
به کشور بازگردانده اند و بانک مرکزی می گوید با وجود اخطارهای 
مکرر هنوز عده ای تعهد خود را ایفا نکرده اند و بازار بی توجه به 
منشا این اختافات، تنها به اخبار امیدبخش واکنش مثبت نشان 
می دهــد. اقتصاد ایران که از دهه هــا قبل بخش قابل توجهی از 
درآمد ارزی و به دنبال آن بودجه جاری خود را از محل درآمدهای 
نفتی تامین کرده، در حدود ۲۷ ماه که از تحریم های جدید دولت 
ترامــپ می گذرد، بخش قابل توجهی از دسترســی خود به این 
درآمدها را از دســت داده است.در چنین بستری، با برنامه ریزی 
صورت گرفته از ســوی دولت به منظور تامین نیازهای داخلی، 
صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران شــناخته 
شد و در دو سال گذشته این صادرکنندگان جور نبود درآمدهای 
نفتی را کشــیدند. به این ترتیب با ثبت بیش از ۴۰ میلیارد دار 
صادرات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور تقریبا به همان میزان 
واردات داشت و به این ترتیب نبود نفت ااقل در تامین نیازهای 
اولویت دار وارداتی به چشــم نیامد.این روند که به نظر می رسید 
به افزایش تجربه تاجران ایرانی در ایام تحریم می تواند در ســال 
۱۳۹۹ به افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز منجر شود با شیوع 
ویروس کرونا، به طور کلی تغییر مســیر داد. از سویی با کاهش 
تقاضا، قیمت جهانی نفت به شــکل جدی کاهش یافت و همان 
میزان درآمد محدودی که ایران از این حوزه به دســت می آورد 
نیز به حداقل رسید و از سوی دیگر با بسته شدن مرزها و توقف 
فعالیت کســب و کارها، حجم تجارت جهانی و تجارت ایران به 
شــکل جدی کاهش یافت و این امر نخســتین تاثیر خود را در 
کاهش درآمدهای ارزی نشــان داد.بانک مرکزی که در دو سال 
گذشته با طراحی شــیوه تعهد ارزی برای صادرکنندگان تاش 
کرده بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور تضمین کند، در 
هفته های اخیر نیز بار دیگر بر لزوم بازگشت به موقع ارز به کشور 
تاکید کرده و با وجود درخواست چند باره اتاق بازرگانی که حتی 
در شورای گفت و گو نیز به تصویب رسید، در نهایت پایان تیر ماه 
را آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت 
تا بار دیگر اختاف نظرها میان این نهاد دولتی و بخش خصوصی 
افزایش پیدا کند.در روزهای گذشته اختافات اتاق و بانک مرکزی 

به چند محور اصلی تقســیم شده است. نخستین بحث، اختاف 
نظر میان رقم اعامی دولت و بخش خصوصی است. همانطور که 
در روزهای گذشــته، کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 
ایران – در محاسبات خود اعام کرده بود که رقم بازنگشته ارز به 
کشــور کمتر از عدد ۲۷ میلیارد دار اعامی بانک مرکزی است. 
در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز مسعود خوانساری، رییس 
این اتاق اعام کرد که محاسبات بخش خصوصی، عدد اعام شده 
از ســوی بانک مرکزی را تایید نمی کند.با توجه به این اختاف 
نظرها، اعضای اتاق بازرگانی در روزهای گذشته یک صدا از بانک 
مرکزی خواستند که فهرست افراد یا شرکت هایی که ارز خود را 
به کشور بازنگردانده اند، منتشر کند یا در اختیار اتاق بازرگانی قرار 
دهد تا مشخص شود چه افرادی در ایفای تعهد ناکام بوده اند. این 
در خواست بخش خصوصی نیز از سوی بانک مرکزی با موافقت 
مواجه نشد و این بانک سرانجام اعام کرد که فهرست متخلفان 
را نه در اختیار اتاق که در اختیار قوه قضاییه قرار داده اســت.در 
بخشــی از اطاعیه بانک مرکزی آمده: عده ای در شرایط جنگ 
تمام عیار علیه کشــور، بدون توجه به سیاست های کان اباغی 

با بهره مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کاا از 
کشور کرده و هیچ گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت 
ارز حاصلــه به چرخه اقتصادی ارائــه نکرده اند. بانک مرکزی در 
مرحله اول اطاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، 
که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دار ارز صادراتی را برنگردانده اند، 
را به مرجع محترم قضایی ارســال و حتی بعد از شکایت نیز به 
منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از 
صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز 
اجتنــاب کرده اند. بانک مرکزی اعام کرده که وضعیت این افراد 
را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد.سومین حوزه اختاف 
میان دولت و بخش خصوصی، به بخشــنامه جدید بانک مرکزی 
برای تعهدات ارزی ســال ۱۳۹۹ اختصــاص دارد. جایی که بر 
خاف بسته های سال های گذشته، این بانک اعام کرده که دیگر 
واردات در ازای صادرات به عنوان جزئی از تعهد ارزی به رسمیت 
شــناخته نمی شود و تنها تولیدکنندگان می توانند بخشی از نیاز 
کارخانه خود به مواد اولیه را از این طریق برطرف کنند و به این 
ترتیب صادرکنندگان باید ۸۰ درصد از ارز خود را برای فروش به 

سامانه نیما بیاورند. محمد اهوتی – رییس کنفدارسیون صادرات 
ایران – در انتقاد از این بســته ارزی جدید، گفته که اجرای آن از 
ســویی برای صادرکنندگانی که در چهار ماه ابتدایی سال جاری 
به سبک بسته های قبلی عمل کرده اند، تغییر رویه ممکن نخواهد 
بود و از سوی دیگر با دشوار شدن شرایط احتمال آنکه بسیاری از 
صادرکنندگان ترجیح دهند کار خود را متوقف کنند وجود دارد و 
به این ترتیب، صادرات کشور آسیب دیده و کاهش خواهد یافت.

هرچند در ماه های گذشته بانک مرکزی نشان داده که به راحتی 
در برابر خواســته های بخش خصوصی، نرمش نشان نمی دهد اما 
برای تلطیف فضا، سازمان توسعه تجارت خبر از تدوین بسته های 
تشــویقی برای صادرکنندگان داده اســت. حمید زادبوم، رییس 
این ســازمان گفته: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان 
صادرات حدود هشــت میلیارد دار در سال ۱۳۹۷، ارز صادراتی 
خــود را به صورت صد در صد بازگردانده اند که در صورت اجرای 
برنامه های تشــویقی، پیش بینی می شود تعداد صادرکنندگان از 
نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. طبق گفته های 
زادبوم این بسته های تشویقی با مشارکت سازمان توسعه تجارت و 
بانک مرکزی تدوین خواهد شد.هرچند با کاهش محدودیت های 
حاصل از کرونا، میزان صادرات غیرنفتی افزایشی نسبی را نسبت 
به فروردین و اردیبهشت امسال به ثبت رسانده اما به نظر می رسد 
در شــرایطی که تجارت جهانی زیر ســایه این ویروس کاهشی 
چشم گیر داشــته، بازگشت صادرات ایران به آمار سال های قبل 
دشوار خواهد بود و تداوم اختاف نظر میان بانک مرکزی و بخش 
خصوصی می تواند مزید بر این علت شــود. البته نباید از نظر دور 
داشــت که صادرکنندگان هم در بازگشــت ارز کاهلی کرده اند، 
چون این ۲۷ میلیارد دار بازنگشته طبق اعام بانک مرکزی به 
سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باز می گردد که به جز ماههای پایانی سال 
۱۳۹۸ هنوز کرونایی وجود نداشــت.در شرایطی که فعا چشم 
انداز روشنی از افزایش دوباره درآمدهای نفتی ایران وجود ندارد 
و بســیاری از کارشناسان از لزوم کاهش وابستگی به آن صحبت 
می کنند، شاید حل اختافات و دعواهای امروز در آینده به ترسیم 
یک نقشــه راه برای صادرات غیرنفتی ایران در آینده منجر شود؛ 

اختافی که فعا دو طرف آن قصد کوتاه آمدن ندارند.

 ودیعه مسکن همان وام رهن 
مستاجران است؟

با توجه به اینکه سال گذشته وزیر اقتصاد وامی به عنوان »رهن مستاجران« را به 
منظور تامین رهن مسکن برای اجاره نشین ها مطرح کرده بود که تاکنون خبری 
از آن نشده بود، اما این روزها که در پی شیوع کرونا و حمایت های مالی دولت از 
اقشار نیازمند، طرح »کمک ودیعه مسکن« بر سر زبان ها افتاده، این گمان را به 
ذهن منتقل می کند که ودیعه مسکن می تواند همان وام رهن مستاجران باشد 
اما با شکل و شرایطی متفاوت که اکنون به اجرا شدن نزدیک شده است. پیش از 
طرح ودیعه مسکن، وامی برای حمایت مستاجران در سال گذشته از سوی وزیر 
اقتصاد مطرح شــده بود که طبق گفته وی قرار بود صندوقی برای پرداخت وام 
به مستاجران برای تامین رهن مسکن آن ها ایجاد شود و در آن زمان پیش بینی 
می شد که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت 
شــود. در این زمینه بانک مسکن هم به عنوان عامل اجرای این طرح دو شیوه 
برای عملیاتی کردن وام رهن به مستاجران درپیش گرفت که راه اندازی صندوق 
حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش های اجرای این طرح در بانک مسکن 
بود که بنابر اعام ایــن بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از 
محل پس اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و تسهیات برای پرداخت تمام یا 
بخشــی از ودیعه )مبلغ رهن( واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و 
ســپرده گذاران این صندوق اختصاص می یابد.روش دیگری که مورد بررسی و 
مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی 
همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی در جهت افزایش 
توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مســتأجران بتوانند با پس انداز 
کردن مبالغی در بانک مســکن و دریافت ســود، توانمندی مالی بیشتری برای 
حضور در بازار اجاره کســب کنند.در این راســتا پس از مدتی، مدیرعامل وقت 
بانک مســکن گفت که این طرح آماده شــده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک 
مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مســکن بازگردانده تا این ایرادات 
برطرف شود که یکی از مشکات اصلی این پیش نویس، نوع عقد در نظر گرفته 
شده برای تسهیات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک 
مرکزی با آن مخالفت کرده است.بعد از سپری شدن مدت زمانی این بانک اعام 
کرد که ایرادات طرح برطرف و اصاح و به بانک مرکزی ارســال شده است که 
تاکنون هیچ خبر امیداورکننده ای در این زمینه اعام نشد؛ تا اینکه اوایل تیرماه 
ســالجاری رئیس جمهوری در ستاد اقتصادی دولت موضوعاتی همچون بسته 
حمایتی برای مستاجران و پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره نشین کم درآمد را 
مطرح کرد که در پی آن وزارت راه و شهرسازی نیز برای کمک به اجاره نشین ها  
بسته ای در جهت کمک ودیعه اجاره مسکن آماده کرد.سرانجام، روحانی در اول 
مرداد از تایید و تصویب این طرح خبر داد و جزئیات این کمک ودیعه را اینگونه 
توصیف کرد که برای آن دســته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت هستند و 
خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی هستند، 
در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای 
کوچکتر ۱۵ میلیون تومان کمک ودیعه مســکن پرداخت می شود و مشموان 
این طرح می توانند مبلغ مورد نظر را با ســود ۱۳ درصد تا یک ســال با وثیقه 
اجاره نامه از بانک دریافت کنند و ســود را ماهانه و در پایان کار اصل پول را به 
بانک پرداخت کنند.همچنین، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی منابع این تسهیات را ۲۰ هزار میلیارد تومان و شرایط دریافت 
این کمک ودیعه را دارا بودن قرارداد ثبت شده در سامانه اماک و مستغات و 
کد رهگیری، عدم دریافت تســهیات مسکن از سال ۱۳۸۹  و استفاده نکردن 
از هیچ یک از تسهیات دولتی مسکن مانند خانه سازمانی اعام کرد.در نهایت، 
رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه دوم مرداد با اعام اینکه به دلیل جبران 
خسارت های شیوع ویروس کرونا و محدودیت در تخصیص اعتبارات، اختصاص 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد و بازگرداندن اصل مبلغ پس از 
یکسال ممکن نبود، گفت: مشموان این طرح اگر توانایی پرداخت اصل و سود 
وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط 
۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.عاوه براین، همتی از بانک ها خواســت 
که برای ســایر متقاضیان کمک ودیعه مسکن نیز با نرخ مصوب شورای پول و 
اعتبار )۱۸ درصد( این کمک را پرداخت کنند و در اولویت قرار دهند که در پی 
طرح این موضوع، پیگیری های ایســنا از مسئوان بانک های دولتی و خصوصی 
درباره جزئیات و شرایط دریافت آن با این پاسخ مواجه شد که تاکنون بخشنامه 
و اطاعاتی در این زمینه از ســمت بانک مرکزی به آن ها اباغ نشده و از هفته 

آینده شرایط چگونگی دریافت این کمک ودیعه مشخص می شود.

شهردار بندرعباس:
توجه به تاریخ و گذشته بندرعباس زمینه 

ساز رشد و توسعه آن است
بندرعباس – کیوان حســین پور: شهردار بندرعباس 
گفــت: اگر مردمان یــک ســرزمین بخواهند زندگی 
باکیفیتی داشــته باشند و به توسعه دست یابند راهی 
ندارند جز اینکه به اصل، ریشــه و گذشته خود توجه 
کنند.به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 

شــهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در آئین رونمایی از کتاب »از بلدیه تا 
شهرداری بندرعباس«، اظهار کرد: ایجاد چنین مرکزی به لحاظ تقویت هویت 
اجتماعی و فرهنگی نیازی ضروری برای شــهروندان و جوانان شهر بندرعباس 
است، این هویت بخشــی برای جامعه می تواند آینده ما را بیشتر تقویت کند و 
حس تعلق خاطر را افزایش دهد.شهردار بندرعباس دلیل مهاجرت به بندرعباس 
را منابع اقتصادی و اشتغال دانست و عنوان کرد: کتاب از »بلدیه تا شهرداری« 
نخســتین گام در جهت هویت بخشی بندرعباس است و امیدوارم با جمع آوری 
اســناد تاریخی دیگر بتوانیم این کتاب را هرسال به روزرسانی کنیم. امینی زاده 
افزود: اولین گام در این راه تاش بیشــتر، اســتفاده بیشتر از منابع موجود در 
استان و کشــور و حتی استفاده از مدیران قوی تر است تا این بخش از مملکت 
ما هم بتواند رشد قوی تر و بهتری داشته باشد.وی تصریح کرد: تاریخ سرشار از 
منابع موجود در بحث های مختلف مذهبی، مدیریت شهری، بازرگانی است که 
در این بین تاریخچه بازرگانی بندرعباس بیش از ۵۰۰ سال می رسد، هم چنین 
تاریخ شــهر بندرعباس نقش مهمی در کسب عنوان شهر خاق داشت. شهردار 
بندرعباس اضافه کرد: بندرعباس شــهری است که همبستگی افراد و عقاید و 
ادیان مختلف همواره در آن رواج داشــته است و بازرگانان از کشورهای مختلف 
ممالک و با نگرش های مختلف در کنار هم زندگی می کردند که مصداقش گور 
فرنگ و بت گوران است. وی با اشاره به اینکه همواره بندرعباس از نبود مرکزی 
که محل جمع آوری اســناد تاریخی اســت، رنج می برد، اضافه کرد: با راه اندازی 
مرکز اسناد تاریخی شهر بندرعباس امروز به دنبال گذشته و جمع آوری هویت 

و تاریخ خودمان هستیم.

 هزینه خانوارهای ایرانی تا ۲۷ درصد 
باا رفت

تغییرات قیمت کاا و خدمات  نشــان دهنده رشد قیمت ها در تیرماه است؛ به 
طوری که خانوارهای ایرانی نســبت به همین ماه پارســال به طور متوسط ۲۷ 
درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد 
افزایش هزینه داشــته اند.گرچه اعام نرخ تــورم در ماههای اخیر با کاهش در 
برخی شاخص ها همراه بوده، ولی رشد هزینه ها متوقف نشده و فقط از سرعت 
آن کاسته شده است.  اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت شاخص قیمت 
کاا و خدمات در تیرماه امسال منتشر کرد که نشان داد تورم ساانه )تغییرات در 
۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه( در روند نزولی قرار داشته و برای تیرماه نیز با کاهش 
۱.۴ درصدی نســبت به خرداد به ۲۶.۴ درصد رســیده است.  اما از سوی دیگر 
تورم نقطه ای که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است با 
افزایش همراه بود؛ به طوری که با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده است.

بر این اســاس خانوارها برای تهیه مجموعه ای از کااها به طور متوسط حدود 
۲۶.۹ درصد بیشتر از پارسال هزینه کرده اند.  گرچه میزان هزینه کرد خانوارها 
در تیرماه امسال افزایش داشته است، ولی در قیاس با تیر سال گذشته که تورم 
نقطه به نقطه ۴۸ درصد گزارش شــده بود حدود۲۰ درصدی کاهش دارد.  در 
مجموع شواهد از این حکایت دارد که از فاصله خرداد تا تیرماه امسال تورم رشد 
داشته و خانوارها با موج جدید افزایش قیمت مواجه بوده اند، این در حالی است 
که نوسان تورم ماهانه که نشان دهنده تغییر قیمت تیر نسبت به خرداد است نیز 

از رشد۴.۴ درصدی خبر می دهد و این رشد قیمت را تایید می کند.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس:
کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام 

عدالت قرار می گیرد
ســاح ورزی نماینده اتاق بازرگانی در شــورای عالی بورس در توئیتی نوشت: 
از هفته آینده کارت اعتباری در اختیار دارندگان ســهام عدالت قرار می گیرد و 
سهامداران مجبور به فروش سهام عدالت نیستند.، حسین ساح ورزی، نماینده 
اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس در توئیتی نوشت: از هفته بعد با حمایت و 
موافقت دولت و بانک مرکزی کارت اعتباری در اختیار دارندگان ســهام عدالت 
قرار می گیرد با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش 

خود نیستند و بورس هم از تاطم و نوسان در امان می ماند.

طبق جدیدترین آمار:
 دارایی صاحبان سهام عدالت چقدر 

افزایش یافت؟
ارزش برگه ۵۳۲هزار تومانی ســهام عدالت در پایــان معامات هفته جاری به 
۱۹میلیــون و ۶۳۴هزار و ۵۴۸تومان رســید و ســود ۴۵۰هــزار تومانی عاید 
ســهامداران شــد.در پی صدور دستور آزادسازی ســهام عدالت، سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام 
عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی ســهام عدالت مشــموان به تفکیک 
شــرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه بار دیگر 
در پایان معامات هفته بِروزرســانی شده است و مشموان می توانند با مراجعه 
به این ســامانه از آخرین ارزش ســهام عدالت خود آگاهی یابند.بر اســاس این 
گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان 
معامات روز چهارشــنبه ۱ مرداد ارزش سهام عدالتشان به ۱۹ میلیون و ۶۳۴ 
هزار و ۵۴۸ تومان رســیده اســت.در ابتدای معامات هفته جاری ارزش سهام 
عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۹ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۴۵۷ تومان اعام شــده بود 
که بر این اساس طی معامات این هفته ۲.۳ درصد سود معادل ۴۵۰ هزار و ۹۱ 
تومان عاید سهامداران عدالت شده است. در هفته پیش از آن سود ۱۳ درصدی 
عاید ســهامداران عدالت شده بود که بر این اساس روند رشد سهام عدالت طی 

هفته جاری بسیار کند شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی جزییات 
وام ودیعه مستاجران را اعام کرد.

جزییات  درباره  محمودزاده  محمود 
وام ودیعه با سقف ۵۰ میلیون تومان 
اظهار داشت: افرادی که حقوق ثابت 
دارند و خانواده های تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی در تهران وام ۵۰ 
میلیــون، در شــهرهای بزرگ ۳۰ 
میلیون و در شــهرهای کوچک ۱۵ 
میلیون تومان تسهیات با سود ۱۳ 
بیان  با  درصد دریافت می کنند.وی 
اینکه سقف این وام ۲۰ هزار میلیارد 
تومان است از محل تسهیات کرونا 
پرداخت می شود، ادامه داد: مشخص 
نکرده ایــم که ســهم هر اســتان و 
کان شــهری چه مقدار خواهد بود 
و تعیین سهم  هم نمی کنیم.معاون 
وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به 
این ســوال که چه کسانی مشمول 
دریافت این تســهیات می شــوند، 
گفــت: اولویــت بــا خانواده هــای 
کم درآمد است و افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی با معرفی نامه این 

نهادهــا می توانند 
از این تســهیات 
شــوند.  بهره مند 
حقوق  که  افرادی 
دریافــت  ثابــت 
با  هم  می کننــد 
ارایه فیش حقوقی 
هستند  افرادی  از 
می تواننــد  کــه 
مشــمول این وام 

شوند.
ایــن  در  افــزود:  محمــودزاده 
خانواده هایی که حقوق ثابت دریافت 
می کنند اولویت با افرادی است که 
بیشــترین تعداد فرزنــد و کمترین 
دریافتی را داشته باشند.وی با بیان 
اینکــه زوجینی که امســال ازدواج 
کرده باشــند هــم در اولویت قرار 
دارند، تاکید کرد: این وام به مجردها 

تعلــق نمی گیرد و 
همچنین کســانی 
که شغل آزاد دارند 
اولویــت  در  هــم 
ایــن  پرداخــت 
نیستند  تسهیات 
البتــه اگــر منابع 
مازاد در اختیارمان 
افراد  بگیــرد  قرار 
آزاد  مشــاغل  بــا 
از  می توانند  هــم 
استفاده کنند.معاون  این تسهیات 
وزیر راه و شهرســازی درباره میزان 
اقســاط پرداختی هم گفت: درباره 
نحوه پرداخت این وام که مبلغ آن به 
مالک ارایه شود یا به مستاجر، بانک 
مرکزی در حال تصمیم گیری است 
اما مستاجر فقط اقساط سود آن را 
پرداخت خواهد کرد که برای وام ۵۰ 

میلیون تومانی با ســود ۱۳ درصد 
قسط هر ماه تقریبا ۵۴۰ هزار تومان 
اســت.محمودزاده ادامه داد: هر ۵۰ 
میلیون تومــان معادل ۱.۵ میلیون 
تومان اجاره است بنابراین ۵۴۰ هزار 
تومان به معنای پرداخت یک سوم 
اجــاره خواهد بود بــه عبارت دیگر 
مســتاجر دو ســوم قدرت پرداخت 
با  بیشتری خواهد داشت.وی  اجاره 
بیان اینکه مستاجران برای دریافت 
این وام نیازی به ضامن ندارند، گفت: 
مستاجران واجد شرایط یا از طریق 
معرفی نامه نهادهــای حمایتی یا با 
گواهی کســر از حقوق یا حتی در 
رهن گذاشتن سهام عدالت می توانند 
این وام را دریافت کنند و در نهایت 
ضامــن گزینه آخر خواهد بود و اگر 
هیچ یک از این موارد ذکر شــده را 
نداشته باشند، باید برای دریافت وام 
بانک ضامن معرفی کنند.معاون  به 
وزیــر راه  و شهرســازی تاکید کرد: 
ثبت نام ها برای دریافت وام ودیعه از 

هفته آینده آغاز می شود.

 جزییات وام ودیعه مستاجران:

نیازی به ضامن نیست

 افزایش ۸۰۰ درصدی اجاره بها در برخی 
استان ها

معاون وزیــر راه از افزایش ۸۰۰ درصدی نرخ اجاره بها در برخی اســتان ها 
با وجود مصوبه ســتاد ملی کرونا خبر داد و گفــت: دلیل این اتفاق ناآگاهی 
مردم بوده اســت.محمود محمودزاده یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین ســقف افزایش نرخ اجاره بها 
)تهران ۲۵ درصد، کانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد( بیشترین 
افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کانشهر های 
دیگر  ثبت شــده است.وی تصریح کرد:  شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه 
ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاه های مربوطه اباغ شده و برای 
مالک، اجاره تمدید شده تلقی می شود، اما مستأجر می تواند تصمیم دیگری 
بگیرد. بر اســاس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، 
در کانشهر ها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهر ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع 
اســت.وی همچنین با اعام این که  در کل کشــور ۲۵ درصد از پاک های 
مســکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هســتند، گفت:  امیدواریم با اعمال 
سیاست های مالیاتی از این ظرفیت ها برای ساخت مسکن استفاده شود.معاون 
مســکن و ســاختمان با تاکید بر این که  در بخش تولید مسکن چاره ای جز 
قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی نداریم چون ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد 
مســکونی در ساخت، مربوط به مصالح است،اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۷ 
درصد مصالح در کشور تولید می شود دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد 
و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت 
خانه های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.محمودزاده درباره 
جدیدترین وضعیت طرح ملی مســکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استان ها برای تشکیل پرونده معرفی شده 
اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.وی با بیان »کسانی 
که تا پایان مرداد افتتاح حســاب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می شوند« 
افزود: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در 
تفاهمنامه ها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام 

مسکن ملی انجام می شود.

عرضه دومین ETF در بورس تا پایان مردادماه
رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله )ETF( در مرداد ۹۹ خبر داد.به گزارش روابط عمومی ســازمان خصوصی 
سازی، علیرضا صالح رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه دومین صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( در مرداد ۹۹ خبر داد.صالح اعام کرد: اقدامات 
ازم به منظور تشــکیل دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( با نام 
»صنایع پاایش نفت« متشــکل از شرکت های پاایش نفت تبریز، پاایش نفت 
بندرعبــاس، پاایش نفت اصفهان و پاایش نفت تهــران ازجانب وزارت نفت در 
مرحلــه انجام بوده و امید اســت تا پایان مرداد این صنــدوق نیز از طریق پذیره 
نویســی عمومی تشکیل شود.رئیس کل ســازمان خصوصی سازی افزود: عرضه 
این صندوق ها با هدف دسترســی اکثریت مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت 
اقتصادی خانواده ها از ســوی دولت عرضه می شود و ثبت نام در این صندوق نیز 
مانند صندوق دارا یکم برای همه شــهروندان ایرانی که دارای کد ملی هســتند 
آزاد اســت.وی به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشــور و مصوبه هیئت وزیران اشاره 
کرد و افزود: طبق قانون و مصوبه هیئت وزیران مقرر شــد ســه صندوق سرمایه 
گــذاری قابل معامله در بورس )ETF( با اعمال تخفیف و از طریق پذیره نویســی 
عمومی تا ســقف بیست میلیون ریال برای هر شــخص، تشکیل شود. برهمین 
اســاس اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با نام »واسطه گری های مالی« 
متشــکل از شــرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، 
ملت و تجارت در اردیبهشــت از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شد.رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی افزود: صندوق دوم نیز که متشکل از سهام دولت در 
شرکت های پاایشی است قرار اســت مرداد ماه تشکیل و در بورس عرضه شود.

صالح با اشــاره به عدم فروش ســهام بلوکی شرکت پاایش نفت تبریز در عرضه 
مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ و همچنین انقضای اعتبار قیمت عرضه بلوکی سهام شرکت 
پاایش نفت بندرعباس به دلیل برگزاری مجمع عمومی ســالیانه، اظهار داشت: 
ســهام این دو شــرکت به همراه ســهام باقیمانده دولت در شرکت پاایش نفت 
تهران و شرکت پاایش نفت اصفهان از طریق این صندوق عرضه خواهد شد.وی 
سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را »خودروسازی و صنایع« اعام کرد 
و افزود: این صندوق متشکل از شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس 

ایران و فواد، است.

استانها
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گزیده خبر

پیشروی قیمت نفت در سايه عقبگرد دارنگـــاه
قيمت نفت ديروز جمعه كــه ارزش دار به پايينترين حد دو 
ســال گذشــته نزول كرد، افزايش يافت با ايــن حال نگرانيها 
پيرامــون دورنمای تقاضا در بحبوحه افزايش موارد جديد ابتا 
به ويروس كرونا رشد قيمت را محدود نگه داشت شاخص دار 
نزديك به پايينترين حد 22 ماه گذشته در برابر سبدی از ارزها 
قرار گرفت. دار ضعيفتــر باعث افزايش خريد كااهايی مانند 
نفت می شود كه به اين ارز قيمت گذاری می شوند زيرا خريد 
آنها را برای خريداران دارنده ارزهای ديگر ارزانتر می كند.بهای 
معامات نفت برنت با 15 ســنت معــادل 0.4 درصد افزايش، 
به 43 دار و 46 ســنت در هر بشکه رســيد. بهای معامات 
وست تگزاس اينترمديت آمريکا با 12 سنت معادل 0.3 درصد 
افزايش، به 41 دار و 19 ســنت در هر بشــکه رسيد.به گفته 
ادوارد مويا، تحليلگر ارشــد بازار در شــركت اواندا، قيمتهای 
نفت در تاش برای تثبيت هستند زيرا انتظارات باايی درباره 
موفقيت كنگره آمريکا برای تصويب بسته كمك مالی كرونايی 
ديگــری وجود دارد. آمار روز گذشــته آمريکا نشــان داد كه 
روند احيای اقتصادی آهسته شــده و اين مسئله در راه بودن 
كمکهای فدرال بيشتر را تضمين می كند.شمار آمريکاييهايی 
كه متقاضی دريافت بيمه بيکاری شده اند هفته گذشته برای 

نخستين بار در چهار ماه اخير به طور غيرمنتظره افزايش يافت 
و به 1.416 ميليون نفر رســيد كه نشان می دهد روند احيای 
اقتصادی آمريــکا در بحبوحه افزايش موارد ابتا به كوويد 19 
متوقف شده است.آمريکا روز پنج شنبه بيش از هزار جان باخته 
بر اثر ابتا به اين بيماری ثبت كرد كه ســومين روز آمار باای 
هــزار مرگ در اين كشــور بود. در ســطح جهانی بيش از 15 
ميليون نفر مبتا شــده و بيش از 620 هزار نفر جان خود را از 
دست داده اند.در حالی كه افزايش موارد ابتا، نگرانيها نسبت به 
تجديد قرنطينه های دولتی را برانگيخته است. نگرانيها نسبت 
به دورنمای تقاضا برای نفت با تنشــها ميان آمريکا و چين كه 
بزرگترين مصرف كنندگان نفت جهان هســتند، تشديد شده 
است.آمريکا در بحبوحه وارد كردن اتهامات جاسوسی، به چين 
72 ساعت مهلت داد تا كنسولگری خود در هيوستون را تعطيل 
كند كه اقدام مذكور واكنش تافــی جويانه چين را به دنبال 
داشت.بر اســاس گزارش رويترز، بخش تحقيقات كاای بانك 
باركليز اعام كرد قيمتهای نفت در صورت كندی روند احيای 
تقاضا برای نفت، ممکن است در آينده نزديك اصاح شوند. اين 
بانك پيش بينی خود از مازاد عرضه در بازار نفت در سال 2020 

را از 3.5 به 2.5 ميليون بشکه در روز كاهش داد.

استفاده از پنلهای خورشیدی برای تولید 
ارزانتر نفت

شركت شــورون در منطقه آفتاب خيز كرن والی كاليفرنيا راهی برای استفاده 
از يکی از برنامه های انرژی پاك اين ايالت برای كاهش هزينه اســتخراج نفت 
پيدا كرده است.شركت شورون اعام كرده كه از آوريل پنلهای خورشيدی برق 
پمپهای نفت در ميدان نفتی اســت هيلز به ظرفيت 7981 بشــکه در روز را 
تامين می كنند. اين سايت 29 مگاواتی متعلق به شركت سان پاور بوده و برای 
تامين 80 درصد از برق اين ميدان نفتی طراحی شده كه معادل حذف بيش از 
چهار هزار خودرو از جاده است. در مقابل، شورون اعتبار استانداردهای سوخت 
كم كربن به ارزش حدود چهار ميليون دار در ســال را با قيمت فعلی دريافت 
می كند.ورونيکا فلورس پانياگوا، سخنگوی شركت شورون اظهار كرد: برق يکی 
از بزرگترين هزينههای عملياتی ميدان است هيلز است بنابراين داشتن پنلهای 
خورشيدی عامل مهمی است كه كمك می كند اين هزينه ها پايين نگه داشته 
شــوند و عمر برنامه ريزی شــده ميدان نفتی حفظ شود.به گفته تليسا توليور، 
مدير انرژی تجديدپذير خط لوله و برق شورون، هزينه های انرژی تجديدپذير به 
مرور زمان به ميزان قابل ماحظه ای كاهش پيدا كرده و كاربرد آن در ميادين 
نفتی را اقتصادی تر كرده اســت. مــا اميدواريم بتوانيم اين مدل را تکرار كنيم.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، پروژه است هيل كه بزرگترين ميدان نفتی تحت 
حمايت انرژی خورشيدی است، تغيير غيرمعمولی در سرنوشت برنامه استاندارد 
ســوخت كم كربن كاليفرنيا داده است. اين برنامه برای كاهش ميزان آايندگی 
به ميزان 20 درصد تا ســال 2030 طراحی شده بود و برای حذف خودروهای 
بنزينی و ديزلی و جايگزين كردن خودروهای بيوديزل و اتانولی مورد اســتفاده 
قرار گرفته بود اما بهره مند شدن شركتهای نفتی، اتفافی است كه فعاان محيط 
زيستی می گويند نيات اين برنامه برای استفاده بيشتر از سوختهای تجديدپذير 

را تغيير می دهد.

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در ۱۰ استان 
کشور کلید خورد

 نيروی ستاد عمليات شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران گفت: طرح 
توزيــع الکترونيکی گاز مايع برای خانوارهــای فاقد گاز طبيعی از اول مردادماه 
جاری به طور همزمان در 10 استان كشور كليد خورد.حسين آسوده افزود: در 
مرحله نخست، طرح توزيع الکترونيکی گاز مايع در استان های ايام و كرمانشاه 
به صورت پايلوت اجرا شد كه اين طرح رضايتمندی روستائيان و نتايج خوبی را 
به دنبال داشت.وی خاطرنشان كرد: قرار است در مرحله دوم 10 استان مجری 
اين طرح شــوند كه زنجان يکی از آنها است.وی ادامه داد: با هماهنگی های به 
عمل آمده و امکانات در اختيار استان زنجان و همکاری بانك تجارت با شركت 
پخش فرآورده های نفتی، مقرر شده كارتخوان های مورد نياز برای عامان توزيع 

گاز مايع در اختيار آنها قرار گيرد.

مديرعامل شركت گاز استان گلستان:
 ۱۴۶ واحد صنعتی و تولیدی استان گلستان 

در سال ۹۸ گازرسانی شد
146 واحد صنعتی و توليدی اســتان گلســتان سال گذشته گازرسانی شد و با 
اين اقدام مهم، 38 هزار مترمکعب گاز طبيعی، جايگزين ســوخت مايع گرديد   
به گزارش روابط عمومی  ، محمدرحيم رحيمی، مديرعامل شــركت گاز استان 
گلستان در حاشيه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شركت كه در سالن كنفرانس 
شهيد باهنر ستاد شركت ملی گاز ايران برگزار شد، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: 
اين شركت همچنين موفق شد تا پايان سال گذشته، 96 درصد جمعيت خانوار 
روستايی و 100 درصد خانوار شهری اين استان را از نعمت گاز طبيعی بهره مند 
سازد.وی ادامه داد: در سال 98 موفق شديم از نظر اهداف كمی؛ 289 كيلومتر 
شــبکه گذاری و 6100 مورد نصب انشعاب را در قالب گازرسانی به 22 روستای 
جديد، انجام دهيم كه با اين اقدام، 18400 مشــترك را به جمع مشتركين گاز 
افزوديم.رحيمی با بيان اين كه عملکرد ما در شركت های گاز استانی بر دو محور 
اصلی توســعه گازرسانی در حوزه های روستايی، شهری و گازرسانی به صنايع و 
محور بهره برداری شامل تأسيسات و فروش گاز، استوار است، گفت: با گازرسانی 
به اين 22 روســتا، كل روســتاهای گازدار ما به 880 روستا در مقايسه با 979 
روستا در كل استان رسيده است.اين مقام مسئول افزود: در حوزه بهره برداری، از 
آن جا كه بحث تعميرات اساسی و نگهداری ايستگاه ها برای ما بسيار مهم است، 
تعميرات حدود 200 ايســتگاه شامل؛ 31 ايستگاه CGS، 157 ايستگاه TBS و 
11 مورد ايستگاه های تركيبی CGS-TBS را با موفقيت انجام دهيم كه طبيعتاً 
اين تعميــرات در فصلی اتفاق می افتد كه ما كمترين ميــزان ظرفيت را روی 

ايستگاه های خود داشته باشيم.

مديرعامل پتروشيمی شازند:
 رکورد فروش شکسته شد

ابراهيــم ولدخانی در جريان  بهــره برداری از طرح 
توســعه واحد اتوكسيات پتروشــيمی شازند بيان 
كرد: همکاران اين شركت، سربازان جبهه خط توليد 
هستند كه با توانمندی و تخصص خود آمادگی ازم 
برای انجــام اقدامات بزرگ و ارزشــمندی را دارند. 
يکی از رسالت های اصلی پتروشيمی شازند، تربيت نيروی انسانی متخصص 
بوده و بيشتر شــركت های پتروشيمی كشــور از توانمندی و تخصص اين 
نيروها بهره مند شده اســت.وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحريم های 
ظالمانه، گفت: پتروشــيمی شازند به دليل جايگاه استراتژيك محصواتش، 
به صورت ويژه ای در ليست تحريم ها قرار گرفته است.مديرعامل پتروشيمی 
شازند، اظهار كرد: در سال جاری يکی از اهداف بسيار مهم ساخت قطعات و 
تجهيزات با توانمندی داخلی و به ارزش 5 ميليون يورو است و به اين منظور، 
از سال گذشــته واحدی به نام ساخت و خودكفايی در اين شركت تاسيس 
شــده است. سال گذشته كارشناسان پتروشــيمی بدون حضور شركت ها و 
كارشناســان خارجی و با دانش بومی و تخصص خــود، موفق به تعميرات 
اساســی)اورهال( تاريخی شــدند. وی افزود: از ديگر اقدامــات ماندگار در 
تعميرات اساسی)اورهال( اين مجتمع، ايجاد خط هيدروژن بين اين شركت 
و پاايشگاه امام خمينی )ره( شازند بود كه با ايجاد اين خط، برای اولين بار 
در زمان تعميرات اساســی برخی از واحدهای مجتمع در مدار توليد بودند. 
همچنين در زمان اورهال بسياری از قطعات و تجهيزاتی كه ساليان متمادی 
تعمير نشــده بودند، تعمير و نقشــه های فنی آنها تهيه شد تا در تعميرات 

اساسی سال های آينده مشکلی در اين خصوص ايجاد نشود.

ترکیه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه 
دست بکار شد

تركيه به دنبال كاهش بيشــتر وابستگی به گاز روسيه است و برای نخستين بار 
در دو دهه گذشته، ممکن است به مدت حداقل دو هفته از غول روسی گازپروم 
گازی دريافت نکند.شركت دولتی بوتاس تركيه اعام كرد فعاليت خط لوله ترك 
استريم در 27 ژوييه به طور كامل متوقف خواهد شد. بوتاس خريدار همه گازی 
است كه در اين خط لوله جريان دارد و از ژانويه امسال راه اندازی شده است.اين 
خط لوله به مدت چند هفته تا اواســط اوت برای انجام كارهای تعميراتی روی 
خطوط لوله بســته خواهد ماند اما خط لوله ترك استريم ماه گذشته هم برای 
انجام فعاليت تعميراتی تعطيل شده بود.خط لوله گازی بلواستريم كه از روسيه 
به تركيه فعاليت دارد هم در ماه مه بسته شده بود و با وجود اين كه قرار بود تنها 
به مدت چند هفته بسته بماند، همچنان تعطيل مانده است. در نتيجه تركيه 70 
درصد گاز كمتری نســبت به مدت مشابه سال 2019 از روسيه خريداری كرده 
و اين غول گازی را در فهرست صادركنندگان گاز به تركيه پايينتر از جمهوری 
آذربايجان و ايران قرار داده است. تركيه همچنين اكنون كه قيمت LNG به شدت 
ارزان شــده، آن را جايگزين گاز روســيه كرده است.خط لوله گاز طبيعی ترك 
اســتريم برای ارسال گاز روسيه به تركيه و بازارهای جنوب شرقی اروپا در اوايل 
ژانويه رســما توسط رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه و واديمير پوتين، 
رئيس جمهور روســيه افتتاح شــده بود.در آن زمان گازپروم اعام كرده بود كه 
خط لوله ترك استريم امنيت انرژی در منطقه را بهبود خواهد بخشيد.بر اساس 
گزارش اويل پرايس، با اين حال منتقدان سياســت انرژی روسيه شامل آمريکا، 
كشورهای منطقه بالتيك، لهستان و چندين كشور اتحاديه اروپا بر اين باورند كه 

برتری مسکو در بازار گاز، امنيت انرژی اروپا را تحليل می برد.

در نخستين ماه بعد از جنگ قيمت نفت
سر سعودی ها بی کاه ماند

عربستان سعودی در نخستين ماه پس از پايان جنگ قيمت نفت با روسيه، 
نه تنها هيچ سود مالی كســب نکرد بلکه با كاهش شديد درآمدهای نفتی 
روبه رو شد. سازمان كل آمار عربستان سعودی اعام كرد اين كشور در ماه 
مه 23.9 ميليارد ريال ســعودی معادل 6.4 ميليارد دار درآمد از صادرات 
نفت داشــت كه در مقايســه با آوريل و زمانی كه جنگ قيمت نفت در اوج 
بود، كمتر بود و نسبت به ميانگين ماهانه 16.8 ميليارد دار در مدت مشابه 
سال گذشته، بيش از 60 درصد كاهش داشت.پس از جنگ قيمت يك ماهه 
كه باعث سقوط قيمتها شد، سران سعودی و روسيه از سوی دونالد ترامپ، 
رييس جمهور آمريکا برای تغيير تاكتيــك و متعادل كردن بازار انرژی كه 
از افت تقاضا در بحبوحه شــيوع ويروس كرونا آسيب ديده بود، تحت فشار 
قرار گرفتند و برای انعقاد قرارداد جديدی در قالب گروه اوپك پاس توافق 
كردند. دولت عربستان سعودی صادرات نفت را از ركورد 9.3 ميليون بشکه 
در روز در آوريــل به 6.2 ميليون بشــکه در روز در ماه مه كاهش داد.خبر 
خوب برای عربستان سعودی كه بزرگترين صادركننده نفت جهان به شمار 
می رود، اين است كه درآمد صادرات نفت اين كشور در ژوئن افزايش يافت 

و در ژوييه احتماا بااتر خواهد رفت.

  هفته ای با بیشترین رکوردهای 
تاریخ مصرف برق

در هفته ای كه گذشــت بيشــترين پيك لحظه ای مصرف برق در تاريخ صنعت 
برق كشور با مصرف 58 هزار و 254 مگاوات در ساعت 21 و 25 دقيقه سه شنبه 
)سی و يکم تيرماه( ثبت شد. در هفته ای كه گذشت روزها و لحظات پرمصرفی از 
لحاظ مصرف برق در كشور داشتيم. طبق آمار رسمی شركت مديريت شبکه برق 
ايران، شــنبه هفته جاری، برای اولين بار مصرف برق در تاريخ صنعت برق كشور 
از مرز 58 هزار مگاوات گذشت.در پيك روزانه روز شنبه )28 تيرماه( شاهد ثبت 
ركورد مصرف برق به ميزان 58 هزار و 14 مگاوات بوديم. اين ركورد جديد چند 
ســاعت بعد در پيك شبانه همان روز شکسته شد. در ساعات اوليه شب بيست و 
هشــتم تيرماه با ثبت مصرف لحظه ای 58 هزار و 167 مگاوات، ركورد جديدی 
در مصرف برق كشور ثبت شد.در روز يکشنبه نيز پيك روزانه مصرف برق باای 
58 هزارمگاوات و به ميزان 58 هزار و 90 مگاوات بود و بار ديگر پيك شــبانه در 
روز بيســت و نهم تيرماه، ركوردشکن شــد. در ساعات اوليه يکشنبه شب، پيك 
مصرف برق به 58 هزار و 252 مگاوات رســيد.در روز دوشنبه اگرچه پيك روزانه 
و شــبانه مصرف برق بيش از 58 هزار و 200 مگاوات بود اما ركورد پيك شبانه 
يکشنبه شکسته نشد.در روز ســه شنبه باز هم شاهد اوج گيری مصرف برق در 
كشــور بوديم به طوری كه پيك روزانه مصرف برق به 58 هزار و 244 مگاوات و 
پيك شــبانه مصرف برق با ركوردشکنی جديد به 58 هزار و 254 مگاوات رسيد.

در روز چهارشنبه پيك مصرف برق به زير 58 هزار مگاوات بازگشت و در روز پنج 
شنبه نيز شاهد ثبت پيك روزانه زير 57 هزار مگاوات و پيك شبانه زير 56 هزار 
مگاوات بوديم.در هفته ای كه گذشــت بيشترين پيك لحظه ای مصرف برق در 
تاريخ صنعت برق كشــور با مصرف 58 هزار و 254 مگاوات در ساعت 21 و 25 

دقيقه سه شنبه )سی و يکم تيرماه( ثبت شد.

تحليلگران و مقامات بنــادر در چين تخمين می زنند 
اگر نفت ذخيره شده در تانکر های شناور به تاسيسات 
ســاحلی راه يابند، ازدحام در بنادر چين در ماه اوت و 
يا حتی سپتامبر هم ادامه می يابد. به گزارش رويترز، 

ازدحام در بنادر نفتی ســواحل شــرقی چين هزينه 
شركت های كشتيرانی و واردكنندگان نفت را افزايش 
داده و احتمــااً در ماه اوت هم ادامه خواهد داشــت. 
تحليلگران انتظار دارند ورود محموله های نفت خام به 
چين ركورد ديگری در اين ماه بزند. در شــرايطی كه 
پاايشــگاه ها و اپراتورهای بنادر در استان شاندونگ 
چين به سرعت منابع ذخيره سازی جديد می سازند، 
ورود محموله های نفت خام، تاسيســات نفتی در اين 
بنادر را با مشــکل مواجه كرده است. شاندونگ مركز 

فعاليت پاايشــگاهی در چين اســت. انتظار می رود 
ورود محموله های نفتی به چين در ماه جوای 14.4 
ميليون بشــکه در روز افزايش داشته باشد كه بسيار 
بااتر از ركــورد واردات 12.9 ميليون بشــکه در روز 
در ماه ژوئن اســت. چيــن بزرگترين وارد كننده نفت 
دنياست. چين در ماه آوريل همزمان با سقوط قيمت 
نفت به پايين ترين رقم طی چند دهه گذشته، مقادير 
باايی از محموله های نفتی را خريداری كرد تا در ماه 

های آينده تحويل بگيرد.

معاون برنامه ريــزی وزارت نفت گفت: 
از نظــر وزارت نفت اجــرای طرح قير 
رايگان مشــکلی نــدارد و روش جديد 
اعطای قير، منفذهای فســاد را پوشش 
معاون  فاحتيان  است.هوشــنگ  داده 
برنامه ريــزی وزارت نفت درباره تصويب 
كليات طــرح قير رايــگان در مجلس 
شورای اســامی گفت: در اين موضوع 
نمايندگان تصميم گرفتند و اين طرح 
دو فوريتــی را تصويب كردنــد. وزارت 
نفــت در اين باره نظر موافق يا مخالفی 
ندارد و هرچه مجلس تصويب كند برای 
ما ازم اجرا است. فقط نکته اينجاست 
كه اگر در اين پروسه می خواهند قيری 
تحويــل بدهنــد بايد مثل هــر كاای 
ديگری از طــرف مراكز ذی ربط پولش 
تامين شود و در وجه پاايشگاه ها واريز 
شود.وی ادامه داد: قير جزء محصوات 
ويژه پاايشگاه ها تلقی می شود و مالك 
آن پاايشگاه های غيردولتی هستند. در 
نتيجه دستگاه ها بايد با داشتن پول به 
پاايشــگاه ها مراجعه كنند و قير مورد 
نياز را متناسب با سهميه ای كه مجلس 
تعيين می كند، برای پروژه های اجرايی 
دريافت كنند.فاحتيــان گفت: وزارت 
نفت عمدتا هيچ مشــکلی برای اجرای 
مصوبــه مجلس نــدارد. ماحظاتی كه 
وزارت نفت و مراجع نظارتی بر اســاس 
تجربه ســال های گذشــته داشتند به 
مجلس منعکس شــده است. تا آنجايی 
كــه بنده در جريــان پيش نويس طرح 
هســتم اين ماحظات در طرح مجلس 
در نظر گرفته شده است و به نظر مشکل 

جدی ندارد.

شــركت ملی نفت متولی خريد و 
اعطای قیر رايگان به دســتگاه ها 

است
معاون برنامه ريــزی وزارت نفت اظهار 
داشــت: در مصوبه مجلس اتفاقا بحث 
اعطــای قير رايگان يا تهاتری در ميان 
نيست، بلکه بنا شده كه منابع مالی را 
دولت يا سازمان برنامه و بودجه تامين 
كند و در وجه شركت ملی نفت واريز 
كند، سپس شــركت ملی نفت قير را 
از پاايشــگاه ها خريــداری كرده و در 
اختيار دستگاه های مربوطه قرار دهد.

وی افزود: در سال 98 منابع اين طرح 
6 هزار ميليارد تومان پيش بينی شد 
كه بعدا به دليــل محدوديت هايی كه 
برای كشــور ايجاد شــد، در اصاحيه 
دولت رقم 2 هزار ميليارد تومان نهايی 
شد. اين مبلغ هم در وجه پاايشگاه ها 
پرداخت شد. پاايشــگاه ها با واسطه، 
مواد اوليه را در اختيار قيرســازها قرار 
می دادند و دســتگاه های ذی ربط هم 
تا ســقف دو هزار ميليــارد تومان قير 
را گرفتند و مصــرف كردند.فاحتيان 
تاكيــد كــرد: در ســنوات قبل يعنی 
ســال های 97 و 96 قيــر رايــگان يا 
تهاتری اعطا می شد و روالش با امسال 
و سال 98 متفاوت بود. مجلس مقدار 
قير اعطايــی را هم تنــاژی تعيين و 

تصويب می كرد. اين موضوع مورد ايراد 
شورای نگهبان هم قرار گرفت زيرا نمی 
شود بودجه را تناژی بست و حتما بايد 
متکی به عدد و رقم باشد. در اين بين 
قيمت مــواد اوليه قير كه وكيوم باتوم 
اســت در بورس مشخص است.معاون 
برنامه ريزی وزارت نفت گفت: بنابراين 
امسال هم با توجه به تجربه خوبی كه 
در ســال گذشته داشــتيم كه مبلغی 
برای اعطای قير پيش بينی شده است 
و نمايندگان در صحن تخصيص 4 هزار 
ميليارد تومان برای اعطای قير رايگان 
را تصويــب كردند. ايــن رقم از محل 
اعتبارات تملك دارايی دســتگاه های 
مختلــف تامين مالی می شــود و اگر 
كفاف ندهد می توان از طريق واگذاری 
اوراق مشــاركت يا اسناد اسامی اين 
بودجه را تامين كرد تا دستگاه ها قير 

دريافت كنند.

منفذهای  قیر،  اعطای  روش جديد 
فساد را پوشش داده است

وی گفت: قيمت گــذاری قير به طور 
كلــی در بــازار تعيين می شــود. در 
حــال حاضر نفت خام بــه قيمت 95 
درصــد فوب خليج فــارس در اختيار 
پاايشــگاه قرار می گيرد. از آن طرف 
فرآورده های اصلی هم كه در پاايشگاه 

توليد می شــود، مال دولت اســت و 
اين فرآورده ها فروخته شــده و پولش 
به ســازمان هدفمنــدی يارانه ها داده 
می شود. اما قير جز كااهای ويژه است 
كه ماخذ قيمت خوراكش قيمت فوب 
خليج فارس است و تعيين قيمت آن 
در بورس انجام می شود و بازار نرخش 
را مشــخص می كند.فاحتيان تاكيد 
كرد: اين روش فعلی منفذهای فســاد 
قبلی را پوشــش داده است. در قانون 
جديد كه مجلس پيش بينی كرده قير 
غيرقابل فروش اســت. يعنی صراحتا 
ذكر شده كه غيرقابل فروش است. در 
اين بين بحث قاچاق ديگر معنا ندارد. 
زيرا وقتی دســتگاه ذی ربط پروژه ای 
دارد كه زيرسازی اش انجام شده و نياز 
به قير دارد، سهمی كه بابت قير به آن 
اباغ می كنند مشخص است كه چقدر 
آن پروژه نياز به قير دارد، همان ميزان 
حواله به دســتگاه ذی ربط می دهند 
و دســتگاه ذی ربط هم بــه پيمانکار 
وزارت  برنامه ريــزی  می دهد.معــاون 
نفت در پايان خاطرنشان كرد: مجلس 
كارگروهی را مشــخص كرده است كه 
بر اعطای اين حواله ها نظارت كند. در 
اين كارگروه نماينده دستگاه ذی ربط، 
وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور 
دارند و با نظارت آنها اين حواله صادر 
می شــود. همچنين دســتگاه ديوان 
محاســبات و ديوان بازرسی است كه 
بر كار دستگاه دولتی نظارت می كنند. 
بنابراين اگر طرح فعلی مجلس تغيير 
ماهوی نکند از نظر وزارت نفت مشکلی 

برای اجرا وجود ندارد.

معاون برنامه ريزی وزارت نفت:

وزارت نفت با طرح اعطای قیر 
رايگان موافق است

تجديد مرتبه دوم مناقصه شماره تجديد مرتبه دوم مناقصه شماره 90849084--88- - 3090030900  
خريد عايق سیلیكات کلسیم )تولید داخل کشور(

روابط عمومی شركت پاايش گاز شهید هاشمي نژاد

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي .
2- نوع فراخوان : عمومی .

3 - نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پاايش گاز 
شهيد هاشمی نژاد- دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

* تلفن دبیر كمیسیون مناقصات : 37288016 -051 
* تلفن و نمابر دبیرخانه كمیسیون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : تضمين هاي اعام شده در آيين نامه تضمين براي معامات دولتي به مبلغ 754.191.000 ريال ) هفتصد و پنجاه و چهار 
ميليون و يکصد و نود و يك هزار ريال ( .  )ازم به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/05/25 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 
ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شــماره فراخوان  2099092134000019در سامانه اقدام نمايند. ازم به ذكر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق 

سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعام ارزيابي كیفي تكمیل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور مي بايست حداكثر تا ساعت 16 مورخ 99/06/10  
، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت بارگزاری و ثبت نمايند. ازم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي 
اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعام 

شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشــايش پیشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 99/07/23  ، در محل اتاق 
كنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد 
شده گشايش خواهد يافت. ازم به ذكر است تاريخ و مکان اعام شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. 
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الکترونيکی 

دولت )سامانه ستاد(  اعام خواهد شد خواهند نمود. 

نوبت اول

شماره مجوز: 1399.2145

 ازدحام در بنادر نفتی 
چین ادامه دارد
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گزیده خبر  یک مقام مسئول مطرح کرد؛

رشد صادرات به دو کشور عضو اتحادیه اورسیا و امارات
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران با بیان اینکه اقتصاد، موتور و پیشــران توســعه کشور است 
و پیشــران اقتصاد، تجارت خارجی اســت، گفت: تامین ارز برای 
کااهای اساســی و مواد اولیه تولید، رســالتی است که در حال 
حاضر در درجه اول برعهده صادرکنندگان است و سازمان توسعه 
تجارت ایران در این مســیر همراه صادرکنندگان اســت.مجتبی 
موسویان ریزی درخصوص برگشت ارز صادراتی با بیان اینکه کشور 
تحت فشــار مضاعف اســت و بعد از ۹۰-۸۰ سال حضور در بازار 
جهانی نفت، در راســتای فشارهای حداکثری آمریکا و تحریم ها، 
سهم مان از این بازار بسیار اندک شده است، گفت: ما صادرکنندگان 
را سربازان اقتصادی می دانیم که ارز، کاای اساسی، مواد اولیه و ... 
را وارد کشور می کنند و از آنها تقاضا داریم نقش سربازی اقتصادی 
خود را در شــرایط فعلی ایفاء کننــد و با تمام امکانات در صحنه 
حاضر شوند.وی با بیان اینکه در شرایطی که فروش نفت کشور به 
حداقل رسیده است، باید سراغ ظرفیت های غیرنفتی برویم، ادامه 
داد: در زمان جنگ جوانان با حضور در جبهه های جنگ از کشور 
دفاع کردند، در زمانی که ما به پیشرفت در زمینه انرژی هسته ای 
نیاز داشــتیم، دانشمندان این کشور خون دادند، در زمان فعلی و 
شیوع ویروس کرونا، کادر درمان کشور هستند که شهید می دهند، 
امروز و در شرایط فعلی زمان نقش آفرینی صادرکنندگان است که 
باید وارد میدان شوند و از مملکت دفاع کنند.موسویان ریزی گفت: 
در این شرایط اگر صادرکننده ای بخواهد ارز صادراتی را برگرداند، 
بانک مرکزی از طریق صرافی ها و سیستم بانکی شرایط را فراهم 
کرده است. در سازمان توسعه تجارت نیز ما کمیته ارزی تشکیل 
داده ایم و کارگروه های مختلفی داریم که به صورت منظم تشکیل 
جلسه می دهند و تاش می کنیم به عنوان سازمانی که هم دولتی 
است و هم حمایتگر صادرکنندگان، مشکات صادرکنندگان را در 

نقل و انتقال ارز حل کنیم و به وظیفه خود عمل کنیم.

شرایط کشور بعلت کرونا عادی نیست
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران در پاســخ به این ســوال که چرا تاثیر افزایــش نرخ ارز در 
صادرات نمایان نمی شــود، گفت: باید توجه داشته باشیم شرایط 
کشور در حال حاضر شرایط عادی نیست، هزینه تبادات خارجی 
افزایش پیدا کرده است. با مساله برگشت ارز، تحریم بیمه، تحریم 
حمل و نقل و.. روبه رو هستیم. از طرف دیگر شرایط کرونا را داریم 
که باعث شــده بازاهای جهان انقباضی شود. در شرایط کرونا، ۴۵ 
کشور از صندوق بین المللی پول تقاضای وام کرده اند. این کشورها 

به دلیل مســائل مختلف و حفاظت از منابع ارزی انقباضی عمل 
کرده اند و جلوی واردات را گرفته اند و لیست منفی تشکیل داده اند.

موســویان ریزی با بیان اینکه ایران با ۱۵ کشــور همسایه است و 
بعد از روســیه و چین در رتبه ســوم دنیا در این زمینه قرار دارد، 
گفت: کشور ما دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در زمینه 
صنعتی، معدنی و کشاورزی است، این نشان می دهد هم شرایط 
تولید و هم بازار فروش محصوات فراهم است. اما آیا این به تنهایی 
کفایت می کند؟ آیا شرایط محیطی و پیش زمینه های دیگر توسعه 
صادرات فراهم است؟ آیا ما شرکت های بزرگ صادراتی شبیه آنچه 
در همه دنیــا وجود دارد، داریم؟ آیا مقیاس تولید در کشــور ما 
در وضعیتی هســت که بازارهایی بزرگی مثل روســیه را جوابگو 
باشــیم؟ وی افزود: این موارد بیانگر این است که ما تولید داریم، 
اما ظرفیت سازی ازم ایجاد نشده است و باید ظرفیت سازی شود.

موسویان ریزی در مورد انتقاد صادکنندگان نسبت به وضع قوانین 
خلق الساعه گفت: کشور در فضای پیچیده و متاطمی قرار دارد. 
نظام تحریم هر روز تحریم جدیدی وضع می کند، مشکاتی مثل 
شیوع کرونا را داریم، لذا با انعطاف قوانین باید به صورت ضربه گیر 

عمل کنیم.

رشد صادرات به دو کشور عضو اتحادیه اورسیا و امارات

سرپرســت معاونت توســعه بازارهای صارداتی ســازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: سال گذشــته با اتحادیه اوراسیا موافقت نامه 
تجــارت ترجیحی امضاء کردیم و با دو کشــور عضو این اتحادیه 
و امارات متحده عربی با وجود تحریم ها رشــد صادرات داشته ایم 
و برنامه ریزی داریــم تا پاییز این موافقت نامه تجارت ترجیحی را 
به موافقت نامــه تجارت آزاد تبدیل کنیم.موســویان ریزی افزود: 
۸۰ درصد صادرات کشــور به کشــورهای همسایه است، به غیر 
از عربســتان و بحرین که تجارت اندکی داریم، با جایگزین کردن 
هند و چین، سناریوهای صادراتی متفاوتی برای هر کشور در نظر 
گرفته ایم. بخش قابل توجهی از بازار کشــور افغانســتان و عراق 
در اختیار ماســت.وی ادامه داد: ســازمان توسعه تجارت ایران به 
عنوان یک سازمان حمایتی با ایجاد زیرساخت های ازم، مذاکره با 
کشورهای همسایه، رفع تنگناها و... در تاش است شرایط صادرات 
را برای صادرکنندگان ایجاد کند و روند کاهشی صادرات را که به 
دلیل کرونا ایجاد شــده بود، کاهش دهد. در حال حاضر وضعیت 
بیش از ۸۰ درصد مرزهای ما با کشورهای همسایه به حالت عادی 
برگشته است و جلسات متعددی با صادرکنندگان داریم تا نظرات 

آنها را در سیاستگذاری ها لحاظ می کنیم.

ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران با اشــاره به اهمیت ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی گفت: 
اگر می خواهیم بازار قابل توجه  صادراتی داشــته باشــیم، نیاز به 
شرکت های بزرگ صادراتی در قالب کنسرسیوم، اتحادیه، تشکل و.. 
داریم تا صادرکنندگان بتوانند توان پاسخگویی به یک بازار بزرگ 
با قواعد و مقررات خاص را داشــته باشــند. لذا ازم است تجدید 
ساختار در بنگاه ها صورت بگیرد و مدیریت صادرات به وجود آید.

موســویان ریزی ادامه داد: ما تولید داریم، انبار داریم، لجســتیک 
داریم، حمل و نقل داریم اما سیستمی که این اجزاء را بهم وصل 
کند، نداریم. تولیدکننده ما صادرکننده نیســت و یا صادرکننده 
سنتی است که اطاعات ازم در مورد بازارهای صادراتی را ندارد.

وی با بیان اینکه ما در ســازمان توســعه تجارت ایران مجوزها و 
حمایت های ازم در زمینه ایجاد شرکت های صادراتی را به افراد 
واجد شــرایط ارائه می کنیم، افزود: افراد تحصیلکرده و متخصص 
در این زمینه می توانند با ایجاد شرکت های دانش بنیان مدیریت 
صادرات و با آنالیز اطاعات بازارهای صادراتی، یکســری خدمات 
حداقلی و حداکثری را برای بنگاه ها فراهم کنند.وی افزود: عاوه 
بر همه این موارد ما با مسائلی همچون تحریم ها و در حال حاضر 
شــیوع ویروس کرونا رو به رو هستیم و کشور ما تحت تاثیر این 

فشارهای سنگین مقاومت می کند.

ظرفیت صادراتی محصوات کشاورزی
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران در مورد صادرات محصوات کشاورزی گفت: در سال گذشته 
۱۰ درصد صادرات ما در بخش کشــاورزی بود. این در حالی است 
که در ســه ماهه امســال این میزان به ۲۰ درصد رســیده است. 
این نشــان می دهد با وجود ظرفیت هایی که داریم، بخش عمده 
صادرات کشــور در زمینه محصوات کشــاورزی نیست و نیاز به 
ظرفیت ســازی داریم.موسویان ریزی افزود: در سه ماهه اول امسال 
در بین ۱۰ کاای اول صادر شــده که اغلب کااهای پتروشیمی 
و صنعتی هستند، در شــرایط کرونا صادرات دو کاای کشاورزی 
شامل هندوانه با ۱۲۷ میلیون دار و گوجه فرنگی با ۱۲۲ میلیون 
دار را داشتیم که قیمت تمام شده و رقابتی این دو محصول انگیزه 
صادرات ایجاد کرده بود.وی افزود: بخش کشاورزی به این دلیل که 
اشتغال ایجاد می کند، اهمیت دارد. ما هر سال حجم باایی از ذرت، 
کنجاله و دانه های روغنی وارد می کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی به این 
محصوات اختصاص می دهیم، در صورتی که اگر زیرساخت ایجاد 
و شرایط کشت و تولید این محصوات استراتژیک را فراهم کنیم،.

معاون وزیر صنعت:
  منطقی کردن قیمت خودرو اولویت

 نخست است
 معــاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: واقعی ســازی و 
منطقی کردن قیمت خودرو  هدف ماســت و به دنبال افزایش قیمت نیســتیم 
و افزایش قیمت بازار را نیز به رســمیت نمی شناسیم.مهدی صادقی نیارکی در 
حاشــیه بازدید از واحدهای تولیدی ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: هدف ما افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو بوده که این امر تاکنون 
محقق شــده است.وی ادامه داد: طی امسال رشــد ۱۸ درصدی تولید خودرو و 
رشــد ۳۰ درصدی در تحویل خودرو را شــاهد بودیم و با این آمار در این مدت 
۲۰۰ هزار خودرو به متقاضیان تحویل داده شده است.معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید یک میلیون دستگاه انواع خودرو  و تحویل به 
متقاضیان از برنامه های وزارت صنعت طی سال جاری است.وی با اشاره به اینکه 
آخرین قیمت خودرو  براساس قیمت های سال ۱۳۹۷ بوده است، بیان کرد: ما در 
بخش عمده ای از نهاده ها افزایش قیمت داشتیم و این افزایش قیمت خودرو نیز 
حداقلی است و با قیمت بازار فاصله دارد.صادقی نیارکی با اشاره به اینکه شورای 
رقابت افزایش قیمت خودرو را بررســی می کند، ادامه داد: باید به این امر توجه 
شود که ۳۰ رشته فعالیت با بخش خودرو سازی مرتبط هستند و هرگونه اشتباه 
در این بخش تاثیرگذار خواهد بود.وی تاکید کرد: ۴۰۰ هزار نفر در زنجیره تولید 
و لجستیک بخش خودرو و صنایع وابسته به آن شاغل هستند و باید به این امر 
توجه شود.وی گفت: اقام اصلی خودرو در بورس و نهاده های وارداتی با ارز است 
و قیمتی که فاصله کارخانه را با بازار کاهش دهد با حداقل افزایش قیمت، مورد 

نظر ماست.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران خبر داد
رخت نو بر تن ۲۷۰ واگن ریلی کشور

مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران گفت: ۲۷۰ واگن که قابلیت 
بازســازی داشــتند  به کارخانجات تولیدکننده اعزام شدند.ســعید رسولی در 
حاشــیه بازدید از شرکت ایریکو ابهر، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
زمینه تحقق جهش تولید، یادآور شد: به همت همه تولیدکنندگان حوزه ریلی، 
خوشبختانه امسال گام های خوبی در این حوزه برداشته شده است که در سایه این 
تاش ها، روز شنبه چهارمین مرحله از تولیدات ناوگان ریلی داخلی کشور به شبکه 
ریلی اضافه خواهد شد.وی با اشاره به امضای قرارداد بازسازی ۸۰ دستگاه واگن 
مســافربری با ایریکو ابهر، تصریح کرد: در فاصله یک و نیم ماهه از این تصمیم، 
عملیات بازسازی در ایریکو آغاز شده است که این امر یک اتفاق ارزشمند در حوزه 
راه آهن کشور است که بعد از سالیان طوانی این ناوگان بازسازی شود.مدیرعامل 
شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران، با بیان این که ۲۷۰ واگن که قابلیت 
بازسازی داشتند به کارخانجات تولیدکننده اعزام شدند، ادامه داد: ۸۰ دستگاه از 
شرکت رعد تبریز، برای بازسازی به ایریکو سپرده شده است و سایر کارخانجات 
هم، واگن های شــرکت های دیگر را در  دست انجام دارند.رسولی تصریح کرد: با 
توجــه به این امر عاوه  بر آن که چرخ رونــق و تولید در کارخانجات به گردش 
درمی آید، فرصتی برای ارتقا کیفیت ناوگان کشور بدون لطمه به ظرفیت صندلی 

مسافران فراهم خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز: 
مهمترین رسالت مسووان حمایت از سرمایه 

گذار و فعاان اقتصادی است
تبریز - وحید خــوش زرع: رییس اتاق بازرگانی تبریز 
گفت: در شــرایط کنونی مهمترین رســالت مسووان 
کشــور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی 
حمایت از ســرمایه گذار و فعاان اقتصادی اســت.به 
گــزارش خبرنگار ما در تبریز، یونــس ژائله در دیدار با 

نماینده مردم ورزقان در مجلس شــورای اسامی با اعام این مطلب، اظهار کرد: 
فعاان اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه باید در شرایط سخت اقتصادی از سوی 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسامی مورد حمایت قرار گیرند.وی، ادامه 
داد: توسعه اقتصادی کشــور در بخش های مختلف صنعتی و معدنی با تکمیل 
زنجیره تولید میسر می شود.ژائله، حضور بخش خصوصی کشور و استان در تکمیل 
زنجیره های تولید برای توسعه اقتصادی کشور را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
مسئوان ارشد کشوری و استانی باید تاش کنند با حمایت از بخش خصوصی 
زنجیره تولید در تمام بخش های اقصادی به ویژه معدن را در راســتای توســعه 
کشــور فراهم کنند.رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به ظرفیت های استان در 
صنعت و معدن گفت: استفاده از پتانسیل های مختلف در صنعت و معدن استان 
باید با تشکیل گروه های کارشناسی و ایجاد کنسرسیوم هایی که متولی آن بخش 
خصوصی استان است، انجام شود.وی یاداوری کرد: با حمایت از سرمایه گذاران و 
فعاان اقتصادی و ایجاد وفاق و همدلی بیشتر می توان بر مسائل و مشکات کان 
اقتصادی کشور در راستای ایجاد رفاه بیشتر برای مردم که رسالت ذاتی دولت و 

فعاان اقتصادی است، غلبه کرد.

حمایت از طرحهای توسعۀ فواد مبارکه 
نمایندۀ مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو و رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
در مجلس شــورای اســامی، پس از بازدیــد از خطوط تولید شــرکت فواد 
مبارکــه، اظهار داشــت: ورق هایی که در این شــرکت تولید می شــود موجب 
 خودکفایی است و چرخ بســیاری از صنایع پایین دست را به گردش درمی آورد.

وی افزود: بسیاری از صنایع کشور برای تولید محصوات نهایی به ورق تولیدشده 
در فواد مبارکه نیازمند و به نوعی با این شــرکت مرتبط اند؛ ازاین رو اگر شرکت 
فواد مبارکه وجود نداشــت، در این شــرایط ســخت تحریم، به یقین محتاج 
کشورهای بیگانه می شدیم؛ همچنان که در حوزۀ انتخابیه بنده، بسیاری از صنایع 
ازجمله تولیدکنندگان لوازم خانگی از محصوات این شــرکت استفاده می کنند.

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر   و   اسکو   در   مجلس شورای اسامی با اشاره به 
اهمیت و لزوم اجرای طرح های توسعۀ فواد مبارکه خاطرنشان کرد: با اجرای این 
طرح ها تولید انواع ورق های دیگر نیز محقق می شــود و نیاز صنایع پایین دستی 
به خوبی تأمین خواهد شد.وی ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان فواد 
مبارکه تصریح کرد: اجرا   و    راه اندازی طرح های توسعه ای که در دستور کار این 
شرکت قرار دارد، مصداق واقعی عمل به فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق شعار 
جهش تولید است؛ ازاین رو از همۀ این عزیزان تقاضا می کنم که نگذارند وقفه ای 
در اجرا و راه اندازی پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ ایجاد شود. باید در نظر داشته باشیم 

که فواد مبارکه نماد استقال و توسعۀ صنعتی کشور است.

استانها
جای خالی فرش ایران با فرش هندی، پاکستانی و 

افغانستان پر شد
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف گفت: اکنون فرش در فروشگاه های زنجیره ای 
دنیا فروش می رود، وقتی فرش ایران با قیمت ۵۰۰ دار و هندی، پاکســتان و افغان ۲۵۰ 
دار است قطعا خریدار به سمت فرش غیرایرانی می رود.مجتبی عراقچی درباره وضعیت بازار 
فرش دســتباف اظهار داشت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و تاثیر مستقیمی 
هم بر خرید داخلی فرش دستباف گذاشته عاوه بر آن ۹۵ درصد بازار فرش دستباف خارج 
از کشور است که به خاطر تحریم تقریبا بازاری برای ایران باقی نمانده است.وی افزود: اکنون 
اوضاع صادرات خراب اســت، مصرف کم شده صادرکنندگان هم به راحتی نمی توانند ارز را 
وارد کنند بنابراین رکود وحشتناکی را هم در بازار داخل و هم خارج شاهدیم که البته شیوع 
کرونا هم مزید بر علت شده و بشدت بازارهای خارجی و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: عاوه بر کسادی داخل ما به لحاظ قیمت 
امکان رقابت با کشورهایی مثل هندوستان، پاکستان و افغانستان را نداریم، فرش دستباف یک 
هنر-صنعت است از لحاظ هنری فرش ایران حرف اول را می زند و هیچ رقیبی در دنیا ندارد 
ولی از نظر صنعتی و فرش تجاری ما امکان رقابت نداریم قیمت فرش این سه کشور بسیار 
کمتر از فرش ایرانی است.وی خاطرنشان کرد: مشتری فرش هنری خیلی کم است، اکنون 
فرش در فروشگاه های زنجیره ای دنیا فروش می رود، وقتی فرش ایران با قیمت ۵۰۰ دار و 
هندی، پاکستان و افغان ۲۵۰ دار است قطعا خریدار به سمت فرش غیرایرانی می رود چون 
به قصد سرمایه گذاری نمی خرد که یک مدت از آن استفاده کرده و بعد می فروشد.  عراقچی 
با بیان اینکه ما تقریبا مشتری هایمان را از دست داده ایم و فرش ایران از سبد کاای مشتریان 
خارج شده است، افزود: بیشتر مشتریان ایران از کشورهای آلمان، فرانسه و کشورهای اروپایی 
بوده و امریکا به تنهایی۴۰ درصد فرش ایران را خریداری می کرد که اکنون به خاطر تحریم 
این بازار ۴۰ درصدی را از دست داده ایم، البته اکنون مشتریان جدیدی هم در روسیه، برزیل 
و کشورهای امریکای جنوبی داریم، ولی کا بازار کساد است.وی یادآور شد: کل صادرات فرش 
ایران در ســال ۹۷،  ۳۰۰ میلیون دار بوده که در ســال ۹۸ و ۹۹ این میزان بسیار کاهش 
یافته است.رئیس اتحادیه فروشندگان فرش گفت: فروش داخلی هم به دلیل مالیات باا دچار 
آسیب شده و بسیاری از اعضای اتحادیه فروشگاه های خود را تعطیل می کنند، در حال حاضر 
در سه رشته تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده، فقط تولیدکنندگان باید مالیات سنگینی 
بپردازند و تولیدکننده و صادرکننده معاف از مالیات است، در صورتی که اگر فروشنده هم 
معاف شــود، این بازار رونق می گیرد و مردم به آن مانند طا، ارز، اتومبیل و ملک به عنوان 
کاای ســرمایه ای نگاه کرده و دارایی خــود را به فرش هم تبدیل می کنند.وی تاکید کرد: 
چنانچه فروشندگان فرش از مالیات معاف شوند، کار ۱۰ میلیون نفری که از این مسیر ارتزاق 

می کنند، رونق می گیرد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعام کرد
برقراری پروازهای مشروط به چین

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از برقراری پروازهای تهران گوانگجو به صورت هفتگی 
خبر داد و گفت: گرچه ترکیه پروازهای ایران به کشورش را به صورت ناگهانی کنسل کرد 
اما مردم می توانند بهای بلیت پروازهای کنسل شده شان را از ایراین ها دریافت کنند.مقصود 
اسعد سامانی در این باره گفت: ترکیه به صورت ناگهانی پروازهای ایران را به کشورش ممنوع 
کرد که البته در این میان تنها کسانی که ویزای کاری معتبر ویزای تحصیلی، اقامت یا تابعیت 
ترکیه را داشــتند می توانستند به این کشــور پرواز کنند و سفر به ترکیه مانند دوبی برای 
همه آزادنبود.وی افزود:  با توجه به این که این پروازها به صورت غیر ارادی لغو شــده است 
شرکت های هواپیمایی نباید خسارتی بدهند اما مردم می توانند اعتبار این بلیت ها را  برای 
آینده نگه دارند یا این که پول بلیت کنسل شده شان را از ایراین ها دریافت کنند.یکی دیگر از 
تغییراتی که در پروازهای خارجی به وجود آمد برقراری پروازهای چین )تهران- گوانگجو( به 
صورت هفتگی است که البته برای همه سفر به گوانگجو آزاد نیست بلکه تنها کسانی می توانند 

به چین پرواز کنند که اقامت یا تابعیت این کشور را داشته باشند.

معاون وزیر صمت از تدوین بسته تشویقی به منظور 
تسریع در بازگشــت ارز حاصل از صادرات در جلسه 
کمیته شــورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خبر 
داد.حمیــد زادبوم در نشســت کمیته کارشناســی 
شــورای عالی توســعه صادرات غیرنفتی با اشاره به 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: 
وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام 
کرده و ساز و کارهای ازم را جهت استفاده از ابزارهای 
تشــویقی طراحی اجرایی کند.رئیس سازمان توسعه 
تجارت افزود: در این جلسه که با دستور کار، بررسی 
دستورالعمل بازگشــت ارز حاصل از صادرات برگزار 
شد، از دستگاه های مختلف بخش خصوصی و دولتی 
خواست تا پیشــنهادات خود در خصوص راهکارهای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته 
مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها 
و اجرایی شــدن تصمیمات، اقــدام مقتضی صورت 
پذیرد.وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که 
ارز حاصــل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه 
اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه های اصلی سازمان 
توسعه تجارت ایران اســت که از طریق کمیته اقدام 

ارزی پیگیری می شود. زادبوم افزود: صادرکنندگان با 
مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکات با 
هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.معاون 
وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش 
دیگری از سخنان خود ایجاد بسته های تشویقی توسط 
ســازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف 
ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تســریع در 
بازگشــت ارز را با اهمیت توصیف کــرد و ادامه داد: 
بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات 
حدود هشــت میلیارد دار در سال ۹۷، ارز صادراتی 
خود را بــه صورت صد در صــد بازگردانده اند که در 
صورت اجرای برنامه های تشویقی، پیش بینی می شود 
تعداد صادرکنندگان از نظر تعــداد و ارزش صادرات 
افزایش خواهد یافــت.وی دغدغه های صادرکنندگان 
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند 
دانســت و  تصریح کرد: با برگزاری جلسات رو در رو با 
صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت 
ایران، می توان نســبت به رفع ابهامــات و تاش در 
جهت تسریع بازگشــت ارز صادراتی اقدام کرد.زادبوم 
بر اهمیت توســعه صادرات، ارز آوری برای تأمین نیاز 
ارزی و حمایت از تولید و اشــتغال کشور تأکید کرد 

و  گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش های غیر دولتی 
برای برون رفت از مشــکات فعلی همچنان استمرار 
داشته باشــد.در این نشست همچنین موضوع نحوۀ 
بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور 
با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررســی 
قرار گرفــت و نمایندگان اتاق هــای بازرگانی، تعاون 
و اصناف کشــور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق 
صادرکنندگان نباید بخشنامه ها عطف به ماسبق شود 
و باید در نظام سیاســت گذاری کان کشــور به ویژه 
سیاست گذاری های ارزی، بر اساس قوانین باادستی 
حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی 
باشد.در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن 
اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی 
درخواســت کرد سیاست ها و ضوابط بانک مرکزی به 
سمت تشــویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت دار و 
مسئولیت پذیر و حذف زمینه های ظهور و بروز فعالیت 
صادرکننده نماها باشد.نمایندگان بخش غیردولتی از 
بانک مرکزی درخواست کردند که مهلت بیشتری برای 
بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری 
معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های 

ناشی از تحریم ها در نظر بگیرند.

 تدوین بسته های تشویقی برای تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی
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رییس اسبق کانون صرافان تشریح کرد؛گزیده خبر

تبعات دار چند نرخی در بازار
رییس اسبق کانون صرافان گفت: اگر کنترل بازار ارز با مدیریت 
صحیح انجام شــود، حتی با نرخ تورم ۴۰ درصدی، در این زمان 
که ۱۲۰ روز از ســال می گذرد، هنــوز می باید دار زیر ۲۰ هزار 
تومان می بود. نوسان نرخ دار در ۴ ماه اول سال به حدی بوده که 
در این روزهای کرونایی، اصلی ترین دغدغه خانوار و مردم، آینده 
نرخ ارز اســت. بررسی روند بازار ارز نشان می دهد که نرخ دار از 
۱۴ هزار تومان در آخرین روز کاری سال ۹۸، تا همین چند روز 
پیش تا مرز کانال ۲۶ هزار تومان صعود کرد، اما مسایل سیاسی 
و اعام خبر عرضه ۳۰۰ میلیون دار در بازار ارز، بافاصله نرخ ها 
در بــازار ارز را نزولی کرد. در حال حاضر نرخ دار در صرافی های 
بانکی در حدود ۲۰ هزار تومان است. پیش بینی برخی تحلیلگران 
اقتصادی این اســت که در صورتی که دارهای بلوکه شده آزاد 
شــود و میلیاردها دار ارز به اقتصاد کشور بازگردد، اثر بسیاری 
روی قیمت ها در بازار ارز خواهد گذاشــت.در این خصوص، علی 
اصغر ســمیعی درباره نرخ واقعی دار اظهار داشت: برای به دست 
آوردن قیمت واقعــی دار نیاز داریم که ابتدا قیمت پایه و زمان 
آن را مشــخص کنیم و بعد متوسط نرخ تورم از آن زمان تاکنون 
در کشــور ما و در کشورهای حوزه دار مشخص شود.وی افزود: 
آن زمان با افزودن تفاضل نرخ های تورم در کشور ما و کشورهای 
حوزه دار به قیمت پایه، قیمت روز به دست می آید.رییس اسبق 
کانون صرافان با ذکر مثالی توضیح داد: در اسفند ماه از من راجع 
به نرخ ارز در سال ۹۹ پرسیده بودند، در پاسخ به این سوال گفته 
بودم کــه اگر فرض کنیم ارز در فروردین مــاه ۹۸، دوازده هزار 
تومان صحیح بوده باشــد، با توجه به نــرخ تورم ۴۰ درصدی در 
کشــور ما و حدود ۴ درصدی در کشــورهای حوزه دار، می باید 
تفاضل آن به نرخ ارز افزوده شود و می توانیم سال جدید را با دار 
حدود ۱۷ هزار تومانی آغاز کنیم، البته به شــرطی که نرخ های 
متفرقه برچیده شود و تک نرخی در بازار ارز حاکم شود.سمیعی 
عنوان کرد: رویه معمول در کشــور ما این اســت که مسووان 

اقتصادی کشــور تا آنجا که پولی دم دستشان باشد، عاقه دارند 
که با تزریــق ارز ارزان، قیمت ها را به طور غیر واقعی پایین نگه 
دارنــد. بنابراین به تزریق ارز به نرخ های ۴۲۰۰ تومانی، ۱۲ هزار 

تومانی و نرخ بازار متشکل و غیره ادامه دادند.

بازار آزاد در قفس قیمت دستوری نمی ماند
وی متذکر شــد: نکته این جاست که بازار آزاد از این گونه نرخ ها 
تبعیت نمی کند و بعــد از مدتی نه تنها خود را از قفس قیمت 
دستوری، آزاد می کند، بلکه قدری هم به قول معروف به پیشواز 
آینده رفته و حباب می گیرد.رییس اســبق کانون صرافان ادامه 

داد: کما اینکه ماحظه کردید، شاهد باا رفتن قیمت ها در بازار 
آزاد تا ۲۶ هــزار تومان بودیم که در همان زمان در صرافی های 
بانکی گاهی تا ۲ هزار تومان پایین تر به مردم ارز فروخته می شد، 
که خود این رانت ۲ هزار تومانی باعث تشکیل صف های طوانی 
در مقابل صرافی های بانکی شــده بــود، در حالی که اگر کار با 
مدیریت صحیح انجام شــود، حتی با نرخ تورم ۴۰ درصدی هم 
در این زمان که ۱۲۰ روز از سال می گذرد هنوز می باید دار زیر 
۲۰ هزار تومان می بود.ســمیعی با پیش بینی نرخ ارز در ماه های 
آتی گفت: به دلیل این که تا آخر سال هنوز ۲۴۰ روز باقی مانده، 
اگر فکری به حال نرخ تورم نشــود، طبعا روند صعودی ارز ادامه 

می یابد و اگر نرخ ۴۰ درصدی ماک ما باشد، ممکن است تا ۲۵ 
هزار تومان بتوانیم ســال را به پایان برسانیم.وی گفت: تازه این 
به شــرط مدیریت صحیح بازار ارز است؛ وگرنه اگر به سیاست 
چند نرخی ادامه دهیم، شــاید شاهد تاطمات مخرب بیشتری 
در آینده باشــیم.رییس اسبق کانون صرافان درباره تاثیر مسایل 
سیاسی روی بازار ارز افزود: یک بار دیگر هم عرض می کنم دلیل 
کاهش ارزش تومان و طبعا افزایش قیمت ارز کاما مشــخص 
است، ولی چیزی که مشخص نیست، عدم جلوگیری مسئولین 
اقتصادی کشــور از ایجاد تاطمات در بازار ارز اســت که باعث 
انواع فســادها و رانت ها در بازار خواهد بود.سمیعی عنوان کرد: 
این در حالی اســت که مدیریت بازار هیچ ربطی به فشــارها و 
تحریم هــای اســتکبار جهانی و حتی بــدی وضعیت اقتصادی 
کشــور ندارد، مدیریت یعنی دادن ثبات به بازار، نه الزاما پایین 
نگه داشــتن قیمت ها. راه آن هم واقعی و واحد بودن قیمت ارز 
و تزریق صحیح آن توســط بانک مرکــزی و از طریق بانک ها و 
صرافی های مجاز است.وی افزود: قیمت روز هم با توجه به بسته 
شدن نرخ در بازار روز پیش و مقداری که بانک مرکزی بنا دارد 
در روز بعد تزریق کند، تعیین شــده و اعــام آن در ۸ صبح و 
دادن مهلت به بانک ها و صرافی ها برای واریز ریال معادل مقدار 
ارز مورد تقاضایشــان قبل از ساعت ۱۰ صبح است.رییس اسبق 
کانون صرافان گفت: به همین ســادگی می شود از ایجاد رانت و 
فساد و به هدر رفتن سرمایه های کشور جلوگیری کرد.سمیعی 
ادامه داد: اصوا همه بانک های مرکزی در سراسر دنیا دو وظیفه 
اصلی بر عهده دارند؛ یکی ثبات نسبی قیمت در بازار ارز و البته 
این به معنی ثابت نگه داشتن قیمت نیست، بلکه فقط به معنی 
جلوگیری از نوســانات بیش از از یک درصد تا ۲ درصد در روز 
است و دوم، ایجاد شــغل با تنظیم نرخ بهره در کشور است که 
متاسفانه تاکنون بانک های مرکزی ما کمترین توجه را به این دو 

وظیفه اصلی نشان داده اند.

 با انجام تقریباً 100 درصدی تعهدات 
بانک آینده

بیش از ۳۳ هزار نفر با دریافت تســهیات ازدواج از 
بانک آینده به خانه بخت رفتند.بانک آینده، تا کنون 
بیش از ۳۳هزار نفر از ثبت نام کنندگان وام ازدواج را 
با پرداخت تسهیات قرض الحسنه راهی خانه بخت 
کرده است.امســال با توجه به افزایش سقف اعطای 
وام بــه ۵۰۰ میلیون ریال و هم چنین محدودیت های ناشــی از همه گیری 
ویــروس کرونا و با پرداخت بیش از ۲.۰۰۰ فقره وام قرض الحســنه ازدواج، 
نزدیک به صد درصد از تعهدات بانک آینده در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج 
انجام شــد.بانک آینده، در سال روز ازدواج حضرت فاطمه )سام اه علیها( و 
حضرت علی )علیه الســام(، آغاز زندگی مشترک این گروه از جوانان عزیز 

کشورمان را تبریک می گوید.

 جزئیات جدید از فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بازار رهن ثانویه
 اعام شد

استقبال از اوراق رهنی بانک مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هفته 
گذشــته ۱۰ میلیون ورقه اوراق تحت عنوان اوراق 
رهنی بانک مســکن در بازار سرمایه عرضه شد تا با 
فروش آن، منابع نقد برای پرداخت تسهیات جدید 
خرید مســکن تامین و به خریداران خانه پرداخت 
شــود.اوراق رهنی نوعی ابزار نوین بورســی در ایران برای تبدیل تسهیات 
قدیمی خرید مسکن به تسهیات جدید است.این اوراق به پشتوانه اقساط 
در حال پرداخت به بانک مسکن منتشر شد و اکنون با فروش آنها به میزان 
۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید مختص پرداخت تســهیات جدید 
حاصل شده است.اوراق رهنی و عرضه آن در بازار رهن ثانویه سابقه چند ده 
ســاله در کشورهای دارای بازار بزرگ تسهیات رهنی دارد.این اوراق باعث 
می شــود طول زمانی بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت تسهیات خرید 
مســکن به موسسات مالی از باای ۱۰ ســال به حدود ۲ سال کاهش پیدا 
کند. در نتیجه ســرعت و توان پرداخت تسهیات مسکن به همین نسبت 
افزایش پیدا می کند.بانک مســکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده 
زنده تسهیاتی دارد که اکنون با عرضه یک هزار میلیارد تومان اوراق رهنی، 
دومین قدم در توسعه بازار رهن ثانویه و تولید منابع از ظرفیت داخلی نظام 
تامین مالی مسکن را برداشته است.قدم اول در این مسیر، تیر ماه سال ۹۵ 
با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی به عنوان عرضه آزمایشی برداشته 
شد.صابر عســکرپور مدیر امور مالی بانک مســکن در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مسکن درباره جزئیات فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی 
در بازار سرمایه طی هفته گذشته اعام کرد: صندوق های بورسی با درآمد 
ثابت مشتریان عمده این اوراق بودند و حدود ۹۰ درصد از مشتریان عرضه 
هفته گذشــته را خریداران حقوقی تشکیل دادند.عسکرپور با بیان اینکه در 
آن مقطع، اوراق یک گزینه اولویت دار ســرمایه گذاران بورسی بود تصریح 
کرد: اوراق رهنی بانک مســکن بواســطه اعتبار این بانک و اوضاع مناسب 
شــاخص های بانک مسکن در شــبکه بانکی، بسیار مورد عاقه و استقبال 
سرمایه گذاران بازار سرمایه قرار گرفت و این موضوع بستر عرضه های بعدی 
را هموار کرده است.مدیر مالی بانک مسکن درباره برنامه در نظر گرفته شده 
برای فازهای بعدی انتشار اوراق رهنی افزود: برنامه بعدی ما انتشار و عرضه 
۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی اســت اما ســه فاکتور را باید برای 
عرضه های بعدی اوراق مدنظر قرار دهیم. فاکتور اول ارزش و تعداد پرونده 
های زنده تسهیاتی اســت که اگر به تنهایی این موضوع به عنوان فاکتور 
تعیین حجم انتشــار اوراق باشد می توان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
رهنی منتشر کرد. اما فاکتور دوم که اهمیت باایی دارد ضوابط بانک مرکزی 
اســت که باید در این مســیر، مورد عمل و رعایت بانک مسکن قرار بگیرد. 
مطابق ضوابط بانک مرکزی برای انتشار اوراق رهنی، فقط آن دسته از پرونده 
های تسهیاتی که حداقل دو سال از زمان شروع پرداخت اقساط تسهیات 
شان گذشته است می توانند پشتوانه انتشار اوراق رهنی قرار بگیرند ضمن 
آنکه تسهیات گیرنده باید خوش حساب بوده باشد و پرونده تسهیاتی به 

اصطاح شبکه بانکی دارای اقساط معوق نباشد. 

از سوی بانک مرکزی اعام شد؛
کاهش نرخ رسمی ۲0 ارز 

بانک مرکزی نرخ رســمی ۴۷ ارز را برای امروز اعام کرد که بر اســاس آن 
نرخ ۱۶ ارز افزایش و ۲۰ واحد پولی کاهش یافت. قیمت دار و ۱۰ ارز دیگر 
نیز ثابت اعام شــد.به گزارش خ بانک مرکزی، براساس اعام بانک مرکزی 
هر دار آمریکا برای )پنج شنبه دوم مرداد ماه ۹۹( بدون تغییر نسبت به روز 
گذشــته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش 
۱۷ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۴۸۰ ریال و هر یورو نیز با رشــد ۱۱۸ ریالی 
به قیمت ۴۸ هزار و ۶۱۴ ریال اعام شــد.افزون بر این، هر فرانک سوئیس 
۴۵ هزار و ۲۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۳۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و 
۵۸۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۳ ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم 
امارات متحده عربی ۱۱ هــزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ 
ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۸۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار 
و ۲۰۷ ریــال، دار هنگ کنگ ۵ هــزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار 
و ۲۳۳ ریال و دار کانادا ۳۱ هزار و ۳۲۹ ریال قیمت خورد.از ســوی دیگر، 
نــرخ دار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۲۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۵۰ 
ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۵ ریال، روبل روســیه ۵۹۱ ریال، ریال قطر ۱۱ 
هــزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر ســوریه ۸۲ 
ریال، دار اســترالیا ۳ هزار و ۹ ریال، ریال ســعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، 
دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دار ســنگاپور ۳۰ هزار و ۳۴۵ ریال، 
یکصد تاکای بنگادش ۴۹ هزار و ۵۳۵ ریال، ده روپیه ســریانکا ۲ هزار و 
۲۶۲ ریــال، کیات میانمار ۳۱ ریــال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۳ ریال 
تعیین شــد.همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار 
لیبی ۳۰ هزار و ۱۸۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۹۵ ریال، یکصد بات تایلند 
۱۳۲ هزار ۶۹۰ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۷۸ ریال، یک هزار وون کره 
جنوبــی ۳۵ هزار و ۴۹ ریال، دینــار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه 
قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۶۳ ریال، اری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۷ ریال، یک 
هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، افغانی افغانســتان ۵۴۵ ریال، روبل 
جدیــد باروس ۱۷ هزار ۵۶۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، 
یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۸۰ ریال، ســومونی تاجیکستان ۴ هزار و 
۷۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان 

۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش گذاری شد.

همتی اعام کرد
 شرط دریافت کمک ودیعه مسکن

 با سود 1۲ درصد
رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ودیعه مسکن با تذکر اینکه آن 
کمک ودیعه مسکن است نه وام ودیعه مسکن، گفت: مشموان 
این طرح اگر توانایی پرداخت اصل و ســود وام به صورت ماهانه 
را داشــته باشــند، می توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط 
۳۰ ماهــه و نرخ ۱۲ درصد دریافــت کنند.عبدالناصر همتی در 
پستی اینســتاگرامی درباره وام ودیعه مســکن، نوشت: این وام 
»ودیعه مسکن« نیســت بلکه، »کمک ودیعه مسکن« است که 
هدف آن کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعهٔ اجاره های 
مســکن اقشار کم درآمد و آســیب پذیر درسال جاری است.وی 
افزود: با توجه بــه محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران 
و کنترل آثار شــیوع کرونا برای سیستم بانکی)حداکثر ۷۵هزار 
میلیــارد تومان( اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ 
۱۳درصد، آن هم با موکــول کردن برگرداندن اصل وام به پایان 
دوره یک ســاله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور 
نبود.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افرادی که با تأیید وزارت 
راه و شهرســازی واجد شرایط اســتفاده از این وام باشند، اگر به 
جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، 
توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، 
می تواننــد با انتخــاب خود، این وام را با اقســاط ۳۰ ماهه ونرخ 
۱۲ درصــد دریافت کنند.همتی در ادامه گفت: محدودیت منابع 
اختصاص یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم آن 
منابع، از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم 
سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن 
جهت گیری برای کمک به اقشــار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام 
تاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط 
سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.وی در پایان اظهارکرد: 
جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است 
ازکلیه بانک ها می خواهــم در کنار تاش خود برای تأمین مالی 
واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان نیز با نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار )۱۸درصد( وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و 

اولویت ازم را به آن بدهند.

بانک مرکزی در هفته جاری معامله ای 
در خصوص عملیات بازار باز نداشت

بانــک مرکزی اعام کرد که با توجه به مــازاد نقدینگی در بازار 
بین بانکی، در هفته جــاری معامله ای در خصوص عملیات بازار 
باز نداشته اســت. با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، 
ایــن بانک در هفته جاری معامله ای در خصوص عملیات بازار باز 
نداشت.پیرو اطاعیه روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی 
در خصوص موضع بانک مرکــزی در عملیات بازار باز، این بانک 
هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک ها دریافت 
نکرده اســت. عدم تمایل بانک ها برای فروش اوراق بدهی دولتی 
توســط بانک ها به دلیل مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی است، 
در نتیجه این بانک در هفته جاری معامله ای در خصوص عملیات 
بازار باز نداشت.بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد 
نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا 
می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی( بر 
اســاس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف 
کاهش نوســانات نرخ بازار بین بانکی حــول نرخ هدف، از طریق 
انتشار اطاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعام خواهد شد. متعاقب 
اطاعیه یاد شده، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند 
در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نســبت 
به ارسال ســفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.

بانک مرکزی موضوع ۲۵۰ شخص حقیقی 
و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد 
دار ارز صادراتی را برنگردانده اند را از مراجع 
قضایی مورد پیگیری قــرار می دهد. بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران در راستای 
اجرای سیاســت های کان کشور و با توجه 
بــه اهمیت و ضرورت برگشــت ارز حاصل 
از صــادرات به چرخه اقتصادی کشــور به 
منظور تأمین مواد اولیه و کاای واســطه ای 
بخش های تولیدی/صنعتی کشور در جهت 
حفظ اشــتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس 
سیاست های تعیین شده توسط کمیته ماده 
)۲( مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
دســتورالعمل های ازم برای برگشــت ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتــی را تنظیم و از 
ســال ۱۳۹۷ اباغ کرده است.بانک مرکزی 
اعام کرد که این بانک طی دو سال گذشته 
جلســات متعددی با اتاق هــای بازرگانی و 

فعاان اقتصادی در رابطه با تشــریح اوضاع 
و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در 
این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و 
اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار 
کرده است. خوشبختانه طی دو سال اخیر، 
با وجود شــدیدترین تحریم های ظالمانه و 
محدودیت های اعمال شــده در قالب جنگ 
تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی 
و همکاری فعاان دلسوز و متعهد بخش های 
مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر 
دستگاه های حاکمیتی، حتی علی رغم بروز 
و شــیوع بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد 
اولیه تولید و تهیه کااهای اساســی به نحو 

نسبتاً مناسبی اجرا شده است که این مهم 
ماحصل تــاش و همراهی بخش عمده ای 
از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان اصیل و 
متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان 
بوده است. لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی 
از تمامی تاش های این عزیزان انتظار دارد 
که با تداوم این وضعیت به خدمت رسانی به 
مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند.در 
کنار این موضوع عده ای در شــرایط جنگ 
تمام عیار بر علیه کشــور، بــدون توجه به 
سیاســت های کان اباغی با بهره مندی از 
منابع و امکانات کشــور مبادرت به صادرات 
کاا از کشــور کــرده و هیچ گونه مدارک و 

مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به 
چرخه اقتصادی ارائه نکرده اند. بانک مرکزی 
در مرحلــه اول اطاعات مربــوط به ۲۵۰ 
نفر شــخص حقیقی و حقوقی، که بخشی 
از مجموع ۲۷ میلیــارد دار ارز صادراتی را 
برنگردانده اند، را بــه مرجع محترم قضایی 
ارســال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به 
منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور 
برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار 
کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز 
اجتناب کرده اند. ضمن تشــکر از همکاری 
و پیگیری های بســیار موثر مراجع محترم 
قضایی و دستگاه های نظارتی در تحت پیگرد 
قــرار دادن افراد متخلــف، بانک مرکزی به 
منظور پیگرد ســایر افراد که در برگشت ارز 
حاصل از صادرات برابر سیاست های اباغی 
اقدام نکرده اند، از طریق مراجع قضایی اقدام 

خواهد کرد.

اطاعیه بانک مرکزی درباره ارز 
حاصل از صادرات
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نگـــاه

در اقدامی متقابل
چین کنسولگری آمریکا را تعطیل کرد

وزارت امور خارجه چین امروز جمعه اعام کرد دســتور به تعطیلی کنسولگری 
آمریکا در شهر چنگدو در استان سیچوان این کشور داده است.به گزارش روزنامه 
گاردین، در بیانیه ای در وبسایت وزارت امور خارجه چین آمده است، مقامهای 
این کشور تصمیم پکن برای لغو مجوزش به فعالیت این کنسولگری را به اطاع 
آمریکا رســانده اند.این اقدام پکن در پاسخ به تصمیم اخیر آمریکا برای بستن 
کنسولگری چین در شهر هیوستن این کشور در پی تشدید وخامت روابط این 
دو کشور صورت گرفته است.پکن این اقدام خود را »یک پاسخ مشروع و ازم« 
به آمریکا توصیف کرده است.در پی مهلت آمریکا به چین برای بستن کنسولگری 
خود، کارکنان این کنســولگری اقدام به ســوزاندن اسناد و مدارک دیپلماتیک 
آنجــا کرده و مقامهای چینی متعهد به تافی این اقدام آمریکا شــده و چنین 
اقدامی را تشدید بی سابقه و حیرت آور تنشها خواندند.چین عنوان کرد: وضعیت 
فعلی میان چین و آمریکا چیزی نیست که چین خواستارش باشد و مسئولیت 
این وضعیت کاما به عهده آمریکا اســت.به نظر می رســد پکن با تصمیمش 
در خصوص تعطیل کردن کنســولگری آمریکا در چنگدو به جای کنسولگری 
های بزرگترش در جاهای همچون شــانگهای، هنگ کنــگ یا گوانگژو، کمی 
خویشــتنداری به خرج داده اســت.وزارت امور خارجه چین برای تعطیل شدن 

کنسولگری آمریکا ضرب ااجل تعیین نکرد.

شرط عباس برای آغاز مذاکره با رژیم 
صهیونیستی

رئیس تشــکیات خودگردان فلســطین آغاز مذاکره با رژیم صهیونیستی را به 
توقف روند الحاق بخش هایی از کرانه باختری و مشارکت کشورهای دیگر در این 
مذاکره مشروط کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین »وفا«، محمود عباس، 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در تماسی تلفنی با ارنا سولبرگ، نخست 
وزیر نروژ انتخاب کشورش را به عنوان عضو شورای امنیت از ابتدای سال ۲۰۲۱ 
تبریک گفت.وی از نروژ بابت حمایتش از راهکار تشکیل دو کشوری و مخالفت 
با اقدامات یکجانبه که نقض قوانین بین المللی است، قدردانی کرد.عباس نخست 
وزیر نروژ را در جریان آخرین تحوات سیاســی به ویژه تحوات مربوط به طرح 
الحاق قرار داد و از نقش نروژ در رهبری کنفرانس حامیان مالی از ســال ۱۹۹۳ 
تاکنون و کمک های اقتصادی که برای حمایت از نهادهای ملی فلســطین ارائه 
می کند، تقدیر کرد.رئیس تشکیات خودگردان در این تماس تلفنی اعام کرد، 
فلسطین به محض توقف روند الحاق آماده مذاکره با رژیم صهیونیستی براساس 
قوانین بین المللی، تحت نظارت کمیته چهارجانبه بین المللی و با مشارکت سایر 
کشورها است.نخست وزیر نروژ هم تاکید کرد، کشورش از برقراری صلح براساس 
راهکار تشــکیل دو کشوری حمایت می کند و به اجرای قطعنامه های مشروع 
بین المللی پایبند و با هر گونه اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی مخالف است 
چرا که این اقدامات با قوانین بین المللی مغایرت دارد.سولبرگ بر اهمیت احیای 

مجدد روند صلح تاکید کرد.

آزادی فعال آلمانی ربوده شده در بغداد
ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از آزادی فعال آلمانی خبر داد که 
توسط افراد مسلح ناشناس در بغداد ربوده شده بود.به گزارش پایگاه شفق نیوز، 
یحیی رسول، ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز)جمعه( اعام 
کرد که هیا میوس، فعال آلمانی که به دست افراد ناشناس در بغداد ربوده شده 
بود، آزاد شد.افراد ناشناس دوشنبه گذشته میوس را که در زمینه فرهنگ و هنر 
در عراق فعالیت می کند، ربودند.به گفته سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق 
این وزارتخانه تیم ویژه ای را متشکل از کارشناسان اطاعات و جرم و جنایت برای 

تحقیقات درباره این پرونده تشکیل داد.

زخمی شدن دستکم ۱۷ تن در انفجار 
پاکستان

دســتگم ۱۷ غیر نظامی در انفجاری در شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان 
زخمی شدند. این انفجار عصر پنج شنبه و در بازاری در این شهر که غالبا شیعه 
نشین اســت رخ داد.هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته 
اســت.مقامات محلی اعام کردند این انفجار ناشی از بمبی بود که کار گذاشته 
شــده بود و در جریان آن دستکم ۱۷ تن زخمی شــدند که حال دو تن از آن 
ها وخیم گزارش شــده است.پیشتر ساکنان این منطقه با تظاهرات مقابل دفتر 

مقامات مجای خوهان تشدید تدابیر امنیتی در این منطقه شدند.

جنگ لیبی، نزاع جهانی برای قدرت و اعتبار
»اگر افغانســتان را »گورســتان امپراتورهــا« بدانیم لیبی تبدیــل به آوردگاه 
کشــورهایی که خود را قدرت منطقه ای میدانند، شده است. این جنگ داخلی 
مهارناپذیر که باعث چند تکه شدن این کشور نفت خیز حوزه شمال آفریقا شده 
در واقع یک بازی شــطرنج چند طرفه میان طیف متنوعی از بازیگران خارجی 
از ترکیه گرفته تا امارات متحده عربی، فرانســه و مصر است.« واشنگتن پست 
می نویســد: در عرصه میدانی در این جنگ هزاران شــبه نظامی سوری، مزدور 
اماراتی و مقاطعه کار روسی شرکت دارند. در هوا، کشورها تعداد هر چه بیشتری 
از پهپادها، جنگنده ها و موشــکها را بــه کار می گیرند. اوایل ماه جاری میادی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل هشــدار داد »مداخله خارجی« در حال 
رسیدن »به ســطوح بی سابقه« است.تابستان جاری به نظر می رسد بزرگترین 
طرف پیروز در لیبی ترکیه باشد که به سراغ نجات دولت توافق ملی مستقر در 
طرابلس رفته و حمات چند ماهه نیروهای وابســته به خلیفه حفتر را به عقب 
رانده اســت. حاا دولت توافق ملی لیبی قاطعانه کنترل غرب لیبی را در دست 
داشــته و امید به در کنترل گرفتن »هال نفتی« راهبردی این کشور متشکل 
چند شهر ساحلی و تاسیسات نفتی فی مابین طرابلس و شهر بنغازی در شرق 
دارد.چنانچه بتواند به این هدف دســت یابد، دولت توافق ملی جایگاه محکمی 
را برای خودش تثبیت کرده و آنکارا خواهد توانســت به دستاوردی ژئوپلتیکی 
دست پیدا کند.  اوزلم کایگوسوز، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه آنکارا به 
فایننشال تایمز اظهار کرد: اردوغان رئیس جمهور ترکیه و برخی از همپیمانانش 
معتقدنــد ترکیه در حال بازیابی اهمیتش در نگاه همپیمانان غربی اســت.آنها 
معتقدند هر چه بیشتر ترکیه نقشی جسورانه ایفا کند، بیشتر ارزش پیدا کرده 
و از نظــر منافع غربی ها دیگر نمی تــوان آن را در منطقه نادیده گرفت.اما هنوز 
همه چیز در کشاکش است. روز دوشنبه پارلمان مصر با تصویب قانونی اجازه به 
استقرار سربازان این کشور در خارج از مرزهایش را داد؛ اقدامی که احتماا منجر 
به ورود نظامیان مصری به شــرق لیبی با هدف کمک به نیروهای خلیفه حفتر 
می شود. این جنگســاار لیبیایی همچنین مورد حمایت اماراتی ها، روسها و تا 
سطح کمتری فرانسوی ها هم هست.در حالی که برخی از این دولتها از این اصرار 
خونبار خلیفه حفتر به پیگیری پیروزی نظامی ناراضی هستند اما به نظر می رسد 
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور دیکتاتور مصر عاقه مند به ورود به این میدان 
علیه همپیمانان ترکیه اســت.همچنین عنصر نزاع شخصی و ایدئولوژیکی نیز 
وجود دارد. اردوغان از زمانی که سیسی در پی کودتای ۲۰۱۳ و سرنگون شدن 
دولت اسامگرای منتخب آن زمان مصر به قدرت رسید همواره به سیسی حمله 
کرده است. سونر جاگاپتای، کارشناس ترکیه ای انستیتوی خاورنزدیک واشنگتن 
به Today’s WorldView گفت: آنها الهه انتقام یکدیگر هســتند. یک طرف ژنرال 
سکواری است که اســامگرایان سیاسی را به زندان انداخته و در طرف مقابل 
یک اسامگرای سیاسی است که ژنرالهای سکوار را به زندان انداخته است.یک 
بازی کلی تر نیز در جریان اســت. دولت ترکیــه در پی مداخله خود یک توافق 
مهم را با دولت مستقر در طرابلس بر سر حقوق دریایی و حفاری در سوال لیبی 
منعقد کرد. این توافق باعث خشــم بروکسل شد در حالی که مقام های اتحادیه 
اروپا خواســتار حفظ منافع یونان و قبرس در شــرق دریای مدیترانه شدند. اما 
استراتژیستهای ترکیه ای شاهد یک محور نگران کننده از رقبا، از رقیب قدیمی 
یعنی یونان گرفته تا مصر و اسرائیلی هستند که هماهنگ با هم علیه نگرانی های 
خود در منطقه کار می کنند.جاگاپتای اظهار کرد: هیچ سیاســتگذاری در آنکارا 
حتی در میان آنهایی که از اردوغان متنفر هســتند وجود ندارد که نگران ایده 
محاصره شــدن در شرق مدیترانه نباشد.ترکیه تنها کشوری نیست که به جای 
پای خود در لیبی به عنوان بلیت بلندپروازی های بزرگتر نگاه می کند. کرملین با 
شرکت امنیتی خصوصی موسوم به »گروه واگنر« مرتبط است؛ گروهی که صدها 
مزدور روســیه را برای جنگ در حمایت از حفتر به کار گرفته اســت. مسکو در 
زمان جنگ سرد روابطی تاریخی با لیبی داشته است و به شکلی فرصت طلبانه 
خودش را تبدیل به یک مخاطب کلیدی در بحثهای مربوط به آینده سیاسی این 
کشور کرده است.اخیرا آنگا مرکل، صدراعظم آلمان به همراه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه و جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا در بیانیه مشترکی از 
»همه بازیگران خارجی« خواستند تا »مداخله خود را متوقف کرده و به تحریم 
تســلیحاتی لیبی که از سوی سازمان ملل وضع شده احترام بگذارند.«اما چنین 
درخواســتهای با توجه درگیر بودن خود فرانســه در نزاع در لیبی که آن را در 
برابر یک همپیمان عضو ناتو قرار داده بی معنی است. منتقدان ماکرون را متهم 
به این میکنند که با حمایت از حفتر به دنبال نفوذ است.مقامهای سازمان ملل 
هشــدار می دهند که ۱۲5 هزار غیرنظامی لیبیایی با توجه به تدارک نیروهای 
جبهه طرابلس برای پیشــبرد عملیاتشان علیه حفتر در خطر قرار دارند. آمریکا 
در این میان تصمیم گرفته که در صندلی عقب بنشــیند.یک مقام ارشد وزارت 
خارجــه آمریکا کــه نامش را فاش نکرد، گفت: در درجه اول این یک مشــکل 
اروپایی اســت. آنچه که دارد اتفاق می افتد به شــدت پیچیده بوده و به نوعی 

سوریه سازی لیبی است.

پوتین و ترامپ درباره ایران مذاکره کردند
 روسای جمهوری روسیه و آمریکا در گفت وگوی تلفنی درخصوص وضعیت 
پیرامون برنامه هسته ای ایران مذاکره کردند.دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز 
پنجشــنبه اعام کرد: وادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به طور مشروح درباره 
مســاله ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات باتوجه به مسئولیت ویژه روسیه و 
آمریکا دربرابر حفظ صلح و امنیت بین المللی گفت وگو کردند.»در این پیوند 
بر اهمیت رایزنی های دوجانبه در این مســائل ازجمله موضوع پیمان کاهش 
تســلیحات تهاجمی راهبردی )استارت-۲( تاکید شد.« گفتنی است آمریکا و 
روســیه در مساله کنترل تســلیحاتی اختافات عمیقی دارند که بر روابط دو 
کشور سایه انداخته است.دو کشور درباره پیمان استارت-۲ که دوره اعتبار آن 
فوریه سال آینده به پایان می رسد در حال رایزنی هستند و مذاکرات دو کشور 
تاکنون برای تمدید این توافقنامه دوجانبه برای کنترل تسلیحات تهاجمی بی 
ثمر بوده و گویا واشنگتن قصد تمدید آن را ندارد.  در گزارش کاخ کرملین آمده 
اســت: در گفت وگوی تلفنی پوتین و ترامپ بر اهمیت فراوان پیشنهاد طرف 
روسی برای برگزاری اجاس سران پنج عضو دائمی شورای امنیت برای بررسی 
و مذاکره درخصوص طیف وسیعی از مسائل امنیت بین المللی تاکید شد.»دو 
طــرف درخصوص اوضاع پیرامون برنامه هســته ای ایران گفت و گو کردند و 
طرفین بر لزوم تاش های جمعی برای حفظ ثبات منطقه ای و نظام جهانی 
منع انتشار هسته ای تاکید کردند.«  گفتنی است روسیه و آمریکا در خصوص 
راهکار حل و فصل اختافات پیرامون برنامه هســته ای و برجام اختاف نظر 
دارند و در حالی که واشنگتن بیش از دو سال است به بهانه واهی از این توافق 
خارج شــده مسکو بر لزوم اجرای کامل ان و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و 
پرهیز از تحریم ایران تاکید می کند.پوتین و ترامپ در ادامه مذاکره تلفنی بر 
عزم متقابل برای توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی روسیه و آمریکا تاکید 
کردند.دو طرف همکاری مسکو و واشنگتن در مبارزه با ویروس همه گیر کرونا 

را مثبت ارزیابی کردند.

تنش های دیپلماتیک و شائبه جنگ سرد آمریکا با چین
با درخواســت ناگهانی آمریکا از چین برای بستن کنسولگری 
این کشــور در هیوستون به بهانه حراست از امنیت و اطاعات 
در آمریکا و رویارویی تازه دو کشــور در عرصه دیپلماســی و 
مراکز دیپلماتیک، شــائبه آغاز جنگ سرد بین دو کشور بیش 
از هــر زمانی قوت گرفته است.رســانه های چین این روزها به 
این مســاله پرداخته و این موضوع را که آیا جنگ ســرد میان 
دو طرف شروع شده اســت، مورد توجه قرار داده اند برخی از 
آنها از بابت این وضعیت ابــراز نگرانی کرده و حتی برخی هم 
معتقدند جنگ سرد شروع شده اســت.در همین حال وزارت 
خارجه چین با انتشــار بیانیه ای خیلی زود به آمریکا هشدار 
داد و اعام کرد که اگر در درخواســت و اقدام خود برای بستن 
کنسولگری چین در هیوستون تجدید نظر نکند تدابیر مقابله 
جویانه چین را شاهد خواهد بود.این وزارتخانه چنین حرکتی از 
ســوی آمریکا را محکوم کرد و آن را خطرناک دانست و نسبت 
به تبعات آن هشــدار داده است این اتفاق درست در شرایطی 
می افتد که افت روابط دو کشــور در ۴ دهه گذشته بی سابقه 
بوده است.موضوعاتی چون تایوان، دریای جنوبی، هنگ کنگ، 
تبت، ســین کیانگ، جنگ تجاری و کرونــا در ماه های اخیر 
روابط دو کشــور را به تیرگی کامل کشــانده است رسانه های 
چیــن روزانه صدها مطلب و گزارش دربــاره این موضوعات و 
اقدامات آمریکا منتشر کرده و واشنگتن را مورد انتقاد قرار می 
دهند که بشدت بر طبل جنگ ســرد می کوبد.روزنامه چاینا 
دیلی از مهمترین نشریات انگلیسی زبان چین نوشته است که 
شاید بهتر باشد که طرفین از این جنگ سرد اجتناب کنند اما 
متاســفانه آمریکا دقیقا در همین مسیر گام بر می دارد و نظم 
بین المللی را خدشه دار کرده است.این روزنامه سپس به تحریم 
ها و فشــارهای آمریکا علیه چین به بهانه مسایلی چون هنگ 

کنگ و سین کیانگ اشــاره کرده و نوشته است واشنگتن در 
جهت مخالف مسئولیت هایش حرکت می کند و از هیچ تاشی 
برای تحت فشار قراردادن چین دریغ نمی ورزد.»شین چیانگ« 
از مسئوان موسســه مطالعاتی دانشگاه فودان در شرق چین 
می گوید: این درخواست برای بستن یک مکان دیپلماتیک از 
سوی آمریکا بی سابقه ترین اقدام در روابط دو کشور محسوب 

می شود که بی تردید نتایج بسیار مخربی بر مناسبات خواهد 
داشت و چین تدابیر مقابله جویانه را در دستور کار قرار خواهد 
داد.او گفت: به نظر می رسد وضعیت بسیار بدتر از آن است که 
تصور می شود این بی نهایت گستاخی است که آمریکا خواستار 
بســتن این کنسولگری شود ولی به نظر می رسد دیگر امیدی 
به بهبود مناســبات در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 

آمریکا نیست.شین افزود: آمریکا باید مسئولیت هر اقدامی که 
علیه چین انجام می دهد و همچنین تبعات آن را برعهده بگیرد 
ایــن احتمال می رود که آمریکا برخی از دیپلمات های چینی 
را اخراج کند.  روزنامه گلوبال تایمز از رسانه های حزب حاکم 
در چین هم نوشــته اســت: برخی یک اقدام تافی جویانه را 
بســتن کنســولگری آمریکا در هنگ کنگ دانسته اند و آن را 
اقدامی برای تثبیت شــرایط هنگ کنگ عنوان می کنند زیرا 
برخی از نیروهای این مرکز آمریکایی در هنگ کنگ در برهم 
زدن نظم و آرامش این منطقه در ســال گذشته بی تاثیر نبوده 
اند.در یک نظرســنجی که این نشــریه انجام داده است حدود 
۸۰ درصد گفته اند کنسولگری آمریکا در هنگ کنگ و ماکائو 
تعطیل خواهد شــد.»تیان فیلونگ« تحلیلگر چینی در پکن 
نتیجه این نظرخواهی را نشــانه ای از خشم و عصبانیت مردم 
از مداخله جویی های آمریکا در هنگ کنگ دانسته اند در کنار 
این تحوات باید موضع وزارت خارجه چین در محکوم کردن 
آمریکا برای ترویج این شایعه که ویروس کرونا از آزمایشگاهی 
در شــهر ووهــان واقع در مرکز چین به بیرون ســرایت کرده 
است، مد نظر قرار گیرد.این وزارتخانه در تازه ترین بیانیه خود 
آورده اســت که چنین مواردی را آمریکا بدون دلیل و مدرک 
مطرح می کند و چنین کاری از سوی شماری از سیاستمداران 
آمریکایی محکوم اســت و بهتر اســت آن کشور اول وضعیت 
آزمایشگاه »فورت دتریک« را روشن کند که تحقیقاتی درباره 
بیماری های عفونی انجام می دهد.»وانگ ون بین« سخنگوی 
وزارت خارجه چین هم در اظهاراتی این شــایعه پراکنی های 
غیرمستند آمریکا را محکوم کرد و گفت: واقعیت اینجا است که 
عاقه مندیم دولت آمریکا به صورت شفاف و مشخص، حقیقت 

را درباره این مرکز آزمایشگاهی در مریلند روشن کند.

درخواست سازمان ملل برای توقف درگیری 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان

دبیرکل ســازمان ملل خواســتار »تنش زدایی ســریع و کامل« بین ارمنستان و 
جمهــوری آذربایجان و »بازگشــت آنها به مذاکرات« شــد.به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به گفته یک سخنگوی این سازمان 
گفتگویی تلفنی با الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشــینیان 
نخست وزیر ارمنستان داشته است.این سخنگو تاکید کرد، دبیرکل سازمان در پی 
باا گرفتن درگیری در روزهای اخیر در مرز ارمنســتان و جمهوری آذربایجان به 
طرح نگرانی خود در خصوص این روند پرداخته و از آنها خواست از »ادبیات تحریک 
آمیــز« پرهیز کنند.همچنین گوترش به ابراز »حمایت کامل« خود از تاشــهای 
سازمان امنیت و همکاری آمریکا برای کاستن از تنشها بین این دو کشور پرداخت.

پیشــتر رهبران روسیه نیز به ابراز نگرانی شدید خود از بابت روند تشدید درگیری 
ها بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان که چند روز پیش باا گرفت پرداختند.

ارمنســتان و جمهوری آذربایجان چند دهه اســت که در ارتباط با مناقشه بر سر 
منطقه ناگورنو قره باغ با یکدیگر اختاف دارند.

در اقدامی متقابل
چچن، پامپئو را تحریم کرد

رئیس جمهوری چچن ضمن پس گرفتن دعوتش از وزیر خارجه آمریکا برای 
ســفر به این جمهوری، از اعمال تحریم علیه وی خبر داد.به گزارش روســیا 
الیوم، رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن در دیدار با مسئوان این جمهوری 
گفت: قبا از آقای پامپئو برای ســفر دعوت کــرده بودم و اان در حضور این 
جمع میگویم که این حق من نبود اســت. دیگر کافی است! من این دعوت را 
لغو می کنم و اعام می کنم که نام پامپئو در لیست تحریم های جمهوری ما 
ثبت شــده و همه حساب های وی بلوکه می شود درست مشابه کاری که آن 
ها کردند.وی گفت: حتی اگر دعوت هم شــوم، هرگز به آمریکا نخواهم رفت.

وی با رد اتهامات مطرح شــده علیه خود در هر دادگاهی پرسید اقدام آمریکا 
در درج نام افراد خانواده اش در فهرســت تحریم ها چه ســودی دارد؟وزارت 
خارجه آمریکا دوشنبه اعام کرده بود تحریم هایی علیه قدیروف به اتهام نقض 
حقوق بشراعمال کرده اســتو این تحریم ها شامل همسر و دو دختر وی هم 
می شــود.قدیروف در واکنش به این تحریم ها پامپئو را به سفر به جمهوری 

چچن دعوت کرده بود.

بــا افزایــش اعتراض هــا در اروپا به 
آنچــه اقدامات تحریــک آمیز ترکیه 
در خصوص حفاری در شــرق دریای 
مدیترانه خوانده می شود، فشارها برای 
تحریم آنکارا باا گرفته است.»منفرد 
وبر« سیاســتمدار آلمانی که ریاست 
بزرگترین حزب جناح راست پارلمان 
اروپا را برعهده دارد می گوید: وقت آن 
رســیده که تحریم ها علیه ترکیه در 
نظر گرفته شود.وی در جلسه پارلمان 
اروپا در بروکســل افــزود که اتحادیه 
اروپا باید پیام روشــنی را ارسال کند 
که در کنار یونان و قبرس با شهروندان 
خود ایستاده اســت.این مقام اروپایی 
با اشــاره به تحــرکات دریایی ترکیه 
عنوان کرد که به نظر می رسد آنکارا 
اکتشاف  برای  آماده ســازی  مشغول 

نفت فراســاحلی در شرق جزیره رودز 
در یونان است.از سویی مانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه نیز هشدار 
داده که اگر اتحادیه اروپا به تحرکات 
شــرق دریای مدیترانه پاســخ ندهد، 
اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. وی 
در نشست خبری مشترک با همتای 
قبرسی خود گفت؛ این بخش از دریای 
مدیترانه برای دو کشــور ما به لحاظ 
امنیتی و انرژی حائز اهمیت اســت. 
از این روی اگــر امنیت مان در دریای 
مدیترانه را در دســت بازیگران دیگر 

رها کنیِم اشــتباه مهلکی را مرتکب 
شده ایم.مکرون افزود: این تحرکات به 
نفع اروپا نیست و فرانسه اجازه چنین 
اقدامات را نمی دهد.دو روز پیش وزیر 
خارجه آلمان هم به ترکیه هشدار داد 
که از اقدامــات تحریک آمیز خود در 
منطقه دست بردارد.هایکو ماس اضافه 
کرد که ترکیه در صورتیکه می خواهد 
روابط کشــورش با اتحادیه اروپا رو به 
پیشرفت باشد، باید از عملیات حفاری 
در منابع طبیعــی در آبهای مدیترانه 
بردارد.این در حالیست  شرقی دست 

که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
فعالیت کشتی های  ترکیه می گوید: 
لرزه نگاری و حفاری کشــورمان )در 
مدیترانه شــرقی( به مجــوز دیگران 
نیازی نــدارد. تاکنــون در چارچوب 
قوانین بین المللــی دریایی و حقوق 
خود در دریــای مدیترانه عمل کرده 
و ادامــه خواهیــم داد.او پیشــتر در 
کنفرانسی رســانه ای اعام کرده بود 
که آنــکارا همراه با دولــت لیبی در 
صدد اکتشاف و توسعه نفت و گاز در 
میادین مدیترانه اســت.گفتنی است، 
دلیل اصلی شــدت گرفتن تنش ها 
میان ترکیــه و یونان، اقدام ترکیه در 
انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز 
از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به 

جزایر یونان است.

افزایش فشارها در اروپا برای 
تحریم ترکیه

رئیس جمهور آمریکا مــی گوید اکنون به دلیل آنچه 
که او نقش چین در شیوع کروناویروس خوانده، توافق 
تجاری با این کشور »اهمیت خیلی کمتری برای او پیدا 
کرده است«.به گزارش پایگاه بلومبرگ، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در نشستی در خصوص وضعیت 
مربوط به کروناویروس در کاخ ســفید بار دیگر از این 
موضــوع که تعطیلی اقتصادی در کشــورش با هدف 
مقابله با شــیوع ویروس اجرا شده شکایت کرد.ترامپ 
تصریح کرد: توافــق تجاری )با چین( اکنون اهمیتش 
برای من کمتر از زمانی است که آن را رقم زدم.ترامپ 
در حالی همــواره به دنبال مقصر اعام کردن چین از 
بابت همه گیری کروناویروس بوده که نظرســنجی ها 
نشان می دهند تعداد هر چه بیشتری از رای دهنده ها 
عملکــرد او در قبال مقابله با همه گیری بیماری را رد 
می کنند.رئیس جمهور آمریکا اخیرا چندین مجازات را 
علیه پکن به بهانه مسائل مختلف اعم از شیوع ویرس، 
قوانین امنیت ملی جدید برای هنگ کنگ و وضعیت 
اویغورهای ســین کیانگ اعمال کــرده و در روزهای 
اخیــر نیز روابط دیپلماتیک دو طــرف بعد از تصمیم 
آمریکا برای سه روز مهلت دادن به چین برای تعطیل 
کردن کنســولگری خود در هیوستن به شدت تهدید 
شــد.وزارت امور خارجه آمریکا اعام کرد از این بابت 

دستور به تعطیلی این کنسولگری داده تا »از مالکیت 
معنــوی و اطاعات خصــوص آمریکایی ها محافظت 
کند« و توضیح بیشتری نداد.وزارت دادگستری آمریکا 
هم برخورد با هکرها و محققان چینی را تشدید کرده 
است. روز سه شــنبه این وزارتخانه دو نفر را متهم به 
همکاری با دولت چین برای هدف گرفتن شــرکتهای 
دخیل در فرآیند تولید واکســن بــرای کروناویروس 
و  دزیدن صدها میلیون دار اسراســر تجاری و اقام 
مربوط به مالکیت معنوی از شــرکتهای سراسر جهان 
کرد.به گفته منابــع آگاه، رئیس جمهور آمریکا با این 
حال به دستیارانش گفته خواستار تشدید بیشتر تنشها 

با پکن نبوده و فعا هر گونه تحریم بیشــتر علیه دیگر 
مقامهای ارشــد چینی را منتفی کرده اســت.از سوی 
دیگر، دادستان ها در آمریکا گفتند کنسولگری چین در 
سانفرانسیسکو به یک دانشمند چینی که ارتباط خود با 
ارتش چین را پنهان کرده، پناه داده است.دادستان های 
آمریکا در تاریخ ۲۶ ژوئن تانگ هوان، پژوهشگر دانشگاه 
کالیفرنیا در دیویس، را به یک مورد اتهام تقلب در ویزا 
متهم کردند. بنا بر اسناد دادگاه، تانگ در تقاضای خود 
بــرای ویزا گفته بود هیچ رابطه ای با ارتش آزادیبخش 
خلــق چین ندارد. با این وجود، ماموران پلیس فدرال، 
»اف بی آی«، بعدا از خانه اش عکس هایی از او ملبس 
به یونیفــرم نظامی و اطاعاتــی در ضمن فعالیت به 
عنوان پژوهشگر »دانشگاه پزشکی نیروی هوایی چین« 
را پیدا کردند.در اســناد دادگاه ذکر شده تانگ هنگام 
مصاحبه با ماموران اف بی آی در ۲۰ ژوئن این ادعاها 
را رد کــرده بود و پس از آن در کنســولگری چین در 
سانفرانسیسکو پناه گرفت.دادستان ها می گویند تانگ 
هوان بخشــی از برنامه ارتــش آزادیبخش خلق چین 
برای اعزام دانشمندان به آمریکا »در ظاهری دروغین 
با پوششی دروغین یا اظهاراتی دروغین درباره وضعیت 
حقیقی استخدامشان« با هدف سرقت مالکیت معنوی 

از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آمریکا است.

ترامپ:

 اهمیت توافق تجاری با چین برایم بسیار کمتر شده است

گزیده خبر
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نانو شــوینده های تولیدی یکی از شــرکتهای فناور به دلیل کیفیت باا و 
کاهش مصرف شوینده جایگزین مواد خارجی در کارواش ها شد؛ ضمن آنکه 
محلول LED آنها نیز با استقبال بازار مواجه شده است. با توجه به عملکرد 
مثبت شوینده های نانو در کارواش ها شاهد خروج مواد خارجی از لیست مواد 
مصرفی کارواش ها هستیم. قیمت مناسب، اثربخشی باا و دسترسی ساده به 
محصول از جمله مزایای این شوینده ها نسبت به محصوات خارجی هستند. 
البته استفاده شخصی از این محلول های شوینده توسط صاحبان خودرو نیز 
تاثیر زیادی روی افزایش فروش این شوینده ها داشته است. به گفته وی یک 
بطری ۵۰۰ میلی لیتری از این شوینده ها را می توان برای ۴ بار شستشوی 
خودرو استفاده کرد در حالی که هزینه خرید یک بطری از این شوینده از 

تعرفه یک بار کارواش کمتر است. 

پژوهشــگران آمریکایی با مهندســی یک روش جدیــد، راهی را برای 
شناســایی ســرطان در مراحل ابتدایی آن ارائه داده انــد که در آن از 
ســاختارهای ستاره مانند نانو استفاده می شود. شاید بتوان از این روش 
جدید، برای شناسایی زیست نشانگرهای ابتدایی سرطان و بیماری های 
دیگر اســتفاده کرد تا دیگر نیازی به استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی 
پرهزینه ای نباشد که در فناوری های کنونی مورد استفاده قرار می گیرند 
و زمــان زیادی را برای انجام دادن کار خود صرف می کنند. تمرکز کلی 
پژوهش این است که بیماری ها را پیش از بروز نشانه های آنها شناسایی 
کنیم. برای این کار باید بررســی ها در ســطح ژنومیک انجام شــوند و 
زیست نشانگرهایی مانند میکرو آران ای مورد بررسی قرار بگیرند. میکرو 

آران ای ها، مولکول های کوتاه آران ای هستند.

محققان دریافتند که مصرف مقدار زیادی "دارچین" در افرادی که قند 
خون باایی دارند، می تواند به جلوگیری از بروز از دیابت نوع ۲ در آنها 
کمک کند. در آزمایشات انجام شده در آمریکا، مصرف مکمل دارچین 
با یک وعده غذایی، عائم هشدار دهنده دیابت را پس از سه ماه کاهش 
داد. نزدیــک به ۹۰ میلیون نفر در آمریــکا و حداقل هفت میلیون نفر 
در انگلیــس در مرحله پیش از ابتا به دیابت هســتند که زمانی اتفاق 
می افتد که سطح قند خون بااتر از حد طبیعی باشد. این عائم اصوا 
به بروز دیابت نوع ۲ منجر می شود. به این ترتیب شناسایی راهکارهایی 
برای پیشــگیری از دیابت نوع ۲ در این افراد بسیار حائز اهمیت است. 
پس می توان با مصرف یک ادویه ارزان، به جلوگیری از بروز دیابت نوع 

۲ کمک کرد.

جایگزین شدن نانو شوینده های  
ایرانی با نمونه خارجی در کارواش ها

تشخیص به موقع سرطان با کمک 
"نانوستاره ها"!

 بیماران دیابتی  "دارچین"
 مصرف کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زندگی با ماسک

D60 و مکسوس CS75 مقایسهٔ چانگان 
این روزها در بازار خودروی چین تنوع بسیار زیادی وجود دارد و انتخاب بین گزینه های مختلف واقعاً دشوار است. یکی از سگمنت های 
بسیار شلوغ بازار خودرو، سگمنت کراس اوورهای میان سایز است که در اینجا قصد داریم دو نمونه از جدیدترین خودروهای این بخش 
 D6۰ و دیگری مکسوس CS7۵ با ظاهری مدرن و سطح باا و تجهیزات فراوان را باهم مقایسه کنیم. یکی از این کراس اوورها چانگان
است. این دو خودرو را برای این انتخاب کرده ایم که قیمتی نسبتاً نزدیک به هم دارند به گونه ای که CS7۵ تنها ۱7۰۰ دار گران تر از 
D6۰ است؛ بنابراین در چنین شرایطی چگونه می توان خودروی بهتر را انتخاب کرد؟ D6۰ طبق زبان طراحی خانوادگی مکسوس بنام 
»هوش در همهٔ جهات« شکل گرفته و در CS7۵ هم از جدیدترین نسخه از زبان طراحی چانگان بنام »بال پروانه ای« استفاده شده است. 
ظاهر D6۰ شیک و فانتزی به نظر می رسد درحالی که CS7۵ اغراق آمیز و اسپرت است اما از لحاظ جذابیت و زیبایی هرکدام ویژگی های 
خاص خود را دارند. در چراغ های جلوی D6۰ از طرح دوقسمتی استفاده شده که قسمت باایی شامل دی ایت ها و راهنماها می شود 
و چراغ های اصلی در پایین جای گرفته اند. بین این چراغ ها هم جلوپنجرهٔ بزرگی قرار گرفته که از طریق بخش شخصی سازی مکسوس 

امکان سفارش طرح تارعنکبوتی برای توری داخلی آن وجود دارد.

وزنه بردارای ایران همچنان »تنیده« در دوپینگ
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( همزمان با آغاز سال میادی جاری و به رغم ادامه کش و قوس ها در رابطه با پرونده دوپینگ 
ورزش ایران در ســال ۲۰۱۹، کنترل دوپینگ ورزشــکاران در این سال را با اعزام افسر به محل مسابقات و اردوها در برنامه قرار 
داد. البته در میانه راه ظهور کرونا و فراگیری جهانی این ویروس منجر به توقف ۴ ماهه فعالیت های نادو شد اما این فعالیت ها 
از اوایل تیرماه مجدد از سر گرفته شد. در مجموع تا به امروز که سال ۲۰۲۰ میادی از نیمه گذشته، ۱66 تست دوپینگ توسط 
ماموران نادو از ورزشکاران رشته های مختلف گرفته شده است. این آمار حکایت از این دارد که از ۱۱6 ورزشکار در جریان مسابقه 
نمونه گیری شــده و ۵۰ تســت هم خارج از میادین گرفته شده است. همچنین افرادی که از آنها نمونه گیری شده شامل ۱۳۹ 
ورزشکار مرد و ۲7 ورزشکار از بخش بانوان می شود. دیگر اینکه مجموع ۱66 تست دوپینگ نادو در سال جاری میادی، نمونه 
گیری از ورزشــکاران فهرست RTP را هم شامل می شود؛ نادو 7۲ ورزشکار را در این فهرست قرار داده تا کنترل دوپینگ ویژه 
روی آنها داشــته باشد. از این تعداد ورزشــکار و طی سال جاری میادی تا به امروز از 7 نفر )رشته های دوومیدانی و قایقرانی( 

نمونه گیری شده است.

آفتاب خسروی ر آسمان کبریاآن جهانگیری ه هست او ر سرر مملکت بازوی دولت خطاب و افسر ملت لقب
افسر ملت ه این افسر همی گیرد بهابازوی نصرت ه این بازو همی گردد قویاز ملوک عالم او دارد ه هست او را سزا د بخت عالی چون ه رگاهش رسد ر بامدا
خاک رگاهش ه  چشم اندر کشد چون توتیا صطفاشکر او گویند ر خُلد رین با یکدگر وین همی گوید ه باقی شد ه تیغش دین ماآن همی گوید ه صافی شد ه  عدلش ملک منر زمان جان ملک  سلطان و جان م

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

جشنواره بین المللی مســتند کرواسی )زاگرب 
داکس( دو فیلم ایرانی را در بخش رقابتی اصلی 
ســال ۲۰۲۰ خود انتخاب کرده  است. مستند 
»خاف عقربه های ساعت« ساخته جال وفایی 
و »ســایه های بی خورشید« از مهرداد اسکویی 
دو نماینــده ســینمای ایران در بخــش رقابتی 
شــانزدهمین جشنواره مستند زاگرب داکس در 
کرواسی هســتند. شانزدهمین جشــنواره فیلم 
های مســتند زاگرب قرار بود از تاریخ ۲۵ اسفند 
تــا ۱ فروردین، )۱۵ تا ۲۰ مارس( برگزار ســود 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده 
و  گفته میشــود امســال در تاریخ ۹ آبان بدون 
مهمان خارجی برگزار خواهد شد. این جشنواره با تمرکز برآثار جدید، جسور, بدیع و بی 
پروا شــانزدهمین دوره رقابتی خود را در دو بخش ملی و بین المللی برگزار خواهد کرد. 
»خاف عقربه های ساعت« پیش تر در جشــنواره مستند idfa آمستردام که معتبرین 
رویداد مســتند در سراســر جهان محسوب می شــود موفق به دریافت تندیس بهترین 
مســتند نیمه بلند جشنواره شد و مستند »ســایه های بی خورشید« از مهرداد اسکویی 
هم جایزه بهترین کارگردانی بخش رقابتی جشــنواره مســتند آمستردام را به خانه برد. 
ساخت »خاف عقربه های ساعت« ۸ سال بطول انجامیده و روایتگر زندگی یک خانواده 
ایرانی است که همواره تحت تاثیر رویداد های سیاسی داخل کشور قرار گرفته اند. پخش 
بین المللی این مســتند را ســرکت Art House Cinema با مدیریت مرجان علیزاده 

بر عهده دارد. 

طرف خانه سوان
طرف خانه ســوان جلد اول شاهکار به تمام معنای 
مارسل پروســت اســت و بعید می دانم شما چند 
رمان خوانده باشــید و اسم این رمان معروف یعنی 
در جستجوی زمان از دست رفته را نشنیده باشید. 
این رمان به قدری مشــهور اســت کــه برخی از 
اصطاحات آن وارد زندگی مردم شده است. طرف 
خانه ســوان – عنوان جلد اول رمان هفت جلدی 
در جســتجوی زمان از دست رفته – نخستین بار 
در سال ۱۹۱۳ منتشر شد. طرف خانه سوان کتاب 
اول از مجموعــه ی هفت کتابی اســت که رمان در 
جستجوی زمان از دست رفته را می سازد. قبل از هر 
چیزی بهتر است این را بدانید که خواندن رمان در 
جستجوی زمان از دست رفته کار هر کسی نیست. اگر بدون مقدمه سراغ رمان مارسل پروست 
بروید بدون تردید در جمات سنگین و طوانی آن گم خواهید شد و بعید است بتوانید خودتان 
را پیدا کنید و بدانید کجای داســتان هستید.در این رمان، مکان ها نیز به اندازه شخصیت های 
کتاب اهمیت دارند و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد. عنوان جلد اول نیز – طرف خانه سوان 
– به یک موقعیت جغرافیایی اشــاره دارد. روســتایی که زادگاه راوی است کومبره نام دارد که 
عنوان بخش اول همین کتاب است. کومبره همواره تداعی گر کودکی راوی و همچنین محیط 
خانوادگی اوست. در روســتای کومبره دو طرف اصلی در داستان وجود دارد، طرف گرمانت و 
طرف مزگلیز )یا همان طرف سوان( که البته هر کدام از این دو خود نماد موارد مختلفی هستند 
و ســوان، که می توان گفت اصلی ترین شخصیت جلد اول است، در طرف مزگلیز خانه دارد و 

راوی به این طرف، طرف خانه سوان می گوید.

جرج برنارد شاو
جرج برنارد شاو )زادهٔ ۲6 ژوئیه ۱۸۵6 – درگذشتهٔ 
۲ نوامبر ۱۹۵۰(، که به اصرار خود با نام برنارد شــاو 
شناخته می شود، نمایش نامه نویس، منتقد ادبی، اهل 
جدل، فّعال سیاسی و مبلّغ سوسیالیست ایرلندی تبار، 
و همچنین گیاهخوار بود. او با از 6۰ نمایشــنامه از 
خــود به جای گذاشــت و در آثارش تلفیقی از طنز 
معاصر و تمثیل تاریخی را به کار می برد. وی تبدیل 
به برجسته ترین نمایشــنامه نویس دوران خود شده 
و در ســال ۱۹۲۵ برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شــد. از 
او به عنوان توانمندترین نمایش نامه نویس بریتانیایی 
پس از شکســپیر و نافذترین رســاله نویس پس از 
جاناتان سوییفت، هجونویس ایرلندی، یاد می کنند.

برنارد شاو همچنین یکی از برترین منتقدان موسیقی و تئاتر نسل خود محسوب می شده است. او 
از مؤسسین مدرسه اقتصاد لندن بود. او در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ به دلیل اعتقاد فابیانیسم به اصاح 
تدریجی از نقش اجرایی خود کناره گیری کرد و به تحسین دیکتاتورهای چپ و راست از جمله 
موسولینی و استالین پرداخت. در ســال های پایانی عمرش بیانیه های عمومی کمتری منتشر 
ساخت، اما تا مدت کمی پیش از مرگ به خلق آثار فراوانش ادامه داد و در سن ۹۴ سالگی در 
حالی که از دریافت تمام نشان های ملی - از جمله نشان مریت در سال ۱۹۴6 - خودداری کرده 
بود از دنیا رفت. این نمایش نامه نویس ایرلندی اولین نمایش نامه اش به نام »خانه ی بیوه مردها« 
را در سال ۱۸۸۵ با کمک »ویلیام آرچر« منتقد نوشت. اگرچه این پروژه نیمه تمام ماند، اما در 
ســال ۱۸۹۲ او به تنهایی آن را به پایان رساند و در همان سال در سالن تئاتر »رویالتی« لندن 

روی صحنه رفت.

2 مستند ایرانی در جشنواره زاگرب


