
  تسهیات ودیعه مسکن چطور می تواند 
به ضرر مستاجران تمام شود؟

افزایش قدرت اقتصادی مســتاجر، تا حــدودی موجر را به تکاپوی 
بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که در نتیجه می تواند اثر 
ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد.برخی کارشناسان اقتصادی 
نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی داان یا موجران از تسهیات 
ودیعه مســکن برای افزایش اجاره بها هشدار داده اند و می گویند وام 
ودیعه مســکن در نهایت دســت موجران را برای بااتر بردن میزان 
رهن و اجاره باز خواهد گذاشــت.این اتفاق البته در برهه های زمانی 
مختلف با افزایش رقم وام مسکن رخ داد و به همان نسبت، واسطه ها 
و داان بــه قیمت ملک افزودند. ضمن اینکه تزریق منابع جدید به 
بازار، شرایط را برای سرازیر کردن منابع به سمت بازارهای ارز، طا یا 
سکه نیز مهیا می کند.در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع 
شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط 
تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره بها هم وجود دارد. از سوی دیگر 
هم ممکن اســت که افزایش قدرت اقتصادی مســتاجر، تا حدودی 
موجر را به تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که در 

نتیجه می تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ما امروز در ارتش چیزی نداریم که در خارج از کشور تولید شود و درصد خیلی باایی از تجهیزات ارتش تولید داخل هستند.
امیر دریادار حبیب اه سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه بازدید از مرکز بهینه سازی، نوسازی و تولید قطعات شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش در جمع 
خبرنگاران، گفت: در ابتدا هدف ما از بازدید این بود که توانمندی و تخصص نیروهای این مرکز در حوزه مقابله با کرونا را مورد ارزیابی قرر داده و میزان تولیدات مواد 
ضد عفونی کننده و ماسک در این مرکز را مورد بازدید قرار دهیم تا برای آینده آمادگی داشته باشیم.وی افزود: در این مرکز انواع محلول ضد عفونی و ماسک تولید 

می شود و این مرکز می تواند عاوه بر تامین نیازمندی نیروی زمینی نیاز سایر نیروهای ارتش و سایر نیروهای مسلح را تامین کند....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر سیاری:
تمام تجهیزات ارتش ساخت داخل است

info@sobh-eqtesad.ir

چرا نباید بورس را قمار بدانیم
شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند نوعا شرکتهایی هستند 
که به امر مولدی مشــغولند. انسانهای پشــت این امر مولد نوعا 
قابلیت اســتفاده درست از سرمایه را دارا هستند. حال با این دو 
فرضیه به این موضوع بیاندیشیم که این سنخ از مردم این جامعه 
مشــغول جمع کردن نقدینگی شناور جامعه و بازار افتاده سهام 
شــرکت و کارخانه یا فعالیت مولد خــود را به بازار عرضه نموده 
و نقدینگی آن را جمع کــرده و به زخمی مولد اختصاص دهند 
حاا اساســا کجای این امر را قمار تلقــی کنیم؟ اینکه متولیان 
اقتصاد کشــور بدون محاسبه و گاهی با اهدافی موهوم از تزریق 
ارز به بازار اســتنکاف کنند و نرخ ارز را به ارقامی غیر قابل قبول 
برسانند و یا به افزایش پایه پولی مبادرت کنند که مبنای تقاضا 
برای هر عرضه ای نامتقارن شود که تقصیر بورس نیست. بورس 
اتفاقا به کاســتن از تورم کمک میکند و آنچه با این کاســتن در 
تضاد واقع میشــود حجم بی حساب و کتاب تقاضاست که در اثر 
وجوه شــناور ایحاد میشود. رشد شــاخص معامات در بورس یا 
به عبارت بهتر ســود ده نگهداشتن بازار سرمایه  ولو با سیاست 
و یا بــا حمایت دولت باعث ایجاد صف خرید و جذب ســرمایه 
خواهد شــد. هفته قبل مصاحبه ای را از آقای  ســعید اسامی 
عضو شــورای عالی بورس میدیدم که ایشــان هم همین نظر را 
داشــتند. ایشان معتقدند مجموعه سیاســت گذاریها در اقتصاد 
کشــور به سمت تنش در بازار ارز پیش رفته و هر چند که مردم 
انتظار اصاح قیمت در بازار ســـرمایه را دارند اما وضعیت بازار 
ارز باعث این افزایشــها در بورس میشود. بازار سرمایه به شدت 
به ســایر تصمیمات در حوزه  اقتصاد وابسته است، از آنجایی که 
متاســفانه قیمت دار در چند روز اخیر نوسان های تکان دهنده 
داشته اســت، طبیعی است که  رشد ســیگنال، افزایش قیمت 
را در بازار ســرمایه نشان دهد. اساســا باید گفت قیمت یک امر 
نســبی است، سیگنالهایی که ســایر بازارها میدهند، برای مردم 
انتظارات تورمی ایجاد میکند، به طور قطع بازار ســرمایه هم از 
این جریان مستثنی نخواهد بود و مردم برای حفظ ارزش دارایی 
خود، ترجیح میدهند در بخش سرمایه گذاری های  نقد شونده 
در بازار باقی بمانند. اینکه مهم ترین سیگنال تاثیر گذار در بازار 
سرمایه نرخ شناور و آزاد ارز است پس مشکل نفس بازار نیست. 
به عبارتی وقتی تقاضا برای هر کاایی نســبت به عرضه افزایش 
یابد قیمت را باا میبرد . بازار ســهام هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. تفاوت بازار سهام با بقیه بازارها قابلیت نقد شوندگی آن 
است. وقتی ملک خریداری شود طبعا شرایط نقد شوندگی سریع 
را نــدارد. صد البته  گرایش مردم به بازار ســرمایه البته حضور 
دولت و عرضه سهام رشــد پذیر هم هست. آقای سعید اسامی 
گفته بود: » اگر میخواهیم که بازار ســرمایه قیمتها را به درستی 
نشان دهد باید انتظارات را در جامعه درست شکل دهیم. اجرای 
برخــی از محدودیتها برای بازار ارز که نشــان میدهد دولت ارز 
ندارد، متاســفانه نتیجه این سیاست گذاریها را مستقیما در بازار 
ارز میبینیم البته باید توجه داشــته باشــیم که انتظارات تورمی 
هم در کشور شــکل گرفته است و سرمایه داران امروز انتظارات 
تورمی بسیار باا یی دارند. وضعیت بازار سرمایه هنوز هم نگران 
کننده نیست«. هم ایشان و هم بسیاری کارشناسان اقتصادی و 
بورس اعتقاد دارند اگر همین روند جاری در بازار ادامه داشــته 
باشد، نرخ شاخص به دو میلیون میرسد. شاخص ۲ میلیون برای 
بازار ایران شاخص شکننده ای نیست. به حجم جمعیت فعال در 
بورس و به حجم نقدینگی شناور و در درجه سوم به حجم تولید 
ناخالص و حتی حجم تولید ملی هم که توجه کنیم شــاخص ۲ 
میلیون شــاخصی متناسب و بدون قمار تلقی میشود. صرف نظر 
از بازار فعال سرمایه چنانچه دولت سهام شرکتها و یا صندوقهایی 
را که محتوای ارزشــی معقولی دارند و ارزش گزاری برای ورود 
بــه بورس برای آنها تا ۴۰ درصد پاییــن تر از بیرون بازار بورس 
باشــد، عرضه کند حتی با شــاخص ۳ میلیونی هم نباید نگران 
شد. نگرانی در خرید سهام حباب دار است که در هیجان بازار و 
تبلیغات ناســالم شکل میگیرد که اگر با چشم مسلح و مطالعه و 
به هدایت کارشناس و سبد گردان زبده صورت پذیرد قطعا خطر 

سقوط قیمت سهام نخواهد داشت.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

کرونا جان ۱۹۵ نفر دیگر را در ایران گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۲۸۸ هزار و ۸۳۹ نفر در کشور به 
طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده اند و با فوت ۱۹۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جان باختگان 
کرونا در کشــور به ۱۵ هزار و ۴۸۴ نفر رسید.ســیما سادات اری دیروز شــنبه درباره آخرین آمار 
مبتایان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس بیان کرد: در ۲۴ ساعت 
گذشــته تا ظهردیروز )چهارم مرداد ۱۳۹۹( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۱۶ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که هزار و ۲۹۸ مورد بستری شدند. با این 
حســاب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۲۸۸ هزار و ۸۳۹ رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در 
طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۱۹۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری تاکنون به ۱۵ هزار و ۴۸۴ نفر رسید.معاون وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه تاکنون ۲۵۱ 
هزار و ۳۱۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. همچنین ۳۶۷۰ نفر از 
بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری گفت: تاکنون 
دو میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۳۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت 
بهداشــت با اعام اینکه ۲۵ استان کشــور در وضعیت قرمز یا هشدار هستند، افزود: همانند روزهای 
گذشــته استانهای مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، 
لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند.همچنین استانهای تهران، اصفهان، 
بوشــهر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان شــمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و 
بلوچســتان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشــدار قرار دارند.وی گفت: ۱۳ استان 
کشور در وضعیت هشدار و نگران کننده هستند و اگر مردم در این استانها پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکنند و مسئوان نظارت جدی در اجرای این پروتکل ها نداشته باشند و محدودیت ها را اعمال 
نکنند، ممکن است در هفته های آینده شاهد افزایش موارد فوت و ابتای کرونا در این استانها باشیم.

اری افزود: به عنوان مثال در استان خراسان شمالی یک شهرستان به مناطق قرمز این استان اضافه 
شد و اکنون چهار شهرستان این استان در وضعیت قرمز و سه شهرستان از جمله شیروان و بجنورد در 
وضعیت زرد یا هشدار قرار دارند.وی ادامه داد: در استان هرمزگان نیز دو شهرستان در وضعیت قرمز 
هستند و گر چه در کل این استان شاهد روند کاهشی ابتا و فوتی کرونا هستیم اما پارسیان و جزیره 
کیش در این استان وضعیت نگران کننده ای دارند و از مردم می خواهیم تا بهبود وضعیت از سفر به 
جزیره کیش خودداری کنند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: همچنان  از مردم می خواهیم سه اصل 
پروتکل های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی ۱.۵ تا دو متری و شست و شوی 

مداوم دست ها را رعایت کنید.

وزارت صنعت از حجم باای تولید ماســک صحبت کرده و تأکید می کند ما 
کمبــودی در این رابطه نداریم امــا از طرف دیگر مصرف کنندگان همچنان 
ماسک ها را با قیمت های باا در سطح بازار و حتی داروخانه ها خریداری می 
کنند. در طول هفته های اخیر بحث ماســک و توزیع آن با اشکاات زیادی 
همراه شــده و گران فروشی های بسیاری در بازار به وجود آمده است. از یک 
طرف وزارت صنعــت از حجم باای تولید صحبت کرده و تأکید می کند ما 
کمبــودی در این رابطه نداریم امــا از طرف دیگر مصرف کنندگان همچنان 
ماســک ها را با قیمت های باا در ســطح بازار و حتی داروخانه ها خریداری 
می کنند.تولید کنندگان ماســک می گویند در روزهای نخست شیوع کرونا 
واحدهای زیادی به تولید ماسک اقدام کردند که امروز همین حجم باا باعث 
شــده تا  توزیع پارچه ها در سطح واحدهای تولیدی اولویت بندی شود. در 
نهایت ما محصول را به صورت حواله هایی از ســوی وزارت صنعت باتوجه به 
پارچه های دریافت شــده ارائه می دهیم. تولیدکنندگان می گویند محصول 
ما با قیمت نهایی ۱۳۰۰ تومان از درب واحد تولیدی خارج می شود اما رانت 
بازار و دالی ها باعث شده تا در نهایت محصول با قیمت باا در اختیار مصرف 
کننده قرار گیرد.البته در این میان نقش شــرکت های پخش ها موثر است 
چراکه خریدهای  مدت دار آنها از واحدهای تولیدی باعث شــده تا آنها برای 
گــردش فعالیت خود اقدام به فروش ماســک خارج از چارچوب های تعیین 

شده کنند.

معاون وزیر صنعت: داروخانه ها گران فروشی می کنند
در همین ارتباط تابش، در رابطه با نظارت وزارت صنعت بر توزیع ماسک در 
سطح کشــور که این روزها با اختال روبرو شده و حتی مصرف کننده ملزم 
به  خرید چندین برابری قیمت ماسک است، گفته است: متاسفانه در سطح 
داروخانه ها که مرکز اصلی توزیع ماســک محسوب می شوند گران فروشی 
های زیادی گزارش شده است. برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت نامه 
نگاری هایی را انجام داده ایم تا بازرسین وزارت صنعت با رصدعملکرد داروخانه 
ها مانع گران فروشی ماسک شوند.وی افزود: وزارت بهداشت معتقد است خود 
نظارت ازم را انجام می دهد اما هنوز مدیریتی در قیمت ماسک فروخته شده 
در داروخانه ها اعمال نشــده و همین موضوع مردم را با مشــکات متعددی 
روبرو ساخته است.تابش با تاکید بر اینکه اختال در خرید ماسک از واحدهای 
تولیدی و عدم پرداخت به موقع منابع انها عاملی شده تا صدور حواله ها مختل 
و حتی تولیدکننده برای تامین هزینه های خود اقدام به فروش ماسک خارج 
از شبکه کند، اظهار داشت: این موضوع باید مدیریت شود تا توزیع ماسک به 
نحومناسبی انجام و از ان طرف رضایت تولیدکننده نیز برای چرخه فعالیت او 
بوجود اید.وی در پاسخ چرا قیمت ماسک در واحدهای تولیدی ۱۳۰۰ تومان 
اما در داروخانه ها دو هزار و ۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان به فروش رسد، گفت: بله باید 
قیمت در بحث داروخانه ها رصد شــده و مانع گران فروشی آنها شد و وزارت 

بهداشت خود متولی این موضوع بوده و باید پاسخ دهد.

90 درصد ماسک  های توزیعی در بازار کارایی ازم را ندارد
در واکنــش به این صحبت ها فاطمی نایب رئیس انجمن داروســازان ایران 
در خصوص معضل قیمت باای ماســک در داروخانه  ها اظهار داشت: وزارت 
بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت ماسک را دارد و لجستیک، تأمین و تولید بر 
عهده وزارت صنعت است؛ ماسک  هایی که در ایران تولید می  شوند دو دسته  اند؛ 
یک دسته ماســک  های صنعتی که تمام ایه  هایی که برای ماسک استفاده 
می  شود باکیفیت، کاماً استریل و پرس شده هستند و فقط به بیمارستان  ها و 

مراکز درمانی داده می  شوند زیرا کادر درمان آسیب  پذیری بسیار زیادی نسبت 
به ویروس کرونا دارند.وی افزود: از زمان شــیوع کرونا در کشــور بسیاری از 
کارگاه  ها برای تولید ماسک شروع به کار کردند؛ اگرچه برخی از این کارگاه  ها 
ماسک باکیفیتی تولید می  کنند اما متأسفانه برخی کارگاه  ها نیز ماسک  هایی 
تولید می  کنند که ظاهر آن شبیه به ماسک  های مراکز درمانی است اما وقتی 
ایه  ها را بررسی می  کنیم می  بینیم که ایه ملت  بلون که ایه محافظ است یا 
وجود ندارد یا مقدار کمی دارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد ماسک  هایی که 
در سطح جامعه به جز بیمارستان  ها و مراکز درمانی وجود دارد، کارایی ازم را 
ندارد.فاطمی اضافه کرد: در حال حاضر مسئولین اظهار می  کنند که ماسک را 
فقط با قیمت مصوب و از داروخانه  ها تهیه کنید در حالی که ماسک با قیمت 
مصوب به دست داروخانه  ها نرسیده است!وی در پاسخ به این سوال که علت 
عدم دسترســی داروخانه  ها به ماسک با قیمت مصوب چیست، تصریح کرد: 
کارگاه  های تولیدکننده ماســک می  گویند فروش ماسک با قیمت مصوب به 
شــرکت  های پخش مجاز برای آن  ها مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل 
این تولیدکنندگان ماســک را به بازار وارد می  کنند و حتی به دستفروش  ها 
نیز با قیمت ۲۴۰۰ یا قیمت بااتر می  فروشند؛ در حالی  که نرخ مصوب برای 
فروش این ماسک  ها به داروخانه  ها ۱۴۳۰ تومان است.فاطمی ادامه داد: وقتی 
پای صحبت این تولیدکنندگان نشستیم می  گویند ورق فلزی ماسک و کش 
و پارچه آن افزایش قیمت داشته  اند؛ از آنجا که هیچ نظارتی بر این کارگاه  ها 
وجود ندارد نیز آن  ها ماسک را به قیمت دلخواه به مردم می  فروشند و این امر 
باعث شده باای ۹۰ درصد داروخانه  ها ماسک با قیمت مصوب دریافت نکنند.

مقصر اصلی گرانی ماسک وزارت صنعت است یا وزارت بهداشت؟
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران گفت: تقاضایی که داریم این است که 
یک هیئت بی  طرف مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی و ... عملکرد وزارت  های 
بهداشــت و صنعت را بررسی کنند و ببینند که در خصوص ماسک  ها حق با 
چه کسی اســت. اطاعات شرکت  های پخش نیز موجود است و خواهش ما 
این اســت که این امر بررسی شود که شــرکت  های پخش چه  قدر ماسک با 
قیمــت مصوب دریافت و آن  ها را توزیع کردند.وی با انتقاد نســبت به توزیع 
ماســک  ها در فروشگاه  ها هشدار داد: ممکن است بسیاری از این ماسک  ها در 
کارگاه  های خانگی تولید شوند و احتمال آلودگی آن  ها وجود دارد. محل فروش 
ملزومات پزشکی در داروخانه  هاست که پروانه کسب و مسئول فنی دارند و از 
شرکت  های پخش مجاز ماسک  ها را خریداری می  کنند و این جای شرمساری 
دارد که عمده خرید ماسک توسط مردم در فروشگاه  ها و نه داروخانه  ها صورت 
می  پذیرد.وی در واکنش به اطاعیه وزارت صمت مبنی بر دپوی ۱۸ میلیون 
ماسک متذکر شد: بنده وقتی مصاحبه  های مسئولین وزارت صمت را پیگیری 
می  کردم دیدم که در اردیبهشت  ماه نیز به همین ۱۸ میلیون ماسک دپوشده 
اشاره کرده  اند و این خیلی عجیب است که در پنجمین ماه از سال نیز چنین 
مطلبی را عنوان می  کنند. چرا این ماســک  ها آزاد نمی  شود و در اختیار مردم 
برای فروش قرار نمی  گیرد؟  در حال حاضر این ســوال مطرح است که زمان 
دقیق توزیع این ماســک های دپو شده چه تاریخی است و چگونه در سطح 
بازار توزیع خواهد شد. عاوه بر این  اگر مسئولیت توزیع ماسک برعهده وزارت 
صمت اســت، چرا هیئت امنای ارزی باید اقدام به خرید این ماسک ها بکند؟ 
ضمانت نظارت بر سامت و بهداشت ماسک های توزیع شده در اماکنی غیراز 
داروخانه ها )مانند سوپرمارکت ها و فروشگاه ها( چیست؟ چرا تاکنون برخوردی 
جدی با گران فروشــی ماسک در بازار نشده این خلع نظارتی عاملی شده تا 

فضای رانت و دالی ماسک در بازار رونق بسیاری داشته باشد.

بررسی فروش ماسک در روزهای اوج کرونا
کاف پیچیده ماسک و گران فروشی هایی که تمامی ندارد

بررسی فروش ماسک در روزهای اوج کرونا

کاف پیچیده ماسک و گران فروشی هایی که تمامی ندارد 
نایب رییس اتاق بازرگانی خبر داد:

 دارندگان سهام عدالت 
کارت اعتباری می گیرند

در بحبوحه افزایش  تنش ها؛
خودداری ریاض از ورود کااها ی ساخت ترکیه

تهدید اروپا به تعرفه های گمرکی متقابل
جنگ تعرفه ای اروپا و آمریکا

 خبر خوش معاون علمی رئیس جمهور 

  داروی ایرانی بیماران کرونایی
 تا سه هفته دیگر به بازار می آید

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه همه نیازهای کشور به تجهیزات مقابله با کرونا، توسط شرکت های 
دانش بنیان ها تأمین شــده است، گفت:  داروی  ویژه بیماران کرونایی  تولید شرکت های دانش بنیان 
تا سه هفته دیگر به بازار می آید. با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دیگر مسئوان 

استان  ۵ مرکز نوآوری به صورت ویدئوکنفرانسی در پارک علم و فناوری استان همدان افتتاح شد.
سورنا ستاری که دیروز برای بازدید و افتتاح چند طرح وارد همدان شده بود از پارک علم و فناوری 
هم همدان نیز  بازدید کرد و از نزدیک در جریان طرح ها و دستاوردهای دانش بنیانی پارک علم و 
فناوری همدان قرار گرفــت. معاون رئیس جمهور در جریان این بازدید با بیان اینکه همه نیازهای 
کشور به تجهیزات مقابله با کرونا، توسط  شرکت های دانش بنیان ها تأمین شده است، گفت: تقریباً 
هیچ تجهیزاتی را برای مقابله با کرونا، از کشور دیگری وارد نکردیم.وی با اشاره به اینکه استفاده از 
زیست بوم فناوری و نوآوری در روزهای نیاز کشور در شرایط کرونایی یک اتفاق خوب بود افزود: در 
دوران شــیوع کرونا توان  مجموعه ها و شرکت های دانش بنیان ها به میدان آمد و به نیازهای داخلی 
بدون اتکا به واردات، پاســخ داد.ســتاری بیان کرد: از روزهای ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، 
شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان  دست به کار شدند و همه تجهیزات مورد نیاز کشور از جمله 
تجهیزات پزشکی، تولید ماسک، دستگاه ونتیاتور و غیره را در داخل کشور تأمین کردند.وی با تأکید 
بر اینکه شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان  در حوزه تأمین داروی بیماران کرونایی نیز خوب عمل 
کردند، عنوان کرد: برخی محصوات تولید شده توسط این مجموعه ها به لیست دارویی کشور وارد 
شده و مابقی نیز تا سه هفته دیگر به بازار می آید.معاون رئیس جمهور با تشریح جایگاه مهم و ممتاز 
شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان در کشور مطرح کرد: این کار بزرگ از عهده دانش بنیان ها برآمد 

و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از این کار حمایت کرد. 

باقری معاون رئیس قوه قضائیه: 
 دوران بزن در روی حقوقی و قضایی

 به پایان رسیده است
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید با نهایی شــدن طرح پیشنهادی، دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری 
دریافت خواهند کرد.حســین ساح ورزی، ضمن تایید این خبر گفت: بحث در رابطه با اعطای کارت اعتباری به 
دارندگان سهام عدالت از مدت ها پیش مطرح شده بود که سر انجام با نهایی شدن بحث ها و جمع بندی در رابطه 
با آن، به تصویب نهایی رسید.او پیش بینی کرد با نهایی شدن این مصوبه، اجرای آن و جزییات مربوط به اعطای 

این کارت ها به صاحبان سهام عدالت به زودی در دستور کار قرار بگیرد.
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باقری معاون رئیس قوه قضائیه: گزیده خبر

دوران بزن در روی حقوقی و قضایی به پایان رسیده است
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: همانگونه که نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران در عمل ثابت کردند »دوران بزن 
در روی نظامی« به پایان رســیده اســت، قــوه قضائیه، نیز 
با اســتفاده از همه ظرفیت های قانونــی و حقوقی داخلی و 
بین المللی به قلدرهای حاکم در واشنگتن ثابت خواهد کرد، 
»دوران بزن در روی حقوقی و قضایی« نیز پایان یافته است.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری 
کنی معــاون رئیس قوه قضائیه، صبح دیــروز در گفت وگو 
با برنامه تلویزیونی »چاپ اول« شــبکه خبر، در پاســخ به 
اینکــه آیا تعرض دو جنگنده نظامی آمریکایی به هواپیمای 
مسافربری ایران که در مسیر همیشگی تجاری در حال تردد 
بوده، طبیعی است یا نقض حقوق و مقررات بین الملل است، 
اظهار کرد: مســیرهای هوایی برای هواپیماهای غیرنظامی 
که به عنوان کریدور شناخته می شود در همه  دنیا مشخص 
است؛ بنابراین نفس ورود جنگنده های فرماندهی تروریستی 
ارتش آمریکا )ســنتکام( به حریم این کریدور، به معنای به 
مخاطــره انداختن امنیت هوانوردی بین المللی اســت و لذا 
نقض آشــکار قواعد حقوق بین الملل محســوب می شود و 
تهدید آشکار حق حیات غیرنظامیان بوده و به همین دلیل 
در مراجــع و مجامع بین المللی قابل پیگیری اســت.وی با 
اشــاره به این که »هواپیما تابع کشور صاحب پرچم است و 
تعرض به آن نقض اصل حاکمیت و استقال سیاسی کشور 
محســوب می شود و مسؤولیت بین المللی ناقض را به دنبال 
خواهد داشــت«، تصریح کرد: در حقــوق بین الملل نه  تنها 
نقض اصــول و قواعد بین المللی، بلکه حتی تهدید به نقض 

آن هم جرم محسوب می شود، لذا پیگیری تعرض به امنیت 
پرواز هواپیمای ایرانی و صیانت از جان مسافران آن و تأمین 
امنیــت و آرامش آنها حق تردید ناپذیر جمهوری اســامی 
اســت.معاون رئیس قوه قضائیه با بیــان این که »در حقوق 

بین الملل با تهدید به تعرض مانند تعرض برخورد می شود« و 
با تأکید بر »صاحیت کشور صاحب هواپیما برای رسیدگی 
قضایی به تعرض و تهدید به تعرض به هواپیما و مســافران 
آن« ، تصریح کرد: همه مســافران پرواز ١١۵٢ هواپیمایی 

ماهان اعــم ایرانی و غیر ایرانی می تواننــد علیه فرماندهی 
ترویســتی ارتش آمریکا و نیز دیگر آمران، عامان، مباشران 
و معاونــان آن در محاکم ایرانی اقامــه دعوا نموده و مدعی 
خســارت های معنوی و نیز صدمات جسمی ناشی از تعرض 
جنگنده های رژیم آمریکا باشند.باقری کنی در پاسخ به این 
سئوال که جمهوری اسامی ایران چگونه می خواهد تعرض 
جنگنده های آمریکایی را پیگیری کند، اظهار کرد: یک مسیر 
حقوقی بین المللی از طریق ایکائو و متعاقباً دیوان بین المللی 
دادگســتری وجــود دارد. یک مســیر هم مســیر حقوقی 
قضایی داخلی اســت که طبق قوانیــن و مقررات جمهوری 
اســامی ایران از جمله »قانون مقابله با نقض حقوق بشر و 
اقدامات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا در منطقه«، قوه 
قضاییه هم شــکایت هواپیمایی ماهان را رسیدگی می کند 
و هم شکایت مســافران این پرواز اعم از ایرانی و غیر ایرانی 
را مورد رســیدگی قرار خواهد داد.معاون رئیس قوه قضائیه 
افزود: همانگونه که نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
در عمــل ثابت کردند »دوران بزن در روی نظامی« به پایان 
رسیده است، قوه قضائیه، نیز با استفاده از همه ظرفیت های 
قانونــی و حقوقی داخلی و بین المللی به قلدرهای حاکم در 
واشــنگتن ثابت خواهد کرد، »دوران بزن در روی حقوقی و 
قضایی« نیز پایان یافته است و همانگونه که با جدیت تعقیب 
قضایی دست اندرکاران جنایت ترور سردار سپهبد سلیمانی 
را ادامه خواهد داد، اجازه نخواهد داد حقوق اشخاص حقوقی 
و حقیقی ایرانی مخدوش شده و بازیچه قلدری های حاکمان 

کاخ سفید قرار گیرد.

امیری:
  ارائه گزارش ساانه دولت به مجلس

 تکلیفی نیست
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: بر اساس نظر »هیات عالی حل اختاف و 
تنظیم روابط قوای سه گانه« حضور رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش 
سالیانه به مجلس شورای اسامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.»حسینعلی 
امیری« دیروز شــنبه اظهارداشت: در جلســات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی 
نمایندگان طی مصاحبه و تذکر به هیات رئیســه و در اجرای ماده ٢۳۵ قانون 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی، از رئیس جمهور و وزیران خواستند تا 
در مرداد ماه هر ســال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعام کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور ضمن ارائه سابقه تقنینی موضوع در مجلس دهم 
گفت: با عنایت به اختافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت های قانون 
اساسی به ویژه بند ۷ اصل ١١۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر »هیات عالی 
حل اختاف و تنظیم روابط قوای ســه گانه« که رسماً توسط دفتر مقام معظم 
رهبری به مجلس و دولت اباغ گردید، حضور رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه 
گزارش سالیانه به مجلس شورای اسامی در مرداد ماه هر سال  تکلیفی نیست.

وی ضمــن تاکید بر ضرورت گفت و گوی مســتمر اعضای دولت و نمایندگان 
مجلس گفت: البته وزیران و روسای سازمان های دولتی آمادگی دارند داوطلبانه 
و بر اســاس توافق با رییس و هیات رییسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی 
حضــور پیدا کنند.امیری با بیان اینکه گفت و گوی مســتمر دولت و مجلس و 
اتخاذ راه حل های مشترک برای مشکات جاری کشور از سیاست های راهبردی 
دولت دوازدهم اســت، اضافه کرد: جلسات مشترک دولت و مجلس و دیدارهای 
نمایندگان با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیران در وزارتخانه ها یا 

مجلس مطابق برنامه زمان بندی شده در این معاونت انجام می پذیرد.

دادستان کل کشور طی نامه ای به وزیر خارجه؛
خواستار پیگیری تعرض جنگنده های 

آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شد
دادستان کل کشور طی نامه ای به وزیر خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی 
تعرض دو جنگنده نظامی آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایران شد و تاکید 
کرد: برای جبران خسارت مادی و معنوی مسافران و پیشگیری از تکرار حوادث 
مشــابه، طرح شــکایت صورت گیرد و اقدامات ازم انجام و موضوع تا حصول 
نتیجه پیگیری شــود.حجت ااسام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور 
طی نامه ای به وزیر خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی تعرض دو جنگنده 

نظامی آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شد.
متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیر محترم امور خارجه

با سام و تحیت
آمریــکا مجددا برگ ننگین دیگری بر کارنامه ســیاه خــود علیه نظام مقدس 
جمهوری اســامی ایران افزود و در روز پنج شــنبه مورخ دوم مرداد ۹۹ پرواز 
شــماره ١١۵٢ هواپیمایی ماهان که از تهــران به مقصد بیروت در حرکت بود، 
در فضای ســوریه توســط جنگنده های آمریکایی با حرکات خطرناک و تهدید 
آمیز با مشــکل مواجه شده و مســافران و خدمه این پرواز بدلیل کاهش شدید 
ناگهانی ارتفاع آسیب دیده اند.با توجه به بیانیه های سازمان هواپیمایی کشوری 
و شــرکت هواپیمایی ماهان، پرواز های این مســیر بیش از یک دهه بر اساس 
برنامه ریزی قبلی انجام شــده و تابع قوانین و مقررات هوانوردی اســت. اقدام 
خطرناک و تروریستی آمریکا برخاف قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون های 
شیکاگو و مونترال صورت پذیرفته که می بایست بمنظور برخورد قاطع و عبرت 
آمــوز با دولتمردان آمریکا و مقابله با آن در ســطح ملی و بین المللی از طرق 
مختلف حقوقی، قضایی و سیاسی بصورت جدی پیگیری شود.به همین منظور 
ضروری است دستگاه های مجری از جمله سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت 
هواپیمــای ماهان بصورت فعال در اجرای ضمائم ١۳ و ١۷ پیمان شــیکاگو با 
دولت ســوریه و شورای ایکائو همکاری و گزارش بررســی حادثه و اختال در 
امنیت پرواز شــماره ١١۵٢ تهران بیروت را هرچه ســریعتر دریافت و بر طبق 
مواد ۳ مکرر، ۴۴، ۵۴، ۵۵، ۸۴ وو ۸۵ کنوانسیون شیکاگو اقدامات حقوقی ازم 
را بعمل آورند.مســتندا به قانون وظایف وزارت امور خارجه و قانون الزام دولت 
به پیگیری و اســتیفاء حقوق اتباع ایرانی از اقدامات دولت های خارجی به ویژه 
دولت اشغالگر آمریکا مصوب ١۳۸۹ و در راستای ماده ٢۹۰ قانون آئین دادرسی 
کیفری دستور فرمایید بمنظور کمک و مساعدت به مسافرین هواپیمای مذکور 
که از این حادثه تروریســتی دچار مصدومیت و تالمات جسمی و روحی شده و 
برای جبران خسارت مادی و معنوی آنان و نیز سایر خسارات وارده و پیشگیری 
از تکرار حوادث مشابه، طرح شکایت صورت گیرد و اقدامات ازم انجام و موضوع 
تا حصول نتیجه پیگیری شــود.در این رابطه دادستانی کل کشور یگیر موضوع 

بوده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعام می دارد.
محمد جعفر منتظری
دادستان کل کشور

معاون وزیر کشور:
 همه مردم در وجب به وجب سواحل

 کشور سهم دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه 
۳۴۰ کیلومتر از نوار ســاحلی کشــور به صورت غیرقانونی تصرف شده اند، 
تصریح کرد: تمام هموطنان عزیز مان در اقصی نقاط میهن اسامی، در وجب 
به وجب سواحل کشور سهیم هستند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور در نشست بررسی اقدامات مرتبط با آزادسازی سواحل کشور 
که در فرمانداری شهرســتان رضوانشهر برگزار شــد، با بیان اینکه با اعام 
رســمی استانداران ۷ استان ساحلی کشــور، مجموعاً ۳۴۰ کیلومتر از نوار 
ساحلی کشور با وســعتی بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی ساحلی بصورت 
غیرقانونی توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی تصرف 
شده است، اظهار کرد: از مجموع ١۸۰ کیلومتر نوار ساحلی تحت تصرف در 
سواحل دریای خزر، ۷۷ کیلومتر ) معادل ۴۳ درصد( و از هزار و ٢۰۶ هکتار 
تصرفات غیر قانونی در ســواحل شمالی کشور نیز  ۹۵۹ هکتار ، معادل ۷۹ 
درصد در اســتان گیان قرار دارد.دین پرست در ادامه افزود: از شمال شرق 
تا جنوب غرب کشــور، همه هم میهنان عزیزمان در وجب به وجب سواحل 
کشور سهیم هستند  و قطعا میزان جرم تصرفات غیرقانونی قطعی در سواحل 
کشــور  که در زمره انفال نیز  محسوب می گردد، از جرائم مالی چند هزار 
میلیارد تومانی کمتر نبوده و تنها تفاوت میان آن دو این اســت که جرائم 
و تخلفــات مالی پنهانی انجام می گیرد، اما تصرفات نوار ســاحلی در منظر 

عمومی صورت می پذیرد.  

هشدار کریمی قدوسی درباره نفوذ دشمن 
به مراکز هسته ای

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
نســبت به ضرورت هشیاری در زمینه رخنه نفوذ دشمن در مراکز هسته ای 
هشــدار داد.جواد کریمی قدوسی در مطلبی در صفحه توییتر خود با هشتگ 
»نطنز« نوشت: »حراست مراکز هســته ای موظف می باشند کلیه تجهیزات 
و ماشــین آات جدید را قبل از ورود به ســایتهای هسته ای اسکن، آزمایش 
و بررســی کامل نموده تا از ایجاد رخنه نفوذ دشــمن برای فرستادن عوامل 
نفوذی در چهره پیمانکار و مجری طرح مانع ایجاد نمایند.«روز گذشــته نیز 
کریمی قدوســی در توییتی نوشته بود که »گزینه رخنه در مسائل حراستی 
و حفاظتی جمع بندی قطعی ما اســت چراکه اگر از بیرون شیء با این نقطه 
برخورد می کرد، می بایســت قطعاتی از آن مشاهده شود که طبق بررسی ها 
مطلقا چیزی یافت نشــده اســت.« ١٢ تیرماه بهروز کمالوندی، ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایران وقوع حادثه در یکی از سوله های در دست احداث 
در محوطه باز ســایت نطنز در مرکز اســتان اصفهان را اعام کرد و گفت که 
بامداد امروز به دنبال وقوع حادثه ای که چگونگی آن در دســت بررسی است، 
یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد، 
ولی هیچ تلفات جانی نداشــت و به فعالیت هــای کل مجموعه لطمه ای وارد 
نکرد.این رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به فعالیت های جاری 
این مجموعه نیز وارد نکرده است.بعد از آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در جلسات جداگانه ای با حضور صالحی رییس سازمان انرژی 
اتمی و محمود علوی وزیر اطاعات به ابعاد این حادثه پرداخته و هیأتی از این 

کمیسیون نیز بازدیدی از سایت نطنز داشتند.

با صدور حکمی
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 

مجلس در امور بین الملل شد
رئیس مجلس در حکمی حسین امیرعبداللهیان را به عنوان دستیار ویژه رئیس 
مجلــس در امور بین الملل و مدیرکل بین الملل مجلس منصوب کرد. در حکم 
محمدباقر قالیباف خطاب به حسین امیرعبداللهیان آمده است:»اهم انتظارات 
اینجانب، شامل برنامه ریزی و اقدام در چارچوب سیاست های کلی نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران، اباغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی، 
با رویکرد تحول و تاکید بر کارآمدسازی، شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی 

سازی در عرصه دیپلماسی فعال پارلمانی و روابط بین المللی می باشد.«

سعیدی کیا جایگزین میرسلیم شد
در مراسمی با حضور دبیر و معاونان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
دبیر جدید کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع معارفه شد.در مراسمی با حضور 
دبیر و معاونان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر جدید کمیسیون 
زیربنایی و تولیدی مجمع معارفه شــد.در ابتدای این مراسم که پیش از ظهر 
دیروز شــنبه چهارم مردادماه برگزار شد،  محسن رضایی با تبریک فرارسیدن 
ماه ذی الحجه و اعیاد سعید قربان و غدیر گفت: یکی از کمیسیون های فعال و با 
اهمیت مجمع، کمیسیون زیربنایی و تولیدی است که با شش وزارتخانه و چند 
کمیسیون مجلس شورای اسامی و بخش هایی از قوه قضائیه در ارتباط است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به دلیل اهمیت این کمیسیون، در 
ســال های اولیه تشکیل، مرحوم هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن را قبول کرد 
و تا زمانی که در قید حیات بودند، خودشــان آن کمیسیون را اداره می کردند. 
بعد از رحلت ایشان، آقای مصباحی مقدم مسئولیت این کمیسیون را پذیرفتند 
و همچنین آقای میرســلیم هم دبیری این کمیســیون را بعد از آقای مبینی 
دهکردی قبول کردند.وی با اشاره به کارنامه موفق کمیسیون در دوره میرسلیم 
گفت: در دوره دبیری ایشــان، هیچ وقفه ای را در کمیســیون زیربنایی شاهد 
نبودیم.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای میرسلیم بعد از اینکه با 
رأی مردم تهران، نماینده مجلس شدند به صورت مکتوب و تلفنی به من گفتند 
که مصلحت نیست که من به عنوان نماینده مجلس در خانه ملت وقت نگذارم 
و با وجود اهمیت کمیســیون زیربنایی در مجمع، باید بــه رأی مردم احترام 
بگذارم و شما استعفای بنده را بپذیرید و من با آقای سعیدی کیا صحبت کردم 
که به عنوان دبیر کمیســیون زیربنایی و تولیدی از ایشان استفاده شود و این 
امر موجب تقویت فعالیت های کمیسیون زیربنایی خواهد شد.در ادامه سعیدی 
کیا از حسن ظن و تدبیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایشان و 
زحمات میرسلیم در کمیسیون زیربنایی و تولیدی قدردانی کرد و برای ایشان 

آرزوی موفقیت نمود.

معــاون هماهنگ کننده ارتش گفت: 
ما امروز در ارتــش چیزی نداریم که 
در خارج از کشور تولید شود و درصد 
خیلی باایی از تجهیزات ارتش تولید 
حبیب اه  دریادار  هستند.امیر  داخل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
صبح دیروز )شنبه( در حاشیه بازدید 
از مرکز بهینه سازی، نوسازی و تولید 
قطعات شــهید زرهرن نیروی زمینی 
ارتش در جمع خبرنگاران، گفت: در 
ابتــدا هدف ما از بازدیــد این بود که 
این  نیروهای  و تخصــص  توانمندی 
مرکز در حوزه مقابله با کرونا را مورد 
ارزیابی قرر داده و میزان تولیدات مواد 
ضد عفونی کننده و ماســک در این 
مرکز را مورد بازدید قرار دهیم تا برای 
آینده آمادگی داشته باشیم.وی افزود: 
در این مرکز انواع محلول ضد عفونی 
و ماسک تولید می شــود و این مرکز 
نیازمندی  تامیــن  بر  می تواند عاوه 
نیروی زمینی نیاز سایر نیروهای ارتش 
و سایر نیروهای مسلح را تامین کند و 
هرجایی که در کشور ازم باشد بنا به 
تدبیر قرارگاه امام رضا )ع( ستاد کل یا 
ستاد ارتش کمک کند.دریادار سیاری 
ادامه داد: تولید ماسک جزو ماموریت 
های مرکز شهید زرهرن نیست اما با 
استفاده از ظرفیت خالی که داشتند و 
بهره گیری از توانمندی های این مرکز 

و دستگاه های پیشرفته ظرفیت خوبی 
برای تولید ماسک با کیفیت استاندارد 
در این مرکز ایجاد شــده است.معاون 
هماهنگ کننــده ارتش تصریح کرد: 
امروز همچنین بازدیدی از مرکز قطعه 
سازی صنایع شهید زرهرن داشتیم. به 
لطف خــدا در این بخش هم قطعات 
مورد نیاز در نیــروی زمینی ارتش با 
تیراژ باا در حال تولید اســت. البته 
توجه به قطعه ســازی یکی از تدابیر 
فرمانده کل قوا است.وی با بیان اینکه 
ما امروز در ارتش تانک، نفربر، سامانه 
های پدافند هوایی و انواع شناورهای 

دریایــی و هواپیما تولیــد می کنیم، 
اقدامــات در راســتای  ایــن  گفت: 
همان دستوراتی است که برای قطع 
وابستگی بتوانیم تولیداتمان را بجایی 
برســانیم که نیازمنــدی هایمان را 
باشیم.دریادار سیاری گفت:  پاسخگو 
با توجه به شعار سال که جهش تولید 
است امروز مشاهده کردیم که در این 
مرکــز جهش تولید به خوبی در حال 
اجرا اســت و قطعات در تیراژ باا و با 
کیفیت خوب در حال تولید هستند. 
این مرکز همچنین برای بســیاری از 
شــرکت های غیر نظامی هم قطعات 

تولیــد می کننــد تا وابســتگی آنها 
کاهش یابد.معــاون هماهنگ کننده 
ارتش ادامــه داد: پیش از انقاب مغز 
متفکــر تعمیرات اساســی نیروهای 
خارجی بودند اما افتخار ما این است 
که تمام تعمیرات نرم و سخت افزاری 
انجام  امروز توسط نیروهای خودمان 
می شود و این از برکات انقاب است. 
امروز دست نیاز به سوی هیچ کشوری 
دراز نمــی کنیم.وی با بیــان اینکه 
اســتفاده از تجهیزات ساخت داخل 
یکی از مولفه هــای توان بازدارندگی 
است گفت: ما امروز در ارتش چیزی 
نداریــم که در خارج از کشــور تولید 
شود و درصد خیلی باایی از تجهیزات 
ارتــش تولید داخل هســتند.دریادار 
ســیاری در باره همکاری بــا وزارت 
بهداشت در حوزه مقابله با کرونا اظهار 
داشــت: در دور جدید شیوع بیماری 
کرونا نامــه ای برای وزیر بهداشــت 
نوشتیم و گفتیم که مانند قبل تمام 
نیروهــا و بیمارســتان های ارتش در 
خدمت مقابله با کرونا هستند. امروز 
هم بیــش از ١٢ هزار نفر از نیروهای 
ارتش درگیر مقابلــه با بیماری کرونا 
هستند. در دور قبل توانستیم بیماری 
را در پادگان ها به خوبی کنترل کنیم 
و از این ناحیه در رفع آلودگی شهرها 

کمک خوبی انجام دهیم.

امیر سیاری:
تمام تجهیزات ارتش ساخت 

داخل است

رئیس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشــتی 
عنوان کرد که همــه جا باید عزاداری امام حســین )ع(

برگزار شــود، چه در شــهر و چه در روستا، چه در جایی 
که قرمز است یا سفید است. حجت ااسام و المسلمین 
حســن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه شش ماه از شــیوع کرونا در کشور می گذرد، گفت: 
سال های ســختی از آغاز تحریم ها علیه ایران برای مردم 
وجود داشــت و سال هایی با مشــکات زیاد را پشت سر 
گذاشتند.وی افزود: وقتی می گوییم مردم عروسی داشته 
باشند اما اجتماع شکل نگیرد مردم در سختی و فشار قرار 
می گیرند اما مردم عزیز ایران در طول دوســال و چندماه 
تحریــم و چندماه کرونا نشــان داده که به زانو درنمی آید 
و توان ایســتادگی در برابر آن را دارند و زیر بار این مسائل 
نخواهنــد رفت.رییس جمهوری تاکید کرد: امید به آینده 
ازم است و یاس که جنود شیطان است باید از میان برود 
و باید همیشه به روز گشایش خود ایمان داشته باشیم. در 
کنار آن برنامه ریزی و حسابگری برای عبور از مشکات و 
سختی ها ازم اســت.وی افزود: امروز کادر درمان از یک 
ســو و کادر تولید و توزیع و فرهنگ ما دست به دست هم 
دادند و اگر یکی از آنها نبود نمی توانستیم پیش برویم. اگر 
کادر تولید نبود چه می شد؟ باید همه چیز را از خارج وارد 
می کردیــم که اوا به ما نمی دادنــد و اگر می دادند با چه 
ســختی ها و هزینه هایی این اتفــاق رخ می داد و آن وقت 
چه اتفاقی برای بیمارستان های ما می افتاد؟روحانی با بیان 
اینکه کشور ما علی رغم تحریم و بیماری کرونا یک بحران 
بزرگ را شــاهد نبودیم، تصریح کــرد: ما در دولت هرچه 
به فکرمان می رســد را انجام می دهیم و تمام تاش خود 
را در این زمینه کرده ایم. درباره وضعیت مســکن هم دو 
مصوبه داشتیم که آخرینش اعطای وام به مستأجران بود.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برای کسب وکارهایی که 

در این مدت به مشکل خوردند هم وامی را در نظر گرفتیم، 
اظهار کرد: ما پرداختی  را در ســه نوبت برای خانواده هایی 
که در مضیقه بیشــتری بودند هم در نظر گرفتیم و البته 
در شــرایطی که ما هستیم نیازهای بهداشتی و غذایی در 
اولویت اول ماست.وی افزود: ما امروز با گذشت پنج ماه از 
شیوع این ویروس یک تصویر نسبتا درستی از این بیماری 
داریم و متوجه ایم که باید بر نظام بهداشت تاکید و تمرکز 
شود تا کسی اصا به بیمارستان نرسد که البته اگر رسید، 
اجرم نظام درمان باید وارد کار شــود. روحانی یادآور شد: 
برخی از ممنوعیت ها و محدودیت ها خودش مشکل آفرین 
اســت و زمانی که تولید متوقف شــود مــردم در مضیقه 
قرار می گیرند ولی ازم اســت که این کارها از سر گرفته 
شــود و پروتکل ها و اصول بهداشتی رعایت شود و نظارت 
سفت و ســختی بر آن انجام شود و این در همه کشورها 
در حال اعمال شــدن است.رییس جمهوری با بیان اینکه 
اگر جامعه ای روحیه خود را ببازد و دچار افســردگی شود 
کارش سخت خواهد شد، گفت: مردم باید از این بیماری 
خطرناک بترسند و مراقبت و استراحت داشته باشند، اما 
بین اضطراب و اســترس و ترس معقول تفاوت وجود دارد 
و اصولــی که  باید در تبلیغات بــر آن تاکید کنیم و این 
است که وقتی می گوییم در اجتماعات باید ماسک داشته 
باشیم پس وفور کافی و قیمت مناسب ماسک را هم باید 
در کنارش محقق کنیم.وی با بیان اینکه گفته می شود در 
وزارت بهداشت روزانه یازده میلیون ماسک تولید می شود، 
اظهار کرد: ما باید روحیه ایثارگری و یاری کردن را هم در 
جامعه حفظ و تقویت بکنیم که امیدواریم این موضوع را در 
ماه محرم هم شــاهد باشیم هرچند که اان در همین ماه 
ذی الحجــه هم می توان به این موضوع توجه کرد. روحانی 
تصریح کرد: مردم این بیماری را مقطعی نبینند. نگویند که 
یک هفته ماسک زدیم آیا بازهم باید ادامه دهیم. اصًا بحث 

روز و ماه و شاید ســال هم در این موضوع مطرح نیست. 
ما نمی دانیم تا چه زمانی تولید واکســن برای این بیماری 
ممکن است و چقدر طول می کشد که این واکسن به همه 
برســد. پس راهی طوانی را در این زمینه پیش رو داریم.

رییس جمهوری با بیان اینکه با همت و تاش پزشــکان 
توانسته ایم در برخی استان ها شیوع کرونا را کنترل کنیم، 
اظهار کرد: اما باید بدانیم که مســئله توجه به پروتکل ها 
در ماه محرم هم بســیار مهم است. یک وقتی در جامعه 
مــا بحث بود که نان یا جان. اما مردم ما نشــان دادند که 
اصأ چنیــن دوگانگی وجود ندارد و هــر دو در کنار هم 
می تواند محقق شود. اان هم برخی می گویند عزاداری یا 
ســامت؟ پاسخ این است که هردو. هم عزای امام حسین 
)ع( باشد و هم تاکید بر سامتی.وی گفت: اینکه ملت ما 
شجاع، قوی و اســتوار در برابر آمریکا و تحریم ها ایستاده 
است و در مقابل دشمنان ایستادگی می کند ناشی از همین 
فرهنگ عاشــورایی است. ما تجربه ماه رمضان و شب های 
احیا را داشتیم و هیچکس بعد از آن نگفت که ماه رمضان 
و شب های قدر باعث شیوع کرونا شد. حتی معاندین هم 
چنین چیــزی را نگفتند.روحانی تاکید کرد: همه جا باید 
عزاداری امام حســین )ع(برگزار شــود، چه در شهر و چه 
در روســتا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است. اما 
زمان عزاداری و وجود ماســک و مواد ضدعفونی کننده و 
یک فضای باز و فاصله گذاری هم ازم اســت. ولی زمان 
عزاداری می تواند کنترل شــود، می شود چهار یا پنج روز 
باشــد می توان زمان حضور در عزاداری ها محدود شــود 
چون می تواند ما را با مشکل در زمینه شیوع کرونا مواجه 
کند.رییس جمهوری اظهار کرد: امســال در کنار شــکوه 
عزاداری محرم، ماسک داشتن هم جزو شکوه است. رعایت 
پروتکل ها هم جزو شکوه است، جمع نشدن افراد زیاد در 

فضای محدود هم جزو شکوه است. 

روحانی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی:

عزاداری محرم چه در مناطق قرمز و چه سفید باید برگزار شود
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گزیده خبر وزارت اقتصاد اعام کرد

تامین ۶۲ هزار میلیاردی هزینه های بودجه تا پایان شهریور
رئیس مرکــز مدیریت بدهی ها و دارایی هــای مالی عمومی 
وزارت اقتصاد ضمن اعام اینکه تا پایان شهریور امسال،  ۶۲ 
هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های 
اجتناب ناپذیر بودجه منتشر می شود، گفت: مابقی هزینه های 
بودجه از محل اسناد خزانه اسامی و یا اوراق موضوع تبصره 
۵ ماده واحده قانون بودجه ســال ۹۹ تامین می شود. مهدی 
بنانی با اعام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومانی از محل انتشــار اوراق مالی اسامی طی هشت هفته 
منتهی بــه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، اظهار کــرد: حدود ۷۰ درصد 
این اوراق توســط بانک های خصوصــی و دولتی و ۳۰ درصد 
آن نیز توســط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های 
سرمایه گذاری، صندوق های ســرمایه گذاری و شرکت های 
تامین ســرمایه خریداری شده اســت.وی افزود: عاوه بر این 
اوراق،  ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اســناد خزانه اسامی 
نیز برای تســویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار 
میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با 
طلب دولت یا بانک ها، صادر شده است.بنانی با بیان اینکه  بر 
اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین 
پیش بینی که با ســازمان برنامه و بودجه کشــور انجام شده 
است، در شش ماهه نخست ســال جاری، دولت می تواند در 
کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسامی از محل 
ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشــر کند، 
گفت: تا پایان شــهریور ماه ۶۲ هــزار میلیارد تومان بصورت 
نقدی بــرای تامین مالی هزینه های اجتنــاب ناپذیر بودجه 
منتشــر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسامی 
و یــا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ســال 
۹۹ تامین می شود.رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در 
حال حاضر آمار شــفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات 
دولت و شــرکت های دولتی وجود دارد، ادامــه داد: موضوع 
بدهی هــا و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی همزمان با 
قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در ســال ۱۳۹۲ 
مکلف شــد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی 
را مشــخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این 
آمارها در سامانه مدیریت اطاعات بدهی ها و مطالبات دولت 
)سماد( توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع 
آوری می شــود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و 
دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری 

ارسال می شود.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار در امسال
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسامی متناسب 
با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت 
کــه از دهه ۷۰ مورد اســتفاده قرار می گرفت، اســناد خزانه 
اسامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد 
اســتفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی 
شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به 

عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.
رییس مرکــز مدیریت بدهی ها و دارایی هــای مالی عمومی 
خزانه داری کل کشــور از  »صکوک وکالــت عام« به عنوان 
جدیدترین نوع اوراق مالی اســامی که مراحل تایید قانونی 
خــود را می گذارند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد 
منابــع مورد نیاز دولت را برای هزینه هــای اجتناب ناپذیر با 
قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، 
برای کســری بودجه یا باید با انتشــار اوراق مالی اسامی، از 
نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق 
کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت 
به استقراض از بانک مرکزی است.وی تصریح کرد: البته انتشار 
اوراق نیــز ماحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو 
ســال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری 
بدهی ها و تاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در 
چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری 

بدهی ها انجام می دهد.

تامین 90 درصد منابع بودجه عمومی از وزارت اقتصاد 
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی وزارت 
اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به ســهم کم 
نفــت در تامین منابع مالی بودجه، حــدود ۹۰ درصد منابع 
بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، 
اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزارها را برای تامین 
مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان 
بهینه ای از هر یک اعــم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد 
دولت، درآمدهای گمرکی، مولد ســازی و فروش دارایی ها و 

سهام دولت و همچنین انتشــار اوراق مالی اسامی استفاده 
می کند.بــه گفته وی، در صورتی کــه از ابزارهای دیگر، این 
کسری جبران نشــود؛ از طریق انتشــار اوراق مالی اسامی 
باقیمانــده منابع تامیــن خواهد شــد.رییس مرکز مدیریت 
بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد  همچنین با 
اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن 
نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار 
متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسامی است و بانک ها و 
سایر ســرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را 
بدون ریســک و متنوع کنند و همین طور بانک ها، ابزار ازم 
را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به 
خرید این اوراق اقدام می کنند.بنانی افزود: چنانچه بانکی دچار 
کســری شود، با توجه به تغییر روشــی که در تامین کسری 
بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی صورت گرفته، 
در ازای تحویل اوراق، نقدینگی ازم را از بانک مرکزی دریافت 
خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل 
اجرایی آن وزارت اقتصاد اســت و انتشار این اوراق تحت نظر 

کمیته بند )ک( تبصره ۵ قانون بودجه انجام می شود.

تشریح روند انتشار اوراق مالی اسامی
وی ادامه داد: بر اســاس برآورد انجام شده از منابع و مصارف 
بودجه، با مشــارکت وزارت اقتصاد )خزانه داری کل کشور( و 
ســازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین 
از محل انتشــار اوراق مالی اسامی تعیین می شود و سپس  
اعضای »کمیته بنــد )ک( تبصره ۵ قانون بودجه« شــامل 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل 
نرخ ســود اسمی اوراق، ســاز و کار تعیین قیمت بازار اوراق 
و مبلغ انتشار اســت را تعیین می کنند.بنانی افزود: براساس 
ایــن مجــوز، در ادامه مرکز مدیریت بدهی هــا و دارایی های 
مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور 
که زیر نظر وزارت اقتصاد اســت اقدامات ازم را برای انتشار 
آغاز می کند. پس از اعام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق 
مالی اسامی، اطاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط 
بانک مرکزی و ســامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر 
می شــود. خریداران نیز تا زمان اعامی در اطاعیه ها فرصت 
دارند پیشنهادات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند؛ در 
ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس 
ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه کشور، مشخص می شود پیشنهادات کدامیک 
از خریداران پذیرفته شده اســت. پس از اعام برندگان، روز 
سه شنبه هر هفته، معامات انجام می شود.وی ادامه داد: پس 
از روز عرضه، انجام معامات ثانویه در بازار امکان پذیر است و 
چنانچه قســمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده 
باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد. 
اوراق مالی اســامی  شامل اســناد خزانه اسامی، صکوک 
اجــاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام اســت که این 
اوراق متناســب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود 
دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع 

ذیربط گرفته شده و  برای استفاده منتشر می شود.

وظایــف مرکز مدیریت بدهی هــا و دارایی های مالی 
عمومی

بنانی با بیان اینکه تا قبل از ســال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی 
اسامی در بازار سرمایه انجام می گرفت، گفت: با هماهنگی های 
به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، مقرر 
شــد از این پس حراج و فروش اوراق، بــه صورت موازی در 
دو بازار پول و ســرمایه انجام شود. یکی از مسئولیت های ما 
در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشــور در تسویه سهم 
خزانه داری کل )سهم دولت( از صادرات نفت و میعانات گازی 
است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر 
و انتقــال و مدیریت بدهی ها و مطالبــات دولت نیز از جمله 

مواردی است که توسط این مرکز انجام می شود.
وی در پایــان ســخنانش اظهار کرد: واحــدی تحت عنوان 
حســابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای 
شناســایی بدهی ها و مطالبات »فاقد دستگاه اجرایی« دولت 
فعالیت می کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی 
دولت به سیســتم بانکی، نظام تامیــن اجتماعی و ... را ثبت 
کرده و برای رســیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می کند 
که گفتنی اســت، بخش اعظم بدهی هــا و مطالبات دولت را 

بدهی های ثبت شده در همین واحد تشکیل می دهند.

نایب رییس اتاق بازرگانی خبر داد:
دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری 

می گیرند
نایب رییــس اتاق بازرگانی ایران می گوید با نهایی شــدن طرح پیشــنهادی، 
دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت خواهند کرد.حسین ساح ورزی، 
ضمن تایید این خبر گفت: بحث در رابطه با اعطای کارت اعتباری به دارندگان 
سهام عدالت از مدت ها پیش مطرح شده بود که سر انجام صبح دیروز با نهایی 
شدن بحث ها و جمع بندی در رابطه با آن، به تصویب نهایی رسید.او پیش بینی 
کرد با نهایی شــدن این مصوبــه، اجرای آن و جزییات مربــوط به اعطای این 
کارت ها به صاحبان سهام عدالت به زودی در دستور کار قرار بگیرد.نایب رییس 
اتــاق بازرگانی ایران درباره نقش بخش خصوصی در اجرای این طرح نیز اظهار 
کرد: بحث تصویب و پیگیری این کارت ها مربوط به بخش خصوصی نیســت و 
نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور باید در رابطه با آن تصمیم گیری می کردند 
اما بخش خصوصی مانند دیگر مســائل تاش می کنــد به عنوان بازوی کمک 
کننده در کنار دولت باشــد و در حوزه اجرا و مشورت حضور داشته باشد.ساح 
ورزی با بیان اینکه تصویب این موضوع می تواند نتایج مثبتی داشته باشد، گفت: 
یکی از دغدغه ها پس از عرضه ســهام عدالت به مردم و گشایش امکان و خرید 
و فــروش آن، بر هم خوردن نظم و آرامش بازار ســرمایه بود که این کارت های 
اعتباری می توانند بخشی از نگرانی ها را کمتر کنند.به گزارش ایسنا، در چارچوب 
ارائه کارت اعتباری به صاحبان سهام عدالت، این افراد می توانند به جای فروش 
ســهام خود، کارت هایی دریافت کنند و به اندازه بخشی از ارزش سهام خود، در 
طول ســال خرید کرده و در پایان سال این پول را تسویه کنند.رییس سازمان 
خصوصی ســازی در اردیبهشت امسال اعام کرد که بیش از ۴۹ میلیون ایرانی 

سهام عدالت دارند.

ثبت نام پیامکی کمک ودیعه مسکن آغاز شد
ثبت نام از متقاضیان دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن از ساعت ۱۰ صبح  دیروز 
شنبه ۴ مرداد شروع شده و تا پنجشنبه ۹ مرداد ماه به صورت پیامکی انجام می 
شود؛ متعاقبا زمان تکمیل اطاعات از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعام خواهد 
شد.، با آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن از ساعت ۱۰ 
صبح امروز شــنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ افراد واجد شرایط می توانند با ارسال کد ملی 
سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی 
خود، نســبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیات اقدام کنند. مهلت ثبت نام 
در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹  به اتمام خواهد رسید.شماره تلفن 
همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می گردد به نام فرد متقاضی باشد.

متعاقباَ زمان تکمیل اطاعات و پرداخت تســهیات از طریق سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن به آدرس Tem.mrud.ir اعام خواهد شد.در این مرحله نگرانی بابت 
جا ماندن وجود ندارد. متقاضیان فعًا فقط یک پیامک ارسال می کنند و تا زمان 
پاایش و احراز شرایطشان منتظر می مانند.سقف تسهیات کمک ودیعه اجاره 
مسکن در تهران ۵۰، ســایر کانشهرها شامل شهرهای باای یک میلیون نفر 
جمعیت مشهد، اصفهان، کرج، شــیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ و سایر 
شهرها ۱۵ میلیون تومان است.تسهیات بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع 
تسهیات تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا می باشد.  

تسهیات مذکور با نرخ ســود ۱۳ درصد و با سررسید یک ساله به مستاجرین 
واجد شــرایط پرداخت می گردد.در دوره قرارداد صرفاً ســود تسهیات از سوی 
مستاجرین پرداخت و اصل تسهیات در سررسید تسویه خواهد شد.متقاضیان 
دریافت این تســهیات می بایست شــرایط مندرج در ماده ۱ ایین نامه اجرایی 
قانون ســاماندهی را داشته باشند. این شرایط عبارتند از: داشتن فرم )ج( سبز، 
نداشــتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، 
داشتن سابقه ۵ سال ســکونت در شهر مورد تقاضا.متقاضیان می بایست دارای 
اجاره نامه رســمی یا اجاره نامه ثبت شده در ســامانه ثبت معامات اماک و 
مســتغات و دارای کد رهگیری باشــند. گروه های مشمول دریافت تسهیات 
موضوع این مصوبه، به شرح زیر تعیین می گردد: کارگران و حقوق بگیران ثابت 
با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشــتر، مشــموان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار.
وثایق ازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعام می گردد.

عباس زارع خبر داد:
نهضت آسفالت در معابر مناطق دهگانه کرج

رئیس کمیســیون تلفیق شورای اسامی شهر کرج: با 
توجه به فرسودگی آسفالت برخی معابر سطح شهر به 
خصوص محات هدف بازآفرینی شــهری روند توزیع 
روکش آســفالت معابر شــهری کرج توسط مدیریت 
شــهری رضایت بخش اســت.به گزارش پایگاه خبری 

کرج به نقل ازخبرنگار پایگاه اطاع رســانی شــورای اسامی شهر کرج، عباس 
زارع نوید از تحولی بزرگ  در بهســازی آسفالت معابر شــهر خبر داد و اظهار 
داشــت: در این طرح عملیات گسترده آســفالت اساسی و لکه گیری با رعایت 
اصول فنی و زیرسازی های ازم با کیفیت مطلوب انجام می شود و روان سازی 
تردد شــهروندان، ارتقا کیفی، بهســازی معابر و مناسب  سازی محیط، سیما و 
منظر شهری در این اقدام مدنظر مدیریت شهری قرار دارد.عضو شورای اسامی 
شهر کرج عنوان کرد: یکی از اقدامات موثر در سرعت بخشیدن روند آسفالت و 
کاهش هزینه های تولید در اجرای طرح های عمرانی این شهر راه اندازی کارخانه 
آســفالت بود.این مسئول در شورای اسامی شــهر کرج افزود: بهسازی معابر و 
کیفی ســازی توزیع آســفالت مطالبه اصلی مردم و شورای اسامی شهر کرج 
اســت و انتظار داریم توجه جدی به این خواسته شود.وی بیان کرد: این روزها 
عملیات آسفالت معابر و خیابانهای شهر به صورت گسترده با هدف ارایه خدمات 
مطلوب به شهروندان آغاز شده است.زارع تاکید کرد: امسال نسبت به سال قبل 
مقدار زیادی آسفالت در سطح شهر توزیع می شود در حالیکه سال گذشته هم 
آمار خوبی در پخش آسفالت داشتیم.وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح های 
عمرانی مدیریت شــهری بیان کرد: عملیات اجرایی طرح ها با وجود مشکات 
و تنگناهای مالی که گریبانگیر طرح های عمرانی ســطح کشورهم شده است، 
اما با توجه به شرایط موجود پیشرفت قابل ماحظه ای را شاهد هستیم.رئیس 
کمیسیون تلفیق شورای اسامی شــهر کرج خاطرنشان کرد: وقتی از محات 
شــهر عبور می کنیم شــاهدیم که روز به روز اتفاقات جدیدی در شهر در حال 
وقوع است به طوریکه در حال حاضر خیابانی را به صورت خاکی و آسفالت نشده 
نداریم.زارع با بیان اینکه مدیریت شهری به کیفیت آسفالت معابر به عنوان یکی 
از مطالبات جدی شهروندان توجه ویژه دارند، افزود: رفع نیاز شهروندان اولویت 

مدیریت شهری است.

متقاضیان مشاغل خانگی تا ٥٠ میلیون 
تومان وام می گیرند

براساس اعام ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور، میزان وام 
برای متقاضیان مشاغل خانگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در حال حاضر کسب و کارهای خانگی به یک منبع مهم اشتغال و درآمد به 
ویژه برای زنان تبدیل شــده است و افراد با کار در خانه عاوه بر آنکه سطح 
درآمد خود را افزایش و کســب و کارشان را توســعه می دهند، به اقتصاد 
خانوار نیز کمک می کنند.از نگاه سازمان بین المللی کار موقعیت مکانی و 
وجود کســب و کار در خانه ماک تلقی کردن آن به عنوان مشاغل خانگی 
اســت و کنوانسیون ۱۸۹ ســازمان بین المللی کار، کار شایسته و ضرورت 
پرداختن به وضعیت کارگران خانگی را به رسمیت شناخته است.طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه 
اشــتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با نقش آفرینی 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان )جهاددانشگاهی( 
به عنوان نهاد واســط، تسهیل گر و توســعه ای در ۹ استان آذربایجان غربی، 
چهارمحال  و بختیاری، خراســان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
کردســتان، کرمانشاه، لرستان و ایام در حال اجرا است . هدف از اجرای این 
الگو، تعامل با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مرتبط با اجرای طرح، 
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل 
خانگی برای اتصال به بازار، ایجاد زیرساختهای بازاریابی و فروش محصوات 
مشــاغل خانگی و ایجاد امکان و تســهیل نظارت بر فرآیند اجرای طرح از 
طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است . بر اساس آمارها بیش 
از ۹۲ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی طی سال گذشته در کشور ایجاد 
شــده و بیش از ۲۷۰ هزار متقاضی اشتغال خانگی نیز موفق به اخذ مجوز 
مشــاغل خانگی در رشته های گوناگون شــده اند.در حال حاضر طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی در سه فاز انجام می شود که فاز اول شناخت ظرفیت 
ها و مزیت های منطقه و پتانســیل افرادی است که در رشته های مختلف 
در آنجا وجود دارند. فاز دوم تقویت افرادی است که می توانند در این طرح 
مفید باشــند و در مباحث کارآفرینی و بازارشناســی آموزشهای ازم را در 
اختیار گیرند و سوم افرادی که با داشتن مدارک تحصیلی بیکارند و توانایی 
خاصی ندارند و تحت آموزشــهای جهاد قرار می گیرند و با توجه به توانایی 
ها و پتانسیل خود هدایت می شوند.مهناز امامدادی، دبیر ستاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی کشور در این باره به ایسنا می گوید:با شیوع کرونا 
مشکات بسیاری برای مشاغل خرد و کوچک ایجاد شد و ما به این نتیجه 
رســیدیم که برای مشاغل و کسب و کار های متضرر از کرونا تسهیاتی در 
نظر بگیریم. بر این اســاس با توجه به فهرستی که از این مشاغل در اختیار 
داریم و به تناســب اولویت و میزان استحقاق برای دریافت وام، آنها را مورد 
حمایت قرار می دهیم.او معتقد اســت کرونا فرصت مناسبی برای گسترش 
کسب و کارهای خانگی به ویژه تولید ماسک و اقام بهداشتی مورد نیاز مردم 
در شرایط حاضر به شمار می رود و  به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی و 

منع ترددها می تواند خاقیت شاغان خانگی را پرورش و بروز دهد.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون 
ایران موضوعات مورد بحث درباره صادرات، مالیات، 
تامیــن کاا در بورس و قوانین تامین اجتماعی را به 
عنوان موانع بخش تولید عنوان کرد.به گزارش اتاق 
تعاون ایران، رضا علیخانزاده با اشاره به اینکه هرسال 
مقــام معظم رهبــری نامی برای آن ســال انتخاب 
می کنند و چندسالی اســت که شعارهای مرتبط با 
تولید را برگزیده اند، اظهار داشت: تصور می کنم این 
نامگذاری های متوالی از ســوی مقام معظم رهبری 
برای تمام حاکمیت و تمام مردم و دســت اندرکاران 
پیامــی دارد، پیام جهش تولید هم توجه مضاعف به 
تولید اســت.رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و 
کار اتاق تعــاون ایران ادامه داد: درســال های قبل 
توجهی به جایگاه تولید نشــده است و حاکمیت به 
این موضوع بی توجه بوده است، چرا که اگر افزایش 
تولید محقق شده بود امسال به نام جهش تولید نبود. 
برای بخش تولید موانع زیادی داریم. باور حاکمیت به 
تولید یک بحث مهم است، یک وقت باور شعارگونه 
اســت و زمانی در میدان عمل چنیــن باوری دیده 
می شــود. جهش تولید با صــادرات می تواند محقق 
شود.علیخانزاده با بیان اینکه اقتصاد یک مثلث با سه 
رأس است، ادامه داد: حاکمیت، تشکل های اقتصادی 
و بنگاه های اقتصادی ســه رأس آن هســتند. نقش 
تشــکل های اقتصادی در حاکمیت به هر میزان باا 
برود، موانع در مسیر بسترسازی کمتر می شود. یک 
بنگاه اقتصادی می تواند با تشکل –مروبط به خودش- 
ارتباط بگیرد و این تشکل ها هم ارتباط با حاکمیت 
دارند. ارتباط میان این سه می تواند در جهت شناخت 

موانع و رفع آن اثرگذار باشد.

چند مانع در بخش تولید
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون 
ایران موضوعات مورد بحث درباره صادرات، مالیات، 
تأمیــن کاا در بورس و قوانیــن تأمین اجتماعی را 
به عنــوان موانع بخش تولید معرفــی کرد که باید 
شناســایی و رفع شــوند.علیخانزاده با ابراز گایه از 
افزایش نــرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به طرح 
این موضوع پرداخت که دولت برای این موضوع کاری 

نکرده است.این مقام مســئول گفت: شرایط تورمی 
کنونی نرمال نیست و در این شرایط مجبور هستیم 
سیستم را توسط دولت مجاری قانونی کنترل کنیم، 
اما اینگونه عمل کردن نقش یک قرص مسکن است.

وی ادامه داد: شرایط تورم باید کنترل شود، دولت در 
یکجا باید بر اساس شیب ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ تورم 
آن را مهار کند.رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب 
و کار اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه نمی خواهیم 
بپذیریــم تورم وجــود دارد و بر اســاس یک تورم 
مهندسی شــده پیش بینی کنیم، گفت: باید دنبال 
این باشــیم که چرا هدفگــذاری بانک مرکزی برای 
رسیدن به نرخ تورمی ۲۲ درصد محقق نشده است.

دولت اوراق قرضه منتشر کند
وی انتشار اوراق قرضه برای جمع آوری نقدینگی را 
اقدامی مؤثر و ضروری برای مقطع کنونی عنوان کرد 
که باعث جمع آوری نقدینگی های سرگردان می شود 
و گفت: اگر دولت این اوراق را با نرخ مناســب توزیع 
کند که مردم نسبت به خرید آن تشویق شوند، باعث 
جمع کردن نقدینگی در جامعه می شود؛ این کاهش 

نقدینگی جلوی کاهش ارزش پول ملی را می گیرد.
رئیس کمیســیون بهبود فضای کســب و کار اتاق 
تعاون ایران با اشــاره به نرخ سود ۱۴-۱۵ درصدی 
این اوراق قرضه، افزود: شــاید دو سال قبل ضرورت 
دیگری در جامعه برای منتشــر نشدن اوراق قرضه 
–با ســود باا- بــود اما اان انتشــار آن می تواند به 
مدیریت نقدینگی های سرگردان منجر شود که اان 
ســر از بورس، ارز و بخش مسکن درآورده است.وی 
توضیحی راجع به نظام تولیــدی داد و آن بخش از 

اقتصاد که به شــکل تعاونی فعال هســتند را بخش 
خصوصی واقعی عنــوان کرد و از ضــرورت قیمت 
گذاری کااهای تولیدی داخلی توســط تشکل های 
تخصصی همان بخش صحبت کرد.علیخانزاده ادامه 
داد: هنوز مسئولیت اجتماعی تشکل ها را نتوانستیم 

معرفی کنیم.

کاهش هزینه های دولت ضروری است
وی به موضــوع ضرورت کاهــش هزینه های دولت 
پرداخت و گفت: کاهش هزینه دولت به این صورت 
محقق می شــود که دولت از نیروهای خود کم کند. 
بــرای این منظور دســتگاه های دولتــی را می توان 
به بخش خصوصی واقعی واگــذار کرد. اما باید دید 
چقدر این کاهش هزینه در امور جاری کشور محقق 
شده است و چه میزان از واگذاری ها مربوط به دولت 
انجام شده است.علیخانزاده در ادمه گفت: چسبندگی 
اقدامات دولت در بوروکراســی زیاد است و حاکمیت 
نمی توانــد جریان جدایی را دنبــال کند و اینها نیاز 
به تصمیم های جهادی و جســورانه دارد.وی راه حل 
مشــکات دولت در بخش بوروکراســی ها را ایجاد 
دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: دولت باید عزم 
خود را جزم کند. برنامــه اش را برای تولید بگذارد. 
دولت عنوان می کند که برنامه هایی برای ایجاد دولت 
الکترونیک مطابق برنامه های چهارم و پنجم توسعه 
دارد، اما جســورانه و جهادی عمل نمی کند. اگر این 
بخش راه بیفتد بســیاری از موانع بروکراســی حل 
می شــود، چرا که براساس آن سیستم های هوشمند 
در همه جا راه می افتد. دولت باید مشــخصاً فرایند 

اجرایی کردن دولت الکترونیک را مدنظر قرار دهد.
علیخانــزاده همچنیــن گفــت: توجــه دولــت به 
شــرکت های دانش بنیان و بخش R&D )تحقیق و 
توسعه( این شرکت ها می تواند به جهش تولید منجر 
شود. به خصوص بخش R&D واحدهای تولیدی که 
در مرحله تجاری هســتند و آن واحد تولیدی فعال 
است.رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق 
تعاون ایران توجه به موضوع صادرات و واردات نسبت 
به کشورهای همسایه و غیر آن هم می تواند جهش 

تولید را در پی داشته باشد.

رئیس کمیسیون بهبود کسب و کار اتاق تعاون مطرح کرد
۴ مانع اصلی تولید

استانها
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دلگرمی نفت به احیای اقتصادیاستانها
قیمت نفت تحت تاثیر نشــانه های احیای اقتصادی و با وجود 
شعله ور شدن تنشها میان آمریکا و چین با اندکی افزایش قیمت 
بسته شــد و افزایش هفتگی به ثبت رساند. سرمایه گذاران در 
روزهای اخیر به سبک و سنگین نشانه های بهبود رشد اقتصادی 
در برابر تنشــها میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان پرداختند که 
هر دو می تواند تقاضای جهانــی برای انرژی را تحت تاثیر قرار 
دهد.دیوید میدن، تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت »سی ام سی 
مارکتس« در این باره به مارکت واچ گفت: تشــدید تنشــهای 
تجاری میان آمریکا و چین تاثیر بزرگی در بازار انرژی نداشــته 
اســت. چین بزرگترین واردکننده نفت در جهان است بنابراین 
هرگونه اختال اقتصادی که از این اختاف سیاسی ناشی شود، 
ممکن اســت باعث افت قیمت نفت شد. با این حال قابل توجه 
اســت که نفت هفته گذشــته به بااترین حد خود در چهار ماه 
اخیر صعود کرد بنابراین روند کلی بازار مثبت است.معامله گران 
همچنان تاثیر افزایش موارد ابتا به کووید ۱۹ در نقاط مختلف 
جهان که ممکن اســت باعث اختال فعالیت اقتصادی و توقف 
روند احیای اقتصادی شود را زیرنظر دارند.به گفته فیلیپ فاین، 
تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز، موارد جدید ابتا به 
کووید ۱۹ و جنگ ســرد میان آمریکا و چین، قیمت نفت را تا 
حدودی تحت فشار کاهشی قرار داد با این همه به نظر می رسد 
که بخشهایی از اقتصاد جهانی در حال احیاست و آمار اقتصادی 
شکل مثبتی پیدا کرده اند.معامله گران نفت اظهار کردند که آمار 
اقتصادی اروپا به خوش بینی در بازار نسبت به تقاضا برای نفت 
کمک کرد. شــاخص مدیران خرید بخش تولید منطقه یورو از 
۴۷.۴ واحد در ژوئن به ۵۱.۱ واحد در ژوییه رشد کرد و شاخص 
مدیران خرید بخش خدمات طی همین مدت از ۴۸.۳ به ۵۵.۵ 

واحد رشد کرد در حالی که شاخص مدیران خرید کامپوزیت به 
۵۴.۸ واحد رســید که بهترین رکورد در ۲۵ ماه گذشته بود.در 
چین هم فعالیت پاایشگاهی در ژوییه احتماا به رکورد باایی 
صعود کرده زیرا شرکتهای چینی ظرفیت پاایش نفت را به ۸۴ 
درصد افزایش دادند.بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای 
تحویل در ســپتامبر ۲۲ سنت معادل ۰.۵ درصد رشد کرد و در 
۴۱ دار و ۲۹ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که روز پنج 

شنبه دو درصد سقوط کرده بود.بهای نفت برنت برای تحویل در 
سپتامبر پس از افت ۲.۲ درصدی در روز پنج شنبه، در معامات 
جمعه سه سنت معادل ۰.۰۷ درصد افزایش یافت و در ۴۳ دار 
و ۳۴ ســنت در هر بشکه بسته شد.وســت تگزاس اینترمدیت 
برای کل هفته ۱.۳ درصد و نفت برنت ۰.۵ درصد رشــد داشت.
چین به تافی دستور آمریکا برای تعطیلی کنسولگری چین در 
هیوستون، دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در چنگدو را صادر 

کرد که منعکس کننده تشــدید تنشــها میان پکن و واشنگتن 
به عنــوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت و محصوات جانبی 
به شــمار می رود.اظهارات روز پنج شنبه دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا که عنوان کرد توافق تجاری منعقد شــده میان 
دو کشور در سال گذشــته اهمیت کمتری برای وی پیدا کرده 
است، به سردی روابط میان دو کشــور افزود.آمریکا چین را به 
سوءمدیریت در بحران شیوع کووید ۱۹ متهم کرده که نخستین 
بار در دســامبر در شهر ووهان چین شناسایی شد.مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا هم روز پنج شنبه از دولتهای جهان خواست 
در مقابله با سران حزب کمونیست چین به آمریکا ملحق شوند.
به گفته بیورن تونهاگن، مدیر بازارهای نفت در شــرکت ریستاد 
انرژی، روابط تجاری بین المللی آرام برای مختل نشــدن تقاضا 
برای نفت در بلندمدت ضروری هســتند و تنشها میان آمریکا و 
چین هرگز نشانه خوبی نبوده است. تعطیلی کنسولگریها نشانه 
واضحی از تشــدید تنشها است و تحوات مربوط به روابط میان 
این دو کشــور موضوعی اســت که باید زیرنظر داشت.بر اساس 
گزارش مارکت واچ، در این بین شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
اعام کرد شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته یک 
حلقه افزایش یافته و به ۱۸۱ حلقه رسیده که نخستین افزایش 
هفتگی از هفته منتهی به ۱۳ مارس بوده و نشانه دهنده احتمال 
اوج گیری تولید نفت این کشور است.معامله گران همچنین به 
طوفانهایی که در گلف کاســت آمریکا شکل می گیرند و ممکن 
اســت با مختل کردن تولید، باعث تقویت قیمتها شوند، چشم 
دوخته اند. طوفان گرمســیری هانا در اواخر پنج شنبه در خلیج 
مکزیکو شکل گرفت و تا بعدازظهر جمعه در حدود ۲۳۰ مایلی 

کورپوس کریستی تگزاس بود.

 تقویت ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه 
آب اصفهان بزرگ

معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت:با اجــرای ۱۲/۳ کیلومتر خط انتقال 
آب از شــیرخانه نجف آباد  به مرکز کنترل و توزیع 
آب اصفهان  محل چاههای فلمن ، ظرفیت آبرسانی 
به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان 
بزرگ تقویت می شود.ناصر اکبری تصریح کرد:از اواخر فروردین ماه تاکنون 
بیــش از 6 کیلومتر از  این خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر با هزینه ایی 
بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان  اجرایی شــده اســت.این در حالیست که پیش 
بینی می شــود برای اجرای 6 کیلومتر باقــی مانده از این پروژه به بیش از 
۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.وی با بیان اینکــه با اجرای این پروژه 
حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان به اصفهان 
افزوده می شــود اعام کرد:  هم اکنون نهایت ظرفیت انتقال آب از سامانه 
اول اصفهان بزرگ حدود ۱۱/۵ مترمکعب در ثانیه است در حالیکه نیاز آبی 
اســتان در پیک مصرف به حدود ۱۵/۵ مترمکعب در ثانیه می رسد.اکبری 
با اشاره به ظرفیت تامین آب شرب در استان تصریح کرد: در فصل تابستان 
از طریق سامانه اول آبرســانی اصفهان بزرگ حدود ۱۱/۵،  واز دیگر منابع 
مانند چاههای فلمن و چاههای متفرقه، حدود ۱/۵ متر مکعب برثانیه که در  
نهایت ظرفیت تامین آب شرب در استان اصفهان  به ۱۳ مترمکعب برثانیه  
می رســد.وی افزود: در زمان پیک مصــرف با کمبود۲/۵ متر مکعبی برای 
تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین مواجه هستیم اما با تدابیری که 
در زمینه مدیریت مصرف اعمال می شــود این حجم تا حدودی جبران می 
شود.ناصر اکبری اجرای خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر از شیرخانه نجف 
آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان را موجب تقویت آبرســانی سامانه 

اول اصفهان بزرگ خواند.

بهره برداري از پروژه بروزرساني سامانه 
كنترلي مولد گازي در پاایشگاه خانگیران

مســئول تعمیرات ابزار دقیق آب، برق و بخار شــرکت پاایش گاز شهید 
هاشمي نژاد از اجراي پروژه ارتقاي سامانه کنترلي جدید و بهره برداري مولد 
گازي چهارم این پاایشگاه در سال جاري خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، سید جعفر سیدي با اعام این خبر 
افزود: ارتقاء و بروزرساني سامانه کنترلي جدید مولد گازي با هدف افزایش 
ضریب اطمینان و پایداري تولید در چارچوب سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، 
خودکفایي و تحقق منویات مقام معظم رهبري در سال جهش تولید انجام 
گرفته اســت.وي با اشــاره به اینکه در اجراي طرح مذکور از ظرفیت ها و 
توانمندي شرکت هاي دانش بنیان داخلي استفاده شده است تصریح کرد: 
تحقق بومي ســازي ۱۰۰ درصدي در بخش طراحي نــرم افزار و حداکثر 
اســتفاده از منابع داخلي در بخش تجهیزات سخت افزاري منجر به اجراي 
پروژه شده است.ســیدي ادامه داد: دستیابي به دانش فني کنترل توربین 
هاي گازي و تحقق الزامات سایبري از ویژگي هاي بارز این پروژه مي باشد.
مسئول تعمیرات ابزار دقیق آب، برق و بخار پاایشگاه خانگیران بیان کرد: 
این پروژه در مدت ۲۴۰ روز به نتیجه رســیده و هم اکنون مولد گازي در 
مدار تولید قراردارد.گفتني اســت: اجراي پروژه توســط شرکت هاي دانش 
بنیان داخلي عاوه بر بومي سازي دانش و تکنولوژي آن مبلغ زیادي صرفه 

جویي ارزي به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب استان خبر داد؛
شناسایی حدود  ۲۰ هزار مشترک 

پرمصرف برق غرب مازندران 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 
اعام کرد از مجموع 6۳۵ هزار مشــترک، دستکم 
۲۰ هزار مشــترک جــزو مشــترکان پرمصرف در 
شهرستان های گردشگر پذیر غرب استان شناسایی 
شــدند.کیوان فرح زاد  افزود: از مجموع 6۳۵ هزار 
مشترک در غرب مازندران حدود ۲۵۰ هزار مشترک ساکن غیردائم و بقیه 
به صورت دائم سکونت دارند که مشترکان غیردائم عموما در روزهای پایان 
هفته بویژه بهار و تابستان و تعطیات مناسبتی به این منطقه سفر می کنند 
که افزایش این تعداد جمعیت باعث باا رفتن میزان مصرف برق منطقه می 
شــود.وی با بیان اینکه از مجموع 6۳۵ هزار مشــرکت غرب مازندران ۵۳۰ 
هزار مشــترک خانگی هستند خاطر نشــان کرد :  بررسی های انجام شده 
نشان می دهد این تعداد مشترکان که غالبا خانگی و تجاری هستند بیش 
از الگوی مصرف در این مناطق گردشــگرپذیر برق مصرف می کنند مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران، میزان الگوی مصرف برق در 
تابستان را حدود ۴۰۰ کیلووات ساعت و در دیگر فصول را حدود ۳۰۰ کیلو 

وات ساعت ذکر کرد.

قدردانی برق منطقه ای اصفهان از فواد 
مباركه پایداری شبکۀ برق 

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با ارسال تقدیرنامه ای از همکاری فواد مبارکه 
با برق منــطقه ای در تنظیــم و کاهــش برق مصــرفی در خطــوط تولیــد 
 این شــــرکت به منــــظور پیشگیری از خاموشی های شهری قدردانی کرد.
 رسول موســی رضایی، مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان، در این تقدیرنامه 
عنوان کرد: شــبکۀ سراســری برق در روزهای اخیر، به لحاظ گرم شدن هوا 
و افزایــش مصرف برق شــهروندان، با کمبود تولید مواجه شــده اســت. به 
همیــن دلیل باید از تمام ظرفیت مشــترکین صنعتی جهــت عبور از پیک 
مصرف شــبکۀ سراســری برق اســتفاده کند و خوشــبختانه شرکت فواد 
مبارکــه علی رغم نیاز شــدید خطوط تولید خود به برق، همانند ســال های 
گذشــته همکاری مؤثری در خصوص اجــرای برنامه های پاســخ گویی بار 
به منظــور گــذر از پیک مصرف شــبکه داشــته و در مواقع اضطــراری با 
 کاهش بــار دریافتی، در پایداری شــبکه به خوبی ایفای نقش کرده اســت.
وی تصریــح کرد: از همکاری شــرکت فواد مبارکه در گــذر موفق از پیک 
ســال های قبل و همچنین همکاری شــاخص مدیریت بار در روزهای اخیر 
تشــکر و قدردانی می کنیم.گفتنی است همکاری  فواد مبارکه در این زمینه 
به طورقطع کاهش تولید در این شــرکت را به همراه خواهد داشت؛ اما فواد 
مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی خود همانند سال های قبل با 
برق منطقه ای همکاری قابل ماحظه ای داشته است تا شهروندان با مشکات 

احتمالی ناشی از قطعی برق مواجه نگردند. 

با کاهش تقاضای خریداران آسیایی، تولیدکنندگان نفت 
مانند عراق، روسیه و امارات متحده عربی قیمت فروش 
نفت خود را پایین آورده انــد تا بتوانند آن را به فروش 
برســانند. جدیدترین نمونه کاهش قیمت، دو محموله 
نفت ســبک بصره است که شرکت BP و شرکت »چاینا 
نشنال یونایتد اویل« ناچار شدند به دلیل استقبال سرد 
خریداران، با تخفیف باایی عرضــه کنند. پیش از این 
محموله های نفت روسیه و امارات متحده عربی هم برای 

پیدا کردن خریدار، با تخفیف عرضه شدند.این خبر نگران 
کننده محسوب می شــود زیرا عمده اخبار اخیر درباره 
چین و نفت از جمله خبر فعالیت باای پاایشــگاههای 
چینی و رکورد باای واردات نفت این کشور، مثبت بوده 
اســت. با این حال در چند روز گذشــته اخباری درباره 
ضعیف شــدن عطش چین برای واردات نفت به گوش 
می رســد.خریداران چینی از نخستین روز بروز بحران 
ســامتی جهانی که با جنگ قیمت عربستان سعودی 
و سقوط شــدید قیمتها همزمان شد، به ذخیره سازی 
نفت ارزان پرداخته اند. اما این روندی که آغاز شــده بود 
بهرحــال در مقطعی به پایان می رســید به خصوص با 
توجه به این که ظرفیت مخازن نفت تکمیل شــده اند 
و تقاضا برای ســوخت در بازار داخلی به آن ســرعتی 
که پیش بینی شــده بــود، احیا نشــد.اگرچه برخی از 

کارشناسان می گویند که صنعت انرژی چین می تواند 
ظرفیت مخازن خود را توســعه دهد تا نفت بیشــتری 
ذخیره ســازی کند با این حال ظرفیــت جدید هم به 
ســرعت پر خواهد شد و تقاضای خریداران چینی برای 
نفت را کمتر می کند.بر اســاس گــزارش اویل پرایس، 
این خبر بدی برای تولیدکنندگان نفت خاورمیانه مانند 
عراق و امارات متحده عربی محســوب می شــود که به 
امید افزایش تقاضای خرید چین، قیمت فروش رسمی 
نفت خود برای ماه اوت را باا برده بودند. پاایشگاههای 
خصوصی چینی پــس از این که نرخ فعالیت خود را در 
ژوئن بــه رکورد ۱۴.۰۸ میلیون بشــکه در روز افزایش 
دادند، اکنون در حال کاهش فعالیت هستند. پاایشگاه 
دولتی سینوپک هم به دلیل وقوع سیل در رودخانه یانگ 

تسه، فعالیتش را کمتر کرده است.

كدام استانها قرمز هستند؟
نقشه مصرف برق نشان می دهد که هم اکنون مناطقی از ۱۰ استان در محدوده 
قرمز برخی مناطق در هشــت استان و پنج کانشهر در محدوده زرد قرار دارند. 
بررسی نقشه  مصرف برق امروز ۴ مردادماه حاکی از آن است که  در حال حاضر 
استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، قزوین، کرمانشاه، 
زنجان، آذربایجان های شــرقی و غربی و بخش شمالی کرمان در محدوده قرمز 
مصرف برق قرار دارند.هموطنان ساکن در مناطق یاد شده می توانند با کاهش 
تنها  ۱۰ درصدی مصرف برق خود، به وضعیت ســبز مصرف بازگشته و امکان 
بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در 
حال حاضر با گرمای شدیدی رو به رو هستند و نیاز مداومی به استفاده از وسایل 
خنک کننده دارند، فراهم کنند.همچنین این گزارش حاکی از آن است که استان 
های  خراسان رضوی، جنوبی، یزد، سمنان، تهران، هرمزگان، بوشهر، لرستان و 
کانشهرهای مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و اهواز در محدوده زرد مصرفی قرار 
دارند. هموطنان ساکن در این مناطق  نیز می توانند تنها با کاهش ۵ درصدی 

مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.

رد پای كرونا در تاخیر صدور كارت های 
سوخت

صدور کارت ســوخت در حالی که در ســال ۹۸ از زمان درخواســت بین یک 
ماه تا ۴۰ روز زمان نیاز داشــت، اما حاا به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی،  این زمان به دلیل شــیوع کرونا و دورکاری برخی کارکنان 
امسال طوانی تر شده است.اســتفاده از کارت سوخت از تابستان سال گذشته 
برای تمامی افرادی که خودروی بنزینی داشــتند، الزامی شد تا مقدمه ای برای 
ســهمیه بندی بنزین در آبان ماه همان ســال باشــد. با این حال در ابتدا افراد 
این موضوع را جدی نگرفتند و با اعام ســهمیه بندی صف درخواســت صدور 
کارت ســوخت طوانی شد. موضوعی که صدور کارت سوخت را با تاخیر همراه 
ساخت،اما بتدریج با دسترسی افراد به کارت های سوخت خود،  این صف کوتاه تر 
شــد و فاصله بین درخواست تا صدور کارت به کمتر از ۴۰ روز رسید.اکنون در 
شرایط پدید آمده دوباره این فاصله زمانی به چند ماه افزایش یافته و در مواردی 
کارت هایی که ابتدای سال درخواست صدور آن به پلیس +۱۰ داده شده، هنوز  
به دســت متقاضیان نرسیده و خبری هم از صدورشــان نیست و شایعاتی نیز 

بگوش می رسد که این تاخیر به دلیل وارداتی بودن کارت های سوخت است.
» فاطمه کاهی« ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با این حال 

دلیل تاخیر در صدور کارت سوخت را شیوع کرونا ذکر کرد.

پادشاه ۸۴ ســاله عربستان سعودی 
پنج شنبه گذشته تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و گمانه زنی های زیادی را 
پایان حکومتش  بودن  نزدیک  درباره 
و فراهم شــدن زمینه برای جانشینی 
محمد بن سلمان، پسرش برانگیخت.

 احتمال مرگ یا برکناری این پادشاه 
ســالخورده مدتها دســتمایه گمانه 
زنــی بوده اســت. در این بین محمد 
بن ســلمان ۳۴ ســاله سالهاست که 
حکمران واقعی این کشــور شناخته 
می شــود.این شــاهزاده سعودی در 
خصــوص مداخله نظامــی ریاض در 
یمن و قتل جمال خاشقچی، روزنامه 
نگار ســعودی منتقد ریاض از سوی 
کنگــره آمریکا و جامعــه بین المل 
هدف انتقادات شــدیدی قرار گرفته 
اما حمایت دولت ترامپ را حفظ کرده 
است. عربستان سعودی دست داشتن 

محمد بن سلمان در قتل خاشقچی را 
که سال میادی گذشته توسط تیمی 
از ماموران ســعودی در کنسولگری 
این کشور در استانبول انجام گرفت، 
تکذیب کرده اســت.از ســوی دیگر، 
شــیخ صباح ااحمــد الجابر الصباح، 
امیر ۹۱ ساله کویت هم هفته گذشته 
برای پیگیری معالجاتش پس از عمل 
جراحــی به آمریکا ســفر کرد. طبق 
گزارش روزنامه وال اســتریت ژورنال، 
شیخ نواف ااحمد الجابر، ولیعهد ۸۳ 
ساله کویت هم وضعیت ضعیفی دارد.
این دو کشــور به اتفــاق حدود یک 

پنجــم از ذخایــر نفت جهــان را در 
کنترل دارند.بــه گفته هلیما کرافت، 
مدیر جهانی استراتژی کاا در شرکت 
»آر بی سی کپیتال مارکتس«، تغییر 
سران این دو تولیدکننده بزرگ نفت 
بعید اســت تاثیر فوری در سیاســت 
نفتی در منطقه داشــته باشد. انتظار 
نمــی رود در صورت انتقــال قدرت، 
تغییر قابل توجهی در سیاست نفتی 
روی دهد و تغییــر قدرت تاثیری در 
تعهد این کشــورها بــه پیمان اوپک 
نخواهد داشت.اوپک و متحدانش که 
به گروه اوپک پاس معروف هستند، 

قرار است توافق کاهش تولید را که از 
ماه مه با هدف تقویت قیمتهای نفت 
به اجرا درآمده اســت از ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز به ۷.۷ میلیون بشکه در 
روز از ابتدای اوت تسهیل کنند.بهای 
نفت برنت در ژوییه حدود پنج درصد و 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود 
۴.6 درصد رشد داشته است.بر اساس 
گزارش مارکت واچ، به گفته کرافت، 
تغییر قدرت در عربســتان ســعودی 
معموا با افزایش موقتی هزینه های 
داخلــی همراه بوده اســت. اما دولت 
عربستان اخیرا در واکنش به کاهش 
قیمتهای نفت، هزینه ها را کاهش و 
مالیاتها را افزایش داده است. پرسش 
کلیدی این اســت که آیا در صورت 
وجود یک سناریوی جایگزینی، تغییر 
قابــل توجهی در اســتراتژی مذکور 

صورت خواهد گرفت یا خیر.

تحلیلگران غربی:
تغییر سیاست نفتی عربستان 

بعید است

آگهی تجدید مزایده اجاره 
شماره 99-01  

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد اجاره اجاره 13178.5 مترمربع اراضی غیر 
فعال بستر رودخانه کرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره 

مزایده 01) شماره سیستمی ( .... به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/5/5 ساعت 8صبح          

مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/5/9 ساعت 19
تاریخ بازدید: 99/5/5 تا 99/5/9                      

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/5/16
زمان بازگشایی: 99/5/19 ساعت 10 صبح               

زمان اعام به برنده: 99/5/22
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه 
 مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایــده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم  از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشــخصات ، شــرایط و نحوه اجاره در برد اعان 

عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقمنــدان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 
) www.setadiran.ir ( بخش “ثبت نام / پروفایل مزایده “  موجود است.

نوبت اول

www.nidc.ir     http://sapp.ir/nidc_pr       

تجدید آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده )نوبت اول/ دوم(

نــوبت  دوم  شماره مجوز : 2023 . 1399

موضوع مناقصات: شماره 1- تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  2 دستگاه ابزار SFT    شماره 2- تعمیرات اساسی و تامین قطعات  5  دستگاه ترمز 
   3516B-SR4 مدل 7040   شماره 3-  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 2  دستگاه ژنراتور ELMAG CO برقی 

   3512B-SR4 شماره 4-  تعمیرات اساسی و تامین قطعات4 دستگاه ژنراتور

   کانال های  اطاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران    

مشخصات مناقصات:

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمبلغ برآورد هر مناقصه   شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره مناقصاتنام مناقصه گزار
ارزی)یورو(ریالی

شرکت ملی حفاری ایران

544710/605/252510/000/00033/000273/000/000-5446) شماره 1(

549510/605/93823/111/072/00014/5291/253/000/000) شماره 2(
549610/606/4361/886/000/00036/934338/000/000)شماره 3(
549310/604/3123/772/000/00043/270474/000/000) شماره 4(

ارزیابی کیفی مناقصه گران :
 بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعامهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ، انجام می گردد.روش رزیابی

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
دریافت اسناد

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم  تاریخ شروع دریافت
10 روز پس از شروع دریافت اسناد مناقصه  آخرین مهلت دریافت

آدرس اهواز- بلوار پاســداران- بااتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت  A اداره قراردادها -  اتاق 108 محل دریافت
شماره تماس 34146525- 061  

1- ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصدو نود هزار 000ر190 ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا 520100004001114004020491IR  نزد بانک مرکزی نحوه دریافت
جمهوری اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران . 2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه .

تحویل اسناد
متقاضیان می بایســت اطاعات مورد نیاز مندرج در فرمهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14روز پس از آخرین مهلت دریافت اســناد در قالب چهار عدد لوح آخرین مهلت

فشرده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.   
نشــانی: اهواز- بلوار پاسداران بااتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ســاختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B– اتاق  107- دبیرخانه محل تحویل

کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580 - 061  

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی     انواع تضامین قابل قبول
 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شبا350100004001114006376636IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/   تضمین
 

با کاهش تقاضای چین
نفت با تخفیف سنگین 
فروخته می شود
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گزیده خبر در بحبوحه افزایش  تنش ها؛

خودداری ریاض از ورود کااها ی»ساخت ترکیه« 
عربستان سعودی در بحبوحه افزایش تنش ها با ترکیه،با فشار 
بر کسب و کارهای داخلی از آنان خواسته تا از تجارت با آنکارا 
خودداری و همچنین کامیون های حامل میوه و ســبزیجات 
تازه را در مرز دو کشــور توقیف کرده اســت.به گزارش میدل 
ایست آی، یکی از مقامات ترکیه که به شرط حفظ هویت حاضر 
به گفت وگو شده اســت، اظهار داشت: مراجع زیربط در مورد 
موضوع با عربستان تماس گرفته اند. وزیر تجارت ترکیه نیز با 

همتای سعودی خود تماس تلفنی برقرار کرده است.
نشریه دنیا چاپ ترکیه نیز نوشت که مقامات عربستان به طور 
انفرادی با کســب و کارهای ســعودی تماس گرفته و به آنان 
گفته اند که از تجارت با شرکت های ترکیه ای خودداری و آنان 
را بــه پرداخت جریمه تهدید کرده اند.در ادامه گزارش این به 
نقل از یک صادرکننده ترکیه ای آمده است: مقامات سعودی 
به دلیل تحریم های سازمان تجارت جهانی نمی توانند چنین 
سیاســتی را به طور رسمی اعام کنند. تحت مقررات سازمان 
تجارت جهانی، ترکیه می تواند علیه ریاض شــکایتی را مبنی 

بر دریافت غرامت بابت ضررهای متحمل شــده، تنظیم کند 
البته اگر بتواند اثبات کند که رفتار سعودی ها در قبال کسب 
و کارهای این کشــور )ترکیه( غیرقانونی بوده است.تاش های 
ریــاض علیه منافع ترکیه لغو قراردادهای کارمندان رده باای 
ترکیه ای شــاغل در عربستان را نیز شامل می شود. در گزارش 
نشریه دنیا می خوانیم: شما حتی نمی توانید کااهای ترکیه ای 
وارداتی از آلمان را بفروشید زیرا آنها )عربستان( هیچ کاایی را 
برچسب »ساخت ترکیه« نمی خواهند.داده های آماری وزارت 
تجارت ترکیه نشان می دهد که صادرات این کشور به عربستان 
در ماه ژون نســبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و 
پس از افتی مقطعی در اوج بحــران کرونا، در ژوئن تقریبا به 
۲۱۳ میلیون دار رسیده اســت.از سال گذشته یعنی زمانی 
که به دلیــل اختافات منطقه ای و همچنیــن قتل »جمال 
خاشــقچی« روزنامه نگار منتقد آل سعود در ترکیه، تنش های 
مابین آنــکارا و ریاض باا گرفت، مقامات عربســتان به طور 

آشکارا علیه ترکیه اقدام به راه اندازی کمپین کرده اند.

با کنترل بانک مرکزی انجام می شود
تخصیص مجدد ارز نیمایی از فردا به 

قطعه سازان
عضو فعال در حوزه ارزی هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، از تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه ســازان از فردا)یکشنبه( با کنترل 
بانــک مرکزی خبر داد و گفت که صادرکننــده ارز حاصل از صادرات را به بانک 
مرکزی برگردانده و این بانک مسئول توزیع ارز به قطعه سازان به صورت نیمایی 
خواهد شد. اواســط ماه جاری بود که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دستور تشکیل کمیته تخصیص ارز قطعه سازان برای قطعه سازان را صادر کرد تا 
نیاز این گروه از طریق ارز حاصله از صادرات صنایع معدنی تامین شــود.این در 
حالی است که عما از پایان سال گذشته ارز نیمایی به قطعه سازان و خودروسازان 
تعلق نگرفته و مشــکات عدیده ای برای قطعه سازان ایجاد شده است. بنابراین 
پس از قطع تخصیص ارز نیمایی، ارز اشخاص و ارزهای صادراتی برای قطعه سازان 
جایگزین شــد اما بانک مرکزی در تامین آن با قطعه سازان همکاری های ازم را 
نداشت.در این رابطه محمد شه پری- عضو انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های 
خودرو- در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه از اســفند ماه سال 
گذشته ارز نیمایی بر روی قطعه سازان و خودروسازان بسته شد و ارزهای صادراتی 
منبع تامین ارز قطعه ســازان قرار گرفت، افرادی که در زمینه قطعه سازی ثبت 
سفارش کرده  و منتظر دریافت کد ارز صادراتی بودند، بانک مرکزی تمامی کدها 
را تایید و ســپس مدتی ۱۰-۱۵ روزه تعیین کرد تا قطعه ســازان بتوانند ارزها 
را براســاس آن کدها، خریداری کنند که این مدت تا فردا )۵ مردادماه( تعیین 
شــده اســت.وی افزود: رقم هنگفتی برای تمامی قطعه سازانی که ثبت سفارش 
کرده بودند، ایجاد شــد و بانک مرکزی همه را تایید کرد. در حال حاضر از این 
پس مجدد ارز نیمایی به قطعه ســازان تخصیص خواهد یافت و بانک مرکزی و 
گمرک به صادرکنندگان فشار سنگین آورده تا ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. 
تاکنون مشکلی که برای بانک مرکزی وجود داشت، این بوده که صادرکنندگان 
بر اســاس کاایی که صادر می کردند، از بازگشــت ارز خود امتناع می کردند که 
این موضوع سبب ایجاد خا نسبی می شد.   این عضو انجمن سازندگان قطعه  با 
اشاره به آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی که در مقطعی ۲۰ میلیارد دار 
ارز حاصل از صادرات بازنگشت است، تصریح کرد: فشاری که از سوی حاکمیت، 
بانک مرکزی، گمرک و دولت برای افرادی که صادرات خود را انجام می دهند، ارز 
حاصل از صادرات را بازنگرداند، کارت بازرگانی آن ها باطل خواهد شــد. بنابراین 
بانک مرکزی مجدد در حال بازگشــت به ارز نیمایی است.شه پری اعام کرد: ارز 
نیمایی که از اســفندماه به قطعه ساز و خودروساز تعلق نگرفت از فردا قرار است 
که مجدد قطعه ســازان به ارز نیمایی برگردند؛ بنابراین کنترل ارز تخصیصی به 
قطعه سازان  دیگر برعهده خود بانک مرکزی خواهد بود و قطعه ساز براساس ارز 
نیمایی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین خواهد کرد. هرچه که از قبل 
بوده عطف به ماســبق بوده و بانک مرکزی تاکید کرد که قطعه ساز ارز خود را از 
صادرکننده و صراف ها تامین کند؛ اما در حال حاضر طبق سیاست بانک مرکزی، 
صادرکننده موظف اســت ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهد و 

بانک مرکزی توزیع کننده ارز باشد.

توسعه زیربناهای کشور با اجرایی شدن 
توافق ۲۵ ساله ایران و چین

وزیر اسبق بازرگانی اجرای توافق راهبردی با چین را موجب توسعه امور زیربنایی 
در کشور خواند و افزود: این حوزه ها در آتیه کشور نقشی کلیدی و جهشی دارد 
و در اشتغالزایی بسیار تاثیر گذار است. یحیی آل اسحاق در مصاحبه با در گفتگو 
با برنامه رودررو شبکه ۴ در رابطه با کم و کیف توافق ۲۵ ساله میان ایران و چین 
اظهار کرد: چین مقام دوم تجارت جهانی را داراســت و به زودی نفر اول اقتصاد 
بین الملل خواهد بود.وی در خصوص ســیاه نمایی اســتکبار در قبال این توافق 
گفت: ایران بدکرداری های غرب را بارها دیده است؛ این ها قصد دارند ایران را در 
قفس نگه داشته و هر بایی خواستند سر کشورمان بیاورند.آل اسحاق بازار چین 
را عمده ترین کشــور مقصد صادراتی ایران معرفی کرد و افزود: صادرات ایران به 
کل اروپا کمتر از یک میلیارد  دار است و به عراق ۱۲ میلیارد دار صادرات داریم. 
ولی دشمن می گوید درها را به روی چین هم ببندید و از طرفی پول شما را نمی 
دهیم.وی در پاسخ به این ســوال که از منظر اقتصادی چرا امریکا و اروپا نگران 
روابط اقتصادی ایران و چین هســتند، گفت: ما با ۱8کشور در ارتباط تنگاتنگ 
هستیم و دروازه طایی برای غرب و شرق بوده و اتصاات منطقه در دست ماست.

آل اســحاق با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی نیاز پولی ندارد، گفت: کشوری 
داریم که از منظر منابع طبیعی و آورده اقتصادی اقتدار بالقوه بســیار باا داریم. 
پس نیازی به استقراض نیست.این فعال اقتصادی با اشاره به سرمایه گذاری بلند 
مدت در حوزه ریلی با چین گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱7 میلیارد ریال پروژه 
تعریف شده ریلی در اختیار داریم و چین یکی از پیشرفته ترین کشورها در این 
حوزه اســت.آل اســحاق آی تی و مخابرات، امور زیر بنایی، نفت و پاایشگاه و 
پتروشیمی را پروژه های بالقوه و معطل مانده ای دانست که در انتظار این توافق 
بلند مدت است و افزود: این حوزه ها در آتیه کشور نقشی کلیدی و جهشی دارد 
و در حوزه اشتغال نیز بسیار تاثیر گذار است.وزیر اسبق بازرگانی همچنین تاکید 
کرد: وضعیت قوانین ما اینگونه اســت که قوانین بین المللی حتی در مسئله ای 
سطح پایین نظیر تعرفه ترجیحی، باید به تصویب مجلس شورای اسامی برسد و 

اگر مجلس آن را تصویب نکند، اجرای آن قرارداد شدنی نیست.

تولید ماشین لباس شویی ۲.۵ برابر شد
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  
حاکــی از افزایش تولید لــوازم خانگی و افزایش ۲.۵ برابری تولید ماشــین 
لباسشــویی در دو ماهه اول امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل است. 
براساس این آمار در دو ماهه نخست امسال ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین 
لباسشویی در کشــور تولید شده که نسبت به تولید ۴8 هزار و ۳۰۰ دستگاه 
در مدت مشــابه سال قبل ۱۵۴.8 درصد افزایش داشته است.همچنین تولید 
تلویزیــون با افزایــش ۵۳.7 درصدی از 7۲ هزار ۹۰۰  دســتگاه در دو ماهه 
اول ســال ۹8 به ۱۱۲ هزار دستگاه در دو ماهه اول امسال رسیده است.تولید 
یخچال و فریزر نیز در این مدت افزایش جزئی معادل ۱۰.۳ درصد داشته است. 
به طوری که در دو ماهه اول ســال ۱۳۹8و امسال به ترتیب ۱7۳ هزار و ۶۰۰ 
دستگاه و ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شده است.

در این میان تولید الکتروموتور در دو ماهه اول امسال با کاهش ۱۹.8 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و تولید آن از یک میلیون و ۴۰۲ 
هزار و ۵۰۰ دستگاه در دو ماهه اول اردیبهشت به یک میلیون و ۱۲۴ هزار و 
۴۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.البته اواخر تیر ماه دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران از صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی خبر داد 
کــه طبق آن تولید کنندگان دیگر نمی توانند از ارز اشــخاص یا ارز حاصل از 
صادرات غیر اســتفاده کنند و هشدار داده بود که در صورت ادامه این شرایط 

احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز دیگر متوقف شود. 

 تابش مطرح کرد؛
نظارت و بازرسی مستمر بازار کااهای اساسی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راســتای حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای جلوگیری از تخلفات 
صنفی در عرضه کااهای اساســی و اقام ضروری مردم، بازرســی ها گسترده و به طور مستمر در حال انجام است و 
حتماً با متخلفان این حوزه بدون کوچکترین اغماضی برخورد می شــود.، عباس تابش با اعام تشــدید بازرسی ها بر 
بازار کااها و اقام اساسی مردم، به آمار بازرسی سازمانهای صمت استانها در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: 
در مدت مذکور 7۲۵ هزار و 8۳ مورد بازرســی در قالب طرحهای مختلف نظارتی در سراسر کشور انجام شده است.

وی هدف از اجرای طرح های نظارتی را بررســی قیمت ها، جلوگیری از دپوی کااها و اقام ضروری و پایش عملکرد 
فعاان اقتصادی در ســطح بازار اعام کرد و گفت: با بازرســی های موردی و دوره ای در این مدت برای بیش از ۴۴ 
هزار واحد صنفی متخلف به ارزش ۶ هزار و ۱7۲ میلیارد ریال پرونده تشــکیل شــده و برای رســیدگی به تعزیرات 
حکومتی ارســال شده است.رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه کاهش التهاب 
بازار مهم ترین رویکرد این ســازمان در راســتای اجرای این طرحهای نظارتی است، اضافه کرد: با نظارتهای ویژه بر 
روند عرضه و قیمت اقام پروتئینی، فرآورده های لبنی و دیگر اقام مصرفی مورد نیاز مردم از جمله اقام بهداشتی 
نظیر ماســک و مواد ضد عفونی کننده، همواره تاش داریم شرایطی فراهم شود تا مصرف کنندگان از نوسان قیمت 
ها لطمه نبینند و آرامش و تعادل بر بازار محصوات حکمفرما شود.تابش گرانفروشی و احتکار کاا را نمونه بارز ظلم 
اقتصادی در حق مردم. دانست که بازرســان با آن برخورد قانونی و قاطع خواهند داشــت و تاکید کرد: در این بازه 
زمانی نزدیک به ۳8۳ هزار مورد بازرســی به منظور کنترل و برخورد با تخلف گرانفروشــی و امتناع از عرضه صورت 
گرفته که در نهایت به تنظیم و ارســال ۱7 هزار و ۳8۲ فقره پرونده تخلفاتی به شــعب رســیدگی کننده تعزیرات 

حکومتی استانها منجر شده است.

ورود رقبا به بازار زعفران ایران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل اجبار صادرکنندگان برای برگشت ارز حاصل از صادرات و قوانین 
دســت و پاگیر بخشی از زعفران ایران از مسیر افغانســتان به دیگر کشورها صادر می شود.ایران همواره بزرگترین تولید کننده 
زعفران در دنیا بوده است اما دنیا این محصول را به بیشتر به اسم اسپانیا شناخته است و محصول صادراتی کشورمان بیشتر در 
بسته بندی های بزرگ به این کشور رفته و در آنجا با بسته بندی و برندهای اسپانیایی در دیگر کشورها به فروش رسیده است.

این امر باعث شده که تولیدکنندگان و حتی تجار ایرانی از فروش زعفران سود بسیار کمتری از شرکت های اسپانیایی به دست 
آورند به طوری که ماتادورها چند برابر ایرانی ها از این مشارکت سود برده اند.

ورود رقبا به بازار زعفران ایران
در سال های اخیر تنها نگرانی موجود، دیگر تقسیم سود فروش زعفران در بازار های جهانی نیست بلکه کشورهای دیگری خود 
تولید کننده زعفران شــده اند و این نگرانی وجود دارد که در آینده رقیب جدی حتی در بخش تولید برای کشــورمان باشند.

بنابراین گزارش افزایش شدید قیمت ارز در سال جاری به طور معمول باعث رونق صادرات کااهای کشاورزی به ویژه کااهای 
که وابســتگی ارزی ندارد می شود اما علی شریعتی مقدم رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران و رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران در ایران باره اظهارات متفاوتی دارد.وی اظهار داشــت: با باا رفتن قیمت ارز نه تنها ارزش صادرات زعفران 
بیشــتر نشده بلکه کاهش یافته اســت زیرا رقابت منفی میان صادر کنندگان این محصول شکل گرفته و محصوات خود را به 
قیمت کمتری از قبل به فروش می رســانند.وی افزود: از طرفی تغییرات زیاد مقررات ارزی و تحریم صادرات این محصول به 
صورت قاچاق را افزایش و صادرات قانونی را کاهش داده اســت.رئیس کمســیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ارزش 
گذاری قیمت زعفران در گمرک ایران نیز به روز نیست و ازم است هر ۲ ماه ارزش صادراتی این محصول بررسی و تعیین شود.

وی با بیان اینکه قاچاق پیاز زعفران ایران به کشور های دیگری از جمله افغانستان تهدیدی برای صادرات زعفران ایران است.

معاون وزیر صنعت خبر داد:
لزوم تعمیق ساخت داخل در صنایع دریایی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواســتار اتخاذ سیاست راهبردی در 
راســتای توسعه داخلی سازی در صنایع دریایی شــد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »مهــدی صادقی نیارکی« ضمن بازید از صندوق توســعه صنایع دریایی، طی 
نشســتی با مدیران این صندوق حمایتی، افزود: صنایع دریایی در کشور از ظرفیت های 
متعددی برخوردار بوده و ضروری است توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت بیش از 
گذشته مورد پیگیری قرار گیرد.وی، خوداتکایی صنعتی و کاهش ارزبری را از مهمترین 
سیاســت های دولت برشمرد.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: سرمایه صندوق با توجه با 
سیاســتگذاری کان صنعتی و ضرورت توسعه عمق ســاخت داخل در این صنعت باید 
افزایش یابد تا امــکان اجرای برنامه های راهبردی در این بخش با محوریت خود اتکایی 
صنعتی وارد فاز اجرایی شــود.وی تاکید کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با شناسایی 
گلوگاه ها و تجهیزات وارداتی در این صنعت می تواند با تشــکیل کنسرسیومی از تامین 
کنندگان و قطعه سازان این بخش اقدام به تولید تجهیزات مهم و کلیدی نظیر موتورها در 
حوزه شناورسازی یا توسعه سیستم های ناوبری را پیگیری کند.معاون امور صنایع وزارت 
صنعت خطاب به مدیران این صندوق تاکید کرد: در مرحله ابتدایی با شناسایی پتانسیل 
های موجود در این صنعت، چند پروژه مهم و زیرســاختی در حوزه داخلی سازی را در 
دستور کار قرار دهید و همه امکانات صندوق را در راستای تحقق این پروژه ها بکار بگیرید.

غریب پور در نشست پایش طرح انتقال آب از خلیج فارس مطرح کرد:
معدنی ها در یک قدمی استقال آبی هستند

رئیس هیات عامل ایمیدرو،  با اشــاره به برنامه افتتاح طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
سه استان جنوبی در ماه های آتی، گفت: اجرایی شدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی، گامی نو و عملی برای استقال آبی بخش معدن از 
منابع زیرزمینی و حفظ محیط زیست است. طبق گفته غریب پور، مقصد نخستین آب 
خلیج فارس، »گل گهر« سیرجان است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور در نشســت ویدیوکنفرانسی پایش طرح 
انتقال آب خلیج فارس به ۳ استان هرمزگان، کرمان و یزد ضمن بیان این مطلب گفت: 
شــرکت های معدنی و صنعتی در قالب یک مدل توسعه ای جدید، تامین آب مورد نیاز 
از دریاهای آزاد را اجرایی کرده اند که گامی بزرگ برای توسعه کشور محسوب می شود.

وی افــزود: گرچه به دلیل محدودیت های کرونا و حضور نیافتن شــرکت های اروپایی، 
اجرای طرح با تاخیر مواجه شد اما با اعتماد به مهندسان ایرانی، طرح متوقف نشد و برخی 
تجهیزات اصلی تحریم شده همچون پمپ برای نخستین بار در داخل کشور، مهندسی و 
تولید شد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعام اینکه فاز نخست این ابر پروژه با هدف انتقال 
آب به گل گهر در آبان ماه امسال راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: براساس پیشرفت 
های حاصل شده، امیدواریم فاز های ۲ و ۳ طرح انتقال آب خلیج فارس به ۳ استان کشور 
در سال پایانی دولت ، به طور کامل به بهره برداری برسند.وی افزود: این طرح بزرگ که 
مدیون تاش ها و پیگیری های صمیمانه اعضای هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب 
خلیج فارس، سهامداران و مسئوان اســت، در تاریخ ماندگار خواهد شد.میرعلی یاری، 
مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در این جلسه گفت: اکنون پیشرفت فاز 
نخست طرح در مرحله ۹۵ درصد است. برق همه بخش ها از جمله واحد شیرین سازی 
و ایســتگاه ها وصل شده و در کل، همه بخش ها در حال راه اندازی است.وی ادامه داد: 
از 7 ایســتگاه برق طرح، ۳ ایســتگاه آماده راه اندازی است. هیچ کمبودی از نظر تامین 
تجهیزات قطعه اول نداریم. کل ۳۰۵ کیلومتر قطعه اول لوله گذاری شــده است. میزان 
پیشرفت قطعه دوم، ۹۵ درصد و قطعه سوم 8۵ درصد است.یاری خاطرنشان کرد: با توجه 
به زیرساخت های ایجاد شده، می توان ۲ خط دیگر انتقال برای استان های دیگر کشور 
احداث کرد.در این نشســت، مدیران عامل شرکت های گل گهر، چادرملو، مس و سنگ 

آهن سیرجان به صورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند. 

 

شهرداری کرمانشــاه در نظر دارد مناقصه عمومی: خرید تجهیزات آتش 
 نشــانی)از محل اعتبارات تخصی( به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۱۴ 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: دوشنبه ۹۹/۰۵/۰۶ می باشد. 

 مهلت زمانی دریافت اسناد
 مناقصه سایت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۱۳ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳ روز پنجشنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۲۳
 زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۲۵ اطاعات 
تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت )الف(
آدرس: کرمانشــاه - میدان غدیر - شــهرداری مرکز - شــماره تلفن 
۳۷۲۸۸۱۶۳-۰۸۳ امور پیمان و قراردادها اطاعات تماس ســامانه ستاد 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

 دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۸۵۱۹۳۷۶۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی

سعید طلوعی -  شهرداری کرمانشاه
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رییس سازمان بورس:بانکها

تامین مالی سریع با ابزارهای تامین مالی اسامی باید تقویت شود
رییس ســازمان بورس با بیان اینکه بازار سرمایه مرهون تاش 
کمیته فقهی در تعریــف ابزارهای مالی، طراحی مقررات اجرایی 
و نظارت های بعد از اجراســت اعــام کرد:مفتخریم اعام کنیم 
بازار سرمایه ما اسامی است. حسن قالیباف اصل ضمن تقدیر از 
فعالیت های انجمن مالی اســامی ایران، آن را یکی از فعالترین 
و موثرترین انجمن های علمی کشور در حوزه مالی توصیف و با 
تشــکر از اعضای کمیته فقهی بورس گفت: ابزارهای اسامی به 
دلیل انعطاف فقه شیعی بسیار کاربردی هستند.وی تصریح کرد: 
ابزارهای تامین مالی متفاوت از جمله اوراق سلف موازی استاندارد 
در بــورس کاا و بورس انرژی به دفعات اســتفاده و تامین مالی 
های بزرگی به واســطه آنها انجام شده است که از جمله آن می 
توان به تامین مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که مجوز 
آن از ســوی هیات پذیرش بورس انرژی برای دولت صادر شد تا 
بنگاه ها بتوانند با محوریت محصول و کاا از بازار سرمایه تامین 
مالی کنند.قالیباف در ادامه اوراق اجاره ســهام را ابزار بی نظیری 
بــرای تامین مالی هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ خواند و گفت: 
اوراق اجاره سهام نیز از دیگر ابزارهای تامین مالی اسامی است 
که می تواند بسیار کارا باشد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه فرهنگ اســتفاده از ابزارهای اسامی در کشور جا 
نیفتاده، اظهار داشــت: به نظر می رســد جامعه مالی و سرمایه 
گذاری کشور از کمیته فقهی ما عقب تر است چرا که از ابزارهای 
متنوع طراحی شــده استفاده نمی کند؛ ابزارهایی که به سادگی 
و ســرعت باا، تامین مالی را ممکن می سازند.قالیباف گفت: از 
آنجایی که ابزارهای اسامی تامین مالی، بسیار منعطف هستند 

و می توان از آنها اســتفاده های چند وجهی داشــت؛ ابزارهایی 
که محصول کمیته فقهی هستند به دلیل همین خصیصه مورد 
اســتفاده ســهامداران عمده قرار می گیرد.وی با اشاره به رکود 
ســالهای اول دهه نود، یادآور شد: در اوایل دهه نود، اوراق فروش 
تبعی، طی یک هفته هزار میلیارد تومان برای شــرکت ها تامین 
مالی فراهم کرد که نشــان دهنده انعطاف، اطمینان بخشــی و 

راحتی ابزارهای اسامی دارد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: یکی دیگر از موفقیت های بازار سرمایه، ابزار صکوک است 
که در بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک مرکزی می 
تواند برای انجام سیاست های پولی خود وعملیات بازار باز از آن 
اســتفاده کند؛ این ابزار می تواند منجر به کشف نرخ سود اوراق 
صکوک شــود؛ این دستاورد نیزمرهون زحماتی است که کمیته 

فقهی از ســال ۸۵ تا کنون کشیده شده است.قالیباف با اشاره به 
اینکه در مقایسه با سایر کشورهای اسامی، ابزار اسامی متعدد 
و متنوعی داریم، گفت: این دستاورد مدیون پویایی و انعطاف فقه 
شیعه است به نظر می رسد دلیل عمده عدم رونق این ابزار، فقدان 
ساختارهای ازم در سیستم مالی ماست.به گفته رییس سازمان 
بورس، بازار سرمایه، بازاری است که خاقیت و نوآوری در آن زیاد 
است و راهکارهای متعددی برای کمک به سهامداران وجود دارد. 
قالیباف گفت: در ســاختار سهامداری شرکت ها،   برای شرکت 
هایی که به دلیل کم بودن گروه ســهامدار، توان عرضه نداشتند، 
سهام ممتاز تعریف شد؛ به این ترتیب، سهامدار این امکان را دارد 

که سهام خود را عرضه کند.

نقش موثر انجمن مالی اسامی در شناخت ابزارهای مالی
وی در ادامه به مصوبه اخیر سازمان بورس تحت عنوان صندوق 
تامین مالی اشاره کرد و گفت: با استفاده از صندوق تامین مالی، 
اگر ســهامدار عمده نتواند سهام خود را در بازار بفروشد، بخشی 
از آن را در صنــدوق قرار می دهد و ســهام ممتــاز را برای خود 
نگه داشــته و یونیت های عادی را در بازار می فروشــد. رئیس 
سازمان بورس اعام کرد: به جرات می توان گفت در حال حاضر، 
بازارسرمایه، ابزار مناسب را برای تامین مالی بنگاه ها و هلدینگ 
های اقتصادی دارد و ضروری اســت کــه در این زمینه فرهنگ 
سازی شود تا مدیران بنگاه های اقتصادی ما با ظرفیت ابزارهای 
تامین مالی آشنا شــوند؛ در این زمینه انجمن مالی اسامی می 

تواند نقش موثری را ایفا کند.

»همراه کارت« بانک آینده
»همراه کارت« بانک آینده، با سهولت و سادگی استفاده 
از آن و ارائه مجموعه ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده 
مشتریان عزیز، در دسترس عموم قرار دارد .همــــراه 
کارت بانک آینده، یــک ابــزار موبایلــی اســت کــه 
مجموعــه ای از خدمــات مختلــف بانکــی مبتنــی 
بــر شـمـاره کارت را بــه کاربــران حقیقــی ارائــه می دهــد. مشتریان عزیز، 
می تواننــد بــه کمــک همــراه کارت از خدمــات مبتنــی بــر کارت هــای 
بانک آینــده یــا کارت هــای ســایر بانک هــا اســتفاده نماینــد. همــراه کارت 
بانک آینده با داشــتن امکانــــات مختلف و به روز، بهره مندی مشتریان و عموم 
مردم برای استفاده از خدمــات بانکی را بــرای کاربــران تســهیل کرده است.

نرم افــــزار همــراه کارت را فقــط از طریــق حضور در شــعب و یــا رجوع به 
وب ســایت بانک آینــده، ir.https://www.ba24  دریافــت نماییــد و هرگــز 
از منابــع غیرمعتبر کــه بــــه تأییــد بانک نرســیده، اقــدام به دریافــت و 
نصــب ننمایید.آمار ۱۰۰درصدی استفاده از همراه کارت بانک آینده در سه ماهه 
نخست امسال، حاکی از استقبال خوب مشتریان و عموم مردم عزیز از این سامانه 
مفید است.مشتریان محترم، می توانند برای اطاعات بیش تر به شعب بانک آینده 
در سراسر کشور، صفحه معرفی همراه کارت بر روی تارگاه اینترنتی ir.ba24  و 

مرکز ارتباط 24ساعته بانک با شماره 2۷۶۶۳2۰۰ – ۰2۱، رجوع کنند.

تزریق سرمایه به بانک مسکن منجر به خدمت 
رسانی بهتر به مردم خواهد بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی با 
تاکید بر ضرورت حمایت دولت از بانک مسکن، گفت: 
بدون شــک دولت با افزایش اعتبار و تزریق سرمایه به 
این بانک می تواند بخشــی از مشکات مردم در تامین 
مســکن را کمک کند.به گزارش پایــگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، انور حبیب زاده بوکانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در حوزه اقتصاد و معیشــت مردم، گفت: با توجه به ضرورت توجه به مسکن به 
عنوان یکی از احتیاجات ضروری مردم ازم است دولت وارد عمل شده و به بانک 
مســکن کمک کند.وی ادامه داد: بانک مسکن یکی از بنگاه های اقتصادی است 
که تاش زیادی برای بهبود این وضعیت انجام می دهد و در اصل بنای تاسیس 
این بانک نیز از آن جهت صورت گرفته است تا بتواند گام هایی در جهت کمک 
به تامین مسکن مردم بردارد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ازم 
اســت دولت بانک هایی را که در مسیر تامین مسکن حرکت می کنند و برنامه 
ریزی های زیادی برای رفع این مشــکل در ســطح کشور دارند را مورد حمایت 
خود قرار دهد و با تامین اعتبار و تزریق ســرمایه، بانک مسکن را در زمره بانک 
هایی قرار دهد تا این بانک نیز بتواند عملکرد بهتری از خدمت رســانی خود به 
مردم ارائه دهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: با 
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مشکات موجود در حوزه مسکن به ویژه 
آنکه امروزه تا حدی هزینه ســاخت و ساز باا رفته و توانایی مردم نیز در خرید 
منزل کاهش یافته است لذا کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد آن است که در 
حد توان خود برخی از این مشکات را رفع کند.نماینده مردم بوکان در مجلس 
شورای اســامی، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال راهکاری برای 
افرادی اســت که مشکل تامین مسکن دارند لذا بر همین اساس این کمیسیون 
جلساتی را با مسئوان مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان 

برگزار کرد.

اصول اساسی بانک توسعه تعاون
کمیت و کیفیت در پرداخت تسهیات اشتغال 

روستایی و عشایری
حجت اله مهدیان، مدیرعامل بانک توســعه تعاون در 
جلسه بررسی عملکرد استان ها در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری، رعایت کمیت و کیفیت در پرداخت 
تسهیات اشتغال روستایی و عشایری از اصول اساسی 
بانک توسعه تعاون دانست.مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در این جلسه ضمن اشاره به ویژگی های ممتاز و منحصربه فرد این طرح در نظام 
بانکی از عملکرد بانک توسعه تعاون در این زمینه ابراز رضایت نمود و گفت: آمارها 
و بررســی عملکرد واحدهای مختلف صف و ستاد بانک، به خوبی بیانگر عملکرد 
قابل دفاع و قابل قبول بانک توسعه تعاون در این بخش است.در ادامه این جلسه 
که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور تمامی مدیران شــعب استانی در محل 
ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون برگزار شد، مهدیان با تأکید بر این نکته که 
بانک توســعه تعاون تنها بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
بوده که موفق به اخذ مرحله پنجم از بودجه تخصیصی از سوی صندوق توسعه 
ملی شده است، گفت: با احتساب ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تکلیفی در مرحله 
پنجم، جمع پرداختی از ســوی بانک توســعه تعاون تا پایان سال جاری در این 
طرح به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان خواهد رســید.مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
با اشاره به وظایف و اهداف این بانک در خصوص اعطای تسهیات به بخش های 
مختلف، تصریح کرد: در خصوص اعطای تسهیات عمومی در بانک توسعه تعاون 
کارگروهی موظف شــده تا سازوکار ویژه ای برای بهبود و تسهیل شرایط دریافت 
این تســهیات در نظر گرفته شــود تا عموم مردم با سهولت بیشتر و با حذف 
بروکراســی زائد اداری بتوانند از این امکان بهره مند گردند.عملکرد بانک توسعه 

تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی، ممتاز و قابل دفاع است.

 بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بین بانکی را 
به رکورد ۴.۲۵ درصد رساند

بانک مرکزی روســیه نرخ بهره بین بانکی خود را کاهش و آن را به رکورد 4.2۵ 
درصد رســاند و اعام کرد که با توجه به تورم پایین و اقتصاد در معرض رکود، 
احتمال کاهش مجدد نرخ بهره وجود دارد.به گزارشز رویترز، روسیه در تاش به 
منظور حمایت از اقتصاد خود که به دلیل پاندمی ویروس کرونا و قرنطینه مرتبط 
با آن و همچنین کاهش قیمت نفت، به شدت آسیب دیده آسیب دیده است، نرخ 
بهره را در ســال 2۰2۰ چهار بار کاهش داده است.»الویرا نابیولینا« رییس بانک 
مرکزی روسیه اعام کرد که همچنان فضا برای نرخ بهره پایین تر وجود دارد و 
افزود که این بانک باید تاثیر کاهش نرخ بهره را در دفعات قبل بررسی کند. این 
نهاد پیش بینی خود را ار رشــد اقتصادی روسیه اصاح کرد و پس از کاهش ۹ 
تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال، حاا انتظار دارد که 
اقتصاد مسکو در سال جاری 4.۵ تا ۵.۵ درصد کوچک شده و در سال 2۰2۱ به 

روند رشد بازگردد.

شاخص بورس در آستانه فتح کانال دو میلیون واحد
شاخص بورس در پایان داد و ستدهای با افزایش بیش از ۵4۰۰۰ واحدی به یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۵۸ واحد رسید 
تا در آستانه فتح کانال دو میلیون واحدی قرار گیرد. آمار معامات بورس نشان می دهد که شاخص های بورس در پایان 

داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند و به طور میانگین ۳.۳۶ درصد افزایش را به ثبت رساندند.
رشد دسته جمعی شاخص ها

بر اســاس آمارهای معاماتی، همه شــاخص های بورس با رشد دســته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با 
۵4۷۱۱ واحد صعود معادل 2.۸۸ درصد به یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۵۸ واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - ارزشــی« با 
۱4۳۹۰ واحد افزایش معادل 2.۸۸ درصد به ۵۱4 هزار و 4۳۱ واحد، شــاخص کل »هم وزن« با 22۶۶۳ واحد افزایش 
معادل 4.۵۰ درصد به ۵2۵ هزار و ۷۸۳ واحد، شاخص قیمت »هم وزن« با ۱4۸۸2 واحد افزایش معادل 4.۵۰ درصد به 
۳4۵ هزار و 2۵۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۷4۵۹۸ واحد افزایش معادل ۳.۰2 درصد به 2 میلیون و ۵4۸ هزار و ۵۰۸ 
واحد، شاخص بازار اول با 4۰4۱۵ واحد معادل 2.۸۵ درصد به یک میلیون و 4۵۸ هزار ۷۵2 واحد و شاخص بازار دوم با 

۱۰۸۸۹۸ واحد صعود معادل 2.۹2 درصد به ۳ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
سهم ۳۵درصدی صنعت و معدن از تسهیات بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: تا پایان اردیبهشت ۹۹ سهم بخش صنعت و معدن از تسهیات 
اعطایی ۳4.۸ درصد بوده که این عدد نســبت به سال قبل 2.۸ درصد رشــد داشته است.معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اعطای تسهیات بانکی به بخش صنعت، معدن، گفت: تا پایان اردیبهشت 
ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیات اعطایی ۳4.۸ درصد است که این عدد در سال گذشته ۳2 درصد بود؛ 
افزایش 2.۸ درصدی تسهیات ارائه شده نسبت به سال گذشته، نشان می دهد عملکردها در راستای ارائه 4۰ درصد از تسهیات 
به بخش صنعت و معدن است.وی افزود: بر اساس قانون باید تا پایان برنامه ششم توسعه 4۰ درصد از تسهیات بانک ها به بخش 
صنعت و معدن تخصیص یابد، تمام تاش ها نیز در راستای تحقق این مهم است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی، تخصیص اعتبار به بخش های مختلف باید براساس ارزش 
افزوده آن بخش باشد، اما در راستای حمایت از تولید سهم بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده حدود 2۸ درصد است؛ 

بنابراین بسیاری معتقدند که سهم این بخش از تسهیات نباید بیش از 2۸ درصد باشد.

اگر پیگیر اخبار بازار ارز باشیم، احتماا عاوه بر قیمت دار در بازار غیررسمی تهران، 
قیمت دار در برخی شــهرهای خارج از کشور همچون دبی، استانبول، سلیمانیه، 
هرات و... هم به گوش ما خورده است. قیمت دار در سلیمانیه و دبی چه اهمیتی 
دارند؟ اصا چرا باید در چنین بازارهایی ریال و دار مبادله بشوند که قیمت ریالی 
آن در خبرها بیاید؟ شــاید چنین اخباری برای اولین بار وقتی داغ شــد که اقای 
جهانگیری، دولت دهم را متهم کرد که در بازار استانبول و دبی ارز فروخته است. 
چرا بانک مرکزی باید در دبی و استانبول و... ارز بفروشد؟ برای پاسخ به این سواات 

باید با دو مفهوم آشنا شد: نقش بانک مرکزی ایران در بازار ارز و کارسازی ارزی.

نقش بانک مرکزی ایران در بازار ارز
حفظ ثبات اقتصاد کان از جمله اهداف بانک های مرکزی در همه کشورهاست. 
با توجه به تاثیر نوســان های بازار ارز در اقتصاد کان، بانک های مرکزی همواره 
ثبات بــازار ارز را نیز از جمله اولویت های خود قــرار می دهند. در این چارچوب 
بانک مرکزی متکی بر ذخایر ارزی خود همواره بازار ارز را تحت نظر داشته و سعی 
در کاهش نوســان بازار دارد. به عنوان مثال در هنگام شوک های فصلی افزایش یا 
کاهش تقاضای ارز، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از نوسان قیمت، اقدام خرید یا 
فروش ارز می کند. باید توجه داشت که خالص ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی 
در بازار در این چارچوب در بلندمدت صفر است و بانک های مرکزی فقط در نقش 
نوسان گیر بازار عمل می کنند.بانک مرکزی در ایران به مانند همه بانک های مرکزی 
وظیفه باا را باید انجام دهد؛ اما به موجب ساختار خاص تامین مالی دولت، بانک 
مرکزی ایران نقش مضاعفی را در بازار ارز ایفا می کند. بخشی از درآمدهای دولت 
ایران ناشی از فروش نفت است. ارز حاصل از فروش نفت، توسط بانک مرکزی در 
بازار عرضه می شــود. در نتیجه خالص دخالت بانک مرکزی ایران در بازار ارز نمی 
تواند صفر باشد. این حجم از ارز، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور است. بر 
مبنای شماره ۹۹ فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ، در سال ۹۸ صادرات 
کشور ۵۹.۳ میلیارد دار بوده که 2۹ میلیارد دار آن مربوط به صادرات نفتی بوده 
است. به دیگر بیان حدود ۵۰ درصد صادرات و تامین ارز کشور در سال ۹۸ مربوط 
به صادرات نفت بوده است. باید در نظر داشت که سهم ۵۰ درصدی صادرات نفت 
در سال ۹۸ در شرایط تحریم فروش نفت رقم خورده و سهم صادرات نفتی در سال 
۹۶ )قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه فروش نفت( نزدیک به 
۷۰ درصد )۶۸.۵ میلیارد دار از ۹۸ میلیارد دار صادرات( بوده اســت. با توجه به 
ســهم بزرگ صادرات نفتی و نقش پررنگ درآمد ارزی حاصل از آن در عرضه ارز، 
بانک مرکزی عاوه بر نقش تنظیم گری بازار ارز؛ نقش فروشنده عمده ارز را نیز بر 
عهده دارد.بانک مرکزی ایران با وجودی که پرقدرت ترین بازیگر بازار ارز است؛ اما 
به تنهایی نمی تواند قیمت ارز را تعیین و تثبیت کند. در برهه های تاریخی متعدد 
بانک مرکزی به رغم تمایل سیاست مداران از تحمیل یک قیمت خاص )مثا قیمت 
42۰۰ تومانی برای دار در ابتدای سال ۹۷( به بازار ناکام بوده است. بخش مهمی 
از ارز مورد نیاز کشور توسط دیگر صادرکنندگان تامین می شود و سیاست گذاری 
بانــک مرکزی در بازار ارز باید به گونه ای باشــد که بتواند در تکمیل نقش دیگر 

صادرکنندگان در بازار ارز، ثبات را در این بازار حاکم کند.

کارسازی ارزی
کارســازی ارزی را می توان مجموعه فرایندهایی نامید که ریال و ارز را به یکدیگر 
تبدیل می کند. این امر بصورت معمول توسط بانک یا صرافی به مثابه بازیگر واسطه 
صورت می گیرد. کارسازی ارزی در کم هزینه ترین حالت ممکن می تواند توسط 
یک بانک دارای شعب بین المللی صورت پذیرد. به دلیل عدم فعالیت بانک های بین 
المللی در ایران چنین شیوه ای در مبادات خارجی ایران معمول نیست. کارسازی 
بانکی )از طریق شعب خارجی بانک ایرانی  یا رابطه ی کارگزاری بانک ایرانی با یک 

بانک خارجی( و کارسازی صرافی شیوه های رایج کارسازی ارزی در ایران هستند. 
تا پیش از دهه ۹۰ شیوه غالب کارسازی ارزی در ایران، کارسازی بانکی بود. در این 
چارچوب واردکنندگان ارز خود را از بانک می خریدند و صادرکنندگان نیز ارز خود 
را به بانک می فروختند. بانک مرکزی نیز به مثابه بزرگترین عرضه کننده ارز کشور، 
به بانک ها ارز می فروخت. باید توجه داشت که در اینجا منظور از خرید و فروش 
ارز، مبادله اسکناس نیست؛ بلکه مبادله حواله های ارزی است. به عنوان مثال بانک 
مرکزی پول فروش نفت را در بانکی در آلمان دریافت می کرد و می توانست در قبال 
دریافت ریال از بانک های ایرانی، این ارز را به هر حساب مدنظر آن ها در دیگر بانک 
ها منتقل کند و آن ها نیز با استفاده از آن ارز، نیاز واردکنندگان را تامین کنند. با 
توجه به اینکه بانک ها و بانک مرکزی مانع جدی برای جابجایی پول در شبکه مالی 
دنیا نداشتند؛ عما قیمت ارز در بازار بین بانکی ارز تعیین می شود؛ بدین معنا بانک 
ها و بانک مرکزی به پشتوانه امکان جابجایی پول در شبکه مالی دنیا، در تهران بر سر 
قیمت ارز چانه زنی و توافق می کردند و این قیمت عما نرخ حاکم بر بازار ارز بود.

بانک مرکزی، صرافی ها و تحریم های دهه 90
پس از تحریم های مالی سال ۹۰ بانک های کشور امکان حضور گسترده در شبکه 
مالی دنیا را ندارند و نمی توانند به راحتی بین حســاب های مختلف در بانک های 
گوناگون خارجی پول جابجا کنند. همین امر برای بانک مرکزی نیز صادق است. در 
نتیجه عما کارایی کارسازی بانکی مختل شده و بازار ارزی بین بانکی بی معنی می 
شــود. در این شرایط تبادات مالی کشــور به سمت شبکه کارسازی صرافی رفت. 
مستقل از تمام معایب مترتب بر این شیوه کارسازی )هزینه ی بیشتر انتقال پول، 
ریسک برگشت خوردن حواله، عدم امکان کار کردن با شرکت های بزرگ و معتبر 
جهانی، محروم شدن واردکننده از دریافت اعتبار اسنادی و...( هزینه ی حضور بانک 
مرکزی در این شیوه بسیار بیشتر است. در کارسازی بانکی، بانک مرکزی با چند بانک 
مشخص مبادله می کرد؛ اما در شرایط فعلی صدها صرافی مجاز و غیرمجاز کارسازی 
ارزی را انجام می دهند و بانک مرکزی امکان مبادله با همه آن ها را ندارد. از دیگر رو 
رمز موفقیت بسیاری از این صرافی ها در شرایط تحریم، عدم شفافیت عملکرد بوده 
که همین امر امکان رصد آن ها توسط بانک مرکزی را دچار مشکل می کند. حال 
بانک مرکزی در شرایط تحریمی چگونه می تواند ارز حاصل از فروش نفت را بفروشد؟ 
با وجودی که تبادات شــبکه صرافی در سراسر دنیا پراکنده است؛ اما بخش قابل 
توجهی از مبادات آن ها در بازار ارز برخی شهرهای خارج از ایران متمرکز است. این 
شهرها از قدیم به واسطه تجار و صرافان ایرانی، محل تبادل ریال با دیگر اسعار خارجی 
بوده اند. تا قبل از شرایط تحریم حجم مبادات آن ها کم بود و از قیمت تعیین شده 
در بازار بین بانکی متاثر بودند؛ اما در شرایط تحریم و فروپاشی بازار بین بانکی ارز و 
افزایش حجم مبادات در این بازارهای محلی، آن ها خود به راهبر قیمت ارز تبدیل 
شدند. دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات از جمله این بازارهای خارجی هستند. تجار 
و صرافان در خا شبکه کارسازی بانکی، در این بازارها ارز مورد نیاز خود را تهیه می 
کنند. پس از تحریم های مالی دهه ۹۰، بانک مرکزی نیز ارز خود را در این بازارها به 
فروش می رساند و عما با کنترل قیمت ارز در این چند بازار )که از یکدیگر مستقل 
نیستند(، نقش خود به مثابه فروشنده و تنظیم گر بازار ارز را ایفا می کند.  با توجه به 
آنچه گفته شد، بهتر می توان درک کرد که چرا قیمت ارز دبی و... برای ما مهم است؛ 
زیرا تراکم حجم حواله های صرافان و تجار ایرانی در این شــهرها بااست و قیمت 
حواله ی این شهرها، وزن زیادی در بازار حواله دارد. در نتیجه قیمت ارز در این شهرها 
به مولفه تعیین کننده قیمت اسکناس در تهران بدل می شود)می دانیم که قیمت 
اسکناس در تهران در بسیاری از مواقع انعکاسی از قیمت بازار حواله است(. در نتیجه 
فروش ارز توسط بانک مرکزی )به واسطه ی شعب و صرافی چند بانک دولتی( در این 
بازارهای خارجی، امری طبیعی است؛ زیرا مسیر بهتری برای تاثیرگذاری بر قیمت ارز 

و نوسان های آن در شرایط تحریم در اختیار بانک مرکزی نیست.

چرا قیمت دار سلیمانیه و دبی مهم است؟

گزیده خبر
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نگـــاه

آمریکا پایگاه »البسمایه« را تحویل عراق داد
ائتاف تحت امر آمریکا دیروز شنبه پایگاه  البسمایه در جنوب بغداد را به ارتش 
عراق تحویل داد. این هفتمین پایگاهی اســت که طــی کمتر از 6 ماه تحویل 
عراق شــده است.به گفته منابع نیروهای ائتاف آمریکا عملیات تخلیه هفتمین 
پایگاه نظامی در این کشور را دیروز)شنبه( آغاز کردند و پایگاه بسمایه را تحویل 
نیروهای عراقــی دادند.در این پایگاه که در ۳۰ کیلومتری جنوب پایتخت واقع 
است نیروهای اسپانیایی و پرتغالی حضور داشتند. نیروهای آمریکایی نیز برای 
حمایت لجســتیکی و مداخله سریع در این پایگاه بودند.به گفته منابع نیروهای 
آمریکایی که از این پایگاه خارج می شوند هرگز عراق را ترک نخواهند کرد بلکه 
به پایگاه های حریر در اربیل و عین ااسد در اانبار منتقل خواهند شد.یک ژنرال 
عراقی در فرماندهی عملیات نظامی مشــترک اعام کرد عقب نشینی از پایگاه 
بســمایه اولین گام از مرحله دوم عملیات اســتقرار مجدد نیروهای خارجی در 
عراق است. پایگاه هایی که معموا نیروهای آمریکایی از آن عقب نشینی می کنند 
براساس نیاز در جریان درگیری ها با داعش بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ ایجاد 
شــده اند و اکنون دیگر این نیاز وجود ندارد.منابع نظامی در بغداد اعام کردند: 
زمان عقب نشــینی قبل از جلسه دوم مذاکرات اســتراتژیک عراق و آمریکا در 
واشــنگتن به مثابه پیام سیاسی برای کمک به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق و تقویت مواضع وی در مقابل فشارهای فراکسیون های سیاسی و گروه های 
مســلح شیعی اســت. اما دو پایگاه ثابت در شمال و غرب وجود دارد که آمریکا 
حداقل در دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ قصد عقب نشینی از آن را ندارد.

روز جمعه تحسین الخفاجی، سخنگوی رسمی فرماندهی عملیات مشترک گفت: 
ائتاف آمریکا همچنان از عراق در جنگ علیه تروریســم حمایت می کند. بیش 
از 6۱ کشور در این جنگ مشــارکت دارند. ائتاف آمریکا به زودی پایگاه هایی 
را براســاس توافق میان دولت و واشنگتن تحویل خواهد داد. جدول زمانی برای 
تحویل این پایگاه ها وجود دارد. تعداد زیادی از پایگاه ها براساس این جدول زمانی 
به نیروهای عراقی تحویل داده شــده اســت.وی گفت: دولت و ائتاف به موعد 
تحویل پایگاه ها پایبندند و هماهنگی باایی در این راستا وجود دارد.فرماندهی 
عملیات مشــترک عراق قبا مقر مشــاوران ائتاف در بغداد و تعداد دیگری از 
پایگاه ها را تحویل گرفته بود.معاون فرمانده نیروهای ائتاف آمریکا چهارشــنبه 
اعام کرد ائتاف تعدادی پایگاه را به ارتش عراق تحویل داده است. پایگاه بسمایه 
در نزدیکی بغداد به زودی به نیروهای عراقی تحویل داده می شود.از سوی دیگر 
ائتاف آمریکا جمعه از آغاز مرحله جدیدی از مأموریت هایش درباره مشورت و 
آموزش به نیروهای عراقی خبر داد.این ائتاف اعام کرد مربیان نظامی تعدادشان 
بسیار اندک خواهد بود اما تخصص های مختلف دارند.در بیانیه این ائتاف آمده 
اســت: تعداد نیروهای ائتاف کاهش یافته و بازسازی شده تا به عنوان مشاوران 
نظامی از ارتش عراق حمایت کنند.در این بیانیه آمده اســت: گروه مشــاوران 
نظامی از تیم هایی از ۱۳ کشور تشکیل شده و با افسران حوزه ارتباطات در بغداد 
همکاری خواهند کرد. رایان ریداوت، از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا رئیس 

گروه مشاوران نظامی خواهد بود.

تصرف کنسولگری چین در شهر هوستون 
آمریکا

بر اســاس گزارش نشریه هوســتون کرونیکل آمریکا، مقام های این کشور 
دقایقی بعد از فرارسیدن ضرب ااجل داده شده به کنسولگری چین در شهر 
هوســتون برای تعطیلی و تخلیه آن، ســاختمان این کنسولگری را تصرف 
کردند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، طبق گزارش این نشریه، گروهی از 
مقامها شامل یک مسئول وزارت امور خارجه آمریکا بعد از آنکه نتوانستند از 
سه ورودی دیگر وارد ساختمان این کنسولگری شوند قفل یک درب پشتی 
کوچک این ساختمان را شکســته و وارد آنجا شدند. این نشریه نوشت که 
چند عامل امنیتی با لباســهایی که رویشــان عبارت »وزارت امور خارجه« 
درج شــده بود نیــز در آنجا بودند. پیش از آن نیــز عوامل پلیس در حین 
استقرار موانعی در اطراف کنسولگری، مشاهده شدند.روز چهارشنبه وزارت 
امور خارجه آمریکا به اســپوتنیک تایید کرد، از چین خواسته کنسولگری 
خود در هوستون را در عرض دو روز از بابت اتهام دست داشتن این محل در 
جاسوسی های غیرقانونی گسترده و عملیاتهای اعمال نفوذ در آمریکا تعطیل 
کنــد. چین این اتهامات را رد کرده و از آمریکا به خاطر موارد متعدد نقض 
قوانین بین المللی انتقاد کرد. چین در عین حال آمریکا را متهم به تحریک به 
نفرت علیه اتباع چینی که منجر به تهدیدهای متعدد علیه سفارتخانه آن در 
واشنگتن شده، کرد. به تافی تصمیم آمریکا، چین هم از کنسولگری آمریکا 

در شهر چنگدو خواست که این مکان را تعطیل کند.

احتمال همکاری اسرائیل، مصر و یونان علیه 
ترکیه در شرق مدیترانه

یک ژنرال اسرائیلی اعام کرد که اسرائیل، یونان و مصر به صورت مشترک با 
»چالش ترکیه« مواجه هستند که این امر این طرف ها را در مقابل آزمون های 
دشــواری قرار می دهد که ممکن اســت حکایت از تشــدید نزاع ها در شرق 
مدیترانه داشته باشد و امکان دارد سطح نابسامانی اوضاع به رویارویی نظامی 
برســد.به گزارش عربی ۲۱، عیران لیرمان، معاون رئیس موسسه استراتژیک 
و امنیتی قدس در پژوهشــی اعام کرد: نشست دولتی که در ژوئن با حضور 
نخســت وزیر یونان در اسرائیل برگزار شــد، اهمیت استراتژیک خود را دارد 
که فراتر از کرونا و مساله گردشگری است. طی هفته های بعد از این نشست 
سران، شدت چالش هایی که اســرائیل و شرکایش در شرق دریای مدیترانه 
به ویژه یونان، قبرس و مصر در رویارویی با رفتارهای افسارگســیخته ترکیه 
با آن مواجه هســتند، بیشتر شد.لیرمان که معاون رئیس بخش سیاست های 
بین المللی در شورای امنیت ملی اسرائیل است و مسئولیت های نظامی را در 
ارتش طی ۲۰ ســال عهده دار بوده اســت، می گوید: در سطح ایدئولوژیک و 
سیاسی، از زمان شکست حزب حاکم در انتخابات شهرداری استانبول، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در راستای ایجاد مکانیزم های قومیتی 
اســامی در مرکز سیاســت خارجی خود از جمله هدف قرار دادن اسرائیل 
کار کرده اســت، همانطور که این امر در مقایســه کردن وی میان بازگشایی 
مســجد ایاصوفیه و آزادسازی مســجد ااقصی نمود پیدا می کند.لیرمان که 
رئیــس اداره خاورمیانه در کمیته یهودی – آمریکایی نیز اســت، تاکید کرد: 
در سطح ژئواستراتژیک و اقتصادی، اردوغان بر تعیین نقشه ترسیم مرزهای 
اقتصادی آب ها در شــرق دریای مدیترانه متمرکز است و این مساله ای بسیار 
مهم برای اسرائیل است، چراکه مداخله نظامی ترکیه در لیبی را به همراه دارد 
و نگرانی هایی را درخصــوص درگیری های نظامی پیرامون فعالیت اقتصادی 
در نزدیکی ســواحل محل وجود منابع انرژی برمی انگیزد.وی تاکید کرد: بنا 
به دایل آشکاری و پیش از هرچیز، به دلیل چالش ایران و جبهه شمالی که 
طی این روزها با آن مواجه اســت، اسرائیل ترجیح می دهد که شریک نظامی 
فعالی در تدارک برای رویارویی نظامی احتمالی در کنار یونان یا مصر در مقابل 
ترکیه نباشد، اما ممکن است اسرائیل برای تحکیم همکاری اطاعاتی و خرید 
تجهیزات امنیتی و هماهنگی سیاســی در واشــنگتن کمک کند که تمامی 
این اقدامات، جسارت اردوغان و خواسته های منطقه ای او را محدود می کند.

این مقام اســرائیلی گفت: اسرائیل با پاره ای از چالش ها در سطح منطقه ای و 
مشــخصاً در ســوریه، لبنان، لیبی، عراق و یمن مواجه است و بجز لبنان، در 
سایر کشورها ترکیه به صورت کارآمدی فعال است، چراکه با بلندپروازی های 
اســتراتژیک خود بر آینده شــرق دریای مدیترانه سایه افکنده است، به ویژه 
توافقــی که ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی در نوامبر ۲۰۱۹ منعقد کردند که 
این امر، تعیین نقشه تقسیم آب های اقتصادی در شرق دریای مدیترانه را به 
دنبال داشت.وی ادامه داد: نگرانی های اسرائیل نسبت به توافق لیبی و ترکیه 
به این دلیل اســت که این توافق به طرابلس مرزهای آبی مشترک با آب های 
اقتصادی آنکارا می دهد و بدین ترتیب، مصر مرزهای مشترک با یونان نخواهد 
داشــت، این توافق همچنین حقوق یونان در جزیره کرت را نادیده می گیرد. 
بدین ترتیب، اسرائیل این برآورد را دارد که اردوغان برای امکان مطرح کردن 
مجدد مســاله مسیر مرزها در دریای اژه با یونان تاش می کند.لیرمان عنوان 
داشت: طی هفته های اخیر، اسرائیل شاهد نابسامانی در روابط دو طرف بود، 
چراکه ترکیه نیت هایی برای کشف منابع انرژی در نزدیکی جزیره کرت دارد 
و اینکه اظهارات جنگی و هشــدارهای متقابلی از ســوی افسران ترکیه ای و 
یونانی مطرح شده اســت. با وجود خاطرات دشواری که نزاع قبرس در سال 
۱۹۷۴ برجای گذاشــت و از سال ها قبل به این مساله جنگ به عنوان ایده ای 
خیالی نگریســته شده است، اما احتمال وقوع جنگ میان این دو کشورِ عضو 
در ناتو با توجه به شــرایط کنونی، ممکن است احتمالی نه چندان دور باشد.

وی گفت که اسرائیل بر این باور اســت که »نبردش« علیه بلندپروازی های 
ترکیه در شــرق مدیترانه با پاره ای از عوامل منطقه ای قدرتمند روبه رو است 
که تاثیری بر توازن قدرت ها دارد، چراکه مصر با فشــارهای دوگانه ای مواجه 
اســت: از جانِب اتیوپی به دلیل مساله سد، تهدید اخوان المسلمین در جبهه 
لیبی که این دو مســاله اهمیت موجودیتی برای نظام سیسی دارد و احتمال 
وقوع درگیری میان مصر و ترکیه را ایجاد می کند.این مقام رژیم صهیونیستی 
گفت: اطاعاتی که در اختیار اسرائیل قرار دارد، نشان می دهد که یونان کامًا 
از تحرکات مصر در لیبی حمایت می کند، اما این تردید وجود دارد که یونان 
بتواند وارد مداخله ای در رویارویی نظامی در کنار مصر علیه ترکیه شود، اما در 
مورد اقدامی که اسرائیل می تواند انجام دهد، باید گفت در صورتی که نزاع ها 
در شرق دریای مدیترانه به ســطح نابسامانی و وقوع درگیری نظامی برسد، 
اســرائیل نمی تواند به صورت مستقیم علیه ترکیه چه در کنار یونان و قبرس 
یا در کنار مصر در لیبی مشارکت داشته باشد.لیرمان علت این امر را اینگونه 
عنوان کرد: اســرائیل برای ورود به نزاعی که ممکن اســت در جبهه شمالی 
رخ دهد و برای رویارویی با ایران و خواســته های هسته ای اش، هشیار و بیدار 
است، اما این بدین معنا نیســت که اسرائیل نقشی در توازن قدرت ها ندارد، 
چراکه در بعد اطاعاتی، شرایط متغیر در شرق دریای مدیترانه، می طلبد که 
اصاحاتی در ارتش اسرائیل چه در خصوص اختصاص منابع یا ساختار سازمان 
اطاعات صورت بگیرد و تهدید ایران و وضعیت فلســطین در راس اولویت ها 
قرار می گیرد.وی در پایان گفت: تعمیق همکاری اطاعاتی اسرائیل با یونان و 
مصر، یک عنصری اساسی در آمادگی های مناسب با چالشی است که ترکیه 
ایجاد می کند. همچنین در این میان، فعالیت های نظامی مشترک، تمرکز بر 
تمرین های نیروهای هوایی و دریایی با مشــارکت نیروهای آمریکایی،  تمرکز 
بــر تحکیم روابط و حفظ توازن قدرت های منطقه ای و تحکیم نیروی دریایی 

اسرائیل در رویارویی با تسلیحات دریایی ترکیه مطرح است.

کرملین:
 روسیه به ائتاف آمریکایی ضد چین 

ملحق نمی شود
کاخ کرملین اعام کرد،روســیه به هیچ ائتافی علیه هیچکس خصوصا چین 
ملحق نمی شود چرا که مسکو و پکن روابط ویژه ای دارند.به گزارش خبرگزاری 
شینهوا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در کنفرانس خبری روزانه 
با بیان اینکه چین »شریک ماست« گفت این دو کشور روابطشان را بر مبنای 
شراکت و همکاری ویژه توســعه داده اند.این اظهارات واکنشی به سخنان روز 
پنجشنبه مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در کتابخانه ریاست جمهوری 
ریچارد نیکسون در کالیفرنیاست. پامپئو خواستار »ائتاف جدید« برای مقابله 
با چین شد.دیمیتری پسکوف در این رابطه گفت، تمام ائتاف هایی که روسیه 
به آن ها ملحق می شود، با هدف توسعه روابط بر پایه همسایگی خوب و منافع 

دوجانبه است.

تهدید اروپا به تعرفه های گمرکی متقابل

جنگ تعرفه ای اروپا و آمریکا 
کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا از آمریکا خواست تعرفه های 
گمرکی باا روی محصوات اروپایی و واردات هواپیما از اروپا را 
لغــو کند و در غیر این صورت این اتحادیه هم اقدامات متقابل 
را در پیــش خواهــد گرفت.به گزارش »دویچــه وله« آلمان، 
کمیســیون اتحادیه اروپا از آمریکا درخواست کرده تعرفه های 
گمرکی میلیاردی روی واردات هواپیما از اتحادیه اروپا و سایر 
محصوات با اثرات فوری را لغو کند و در غیر این صورت تحریم 
هایی از طرف اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.»فیل هوگن«، 
کمیســر امور تجاری اتحادیه اروپا به آمریکا هشدار داده است 
که با وجود مواضع مصالحه آمیز اروپا در مناقشات بر سر یارانه 
برای شــرکت هواپیماســازی ایرباس همچنان به تعرفه های 
تنبیهی علیه این شرکت سازنده هواپیمایی پایبند است.هوگن 
روز جمعه اعام کرد: ما بر این مســئله تاکید دریم که ایاات 
متحده آمریکا این تعرفه های گمرکی غیر قابل توجیه را سریعا 
لغو کند.وی تاکید کــرد: تعرفه های ناعادانه روی محصوات 
اروپایی قابل قبول نیســت.از جمله محصواتی که تحت تاثیر 
افزایش تعرفه هــای حدود ۲5 درصدی آمریکا قرار می گیرند 
عبارتند از شراب آلمان و فرانسه، روغن زیتون از اسپانیا و عاوه 
بر این یک تعرفه ویژه حدود ۱5 درصدی برای واردت هواپیما 
از طرف آمریکا در نظر گرفته شــده است.کمیسر امور تجاری 
اتحادیــه اروپا اعام کرد که اگر آمریکا این تعرفه های گمرکی 
روی محصوات اروپا را لغو نکند اروپا هم اقدامات متقابل را در 
پیش خواهد گرفت.کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا تاکید کرد 
که اگر ایاات متحده آمریکا تعرفه های خود روی صادرات اروپا 
به ارزش حدود ۷.5 میلیارد دار را حفظ کند و یا برای افزایش 
آن و اعمال آن رویمحصوات جدید تصمیم بگیرد اتحادیه اروپا 
هم برای اعمال حقوق تحریمی خود اقدام خواهد کرد. اتحادیه 

اروپا یک لیســت تولیدات آمریکایی بــرای اعمال تحریم های 
گمرکی علیه آن را آماده کرده است.شرکت ایرباس، روز جمعه، 
پیشنهادی را با هدف حل و فصل یک اختاف بسیار قدیمی با 
شرکت رقیب خود یعنی بوئینگ مطرح کرد. بنابر اعام اتحادیه 
اروپا این پیشــنهاد باید به لغو فوری تافی جویی های تجاری 
اتخاذ شــده از ســوی آمریکا در این زمینه منجر شود.شرکت 

ســازنده هواپیمای اروپایی و رقیب آمریکایی آن از اکتبر سال 
۲۰۰۴ درگیر پرونده ای در ســازمان تجارت جهانی هســتند. 
علت آن نیز کمک های دولتی پرداخت شــده به هر دو شرکت 
است که از ســوی هر دو شرکت غیرقانونی تلقی می شود. این 
طوانی ترین و پیچیده ترین اختاف تجاری اســت که سازمان 
تجارت جهانی با آن رو به رو است.ایرباس روز جمعه اعام کرد: 

در انطباق کامل با قوانین سازمان تجارت جهانی عمل می کند. 
به طور مشخص شرکت ایرباس با دولت اسپانیا و فرانسه برای 
پرداخت بهره بسیار بااتر به منظور کمک مالی قابل بازپرداخت 
اعطا شده از ســوی پاریس و مادرید در زمان راه اندازی طرح 
هواپیما های مســافت طوانی A۳5۰ توافــق کردند. این نظام 
کمک قابل بازپرداخت، موجــب کاهش خطرات مالی در نظر 
گرفته شــده توسط یک شرکت در هنگام راه اندازی طرح های 
کان می شــود.ایرباس اعام کرد: نرخ بهره از این پس با آنچه 
ســازمان تجارت جهانی اعام می کند برابر است و معیار های 
برآورد خطرات نیز متناســب با آن خواهــد بود. ایرباس افزود: 
پس از ۱6 ســال بحث، این آخرین مرحله برای پایان دادن به 
این اختافات طوانی و از بین بردن همه توجیهات مربوط به 
تعرفه های گمرکی آمریکاست.آمریکا در اکتبر گذشته از سوی 
سازمان تجارت جهانی اجازه یافت بر حدود ۷.5 میلیارد دار از 
کاا ها و خدماتی که ســاانه از اروپا وارد می شود، مالیات وضع 
کند. این از جمله سنگین ترین مجازات هایی است که تاکنون 
از ســوی سازمان تجارت جهانی اعمال شده است. واشنگتن از 
آن زمان بر برخــی محصوات واردارتی از اتحادیه اروپا بالغ بر 
۲5 درصد تعرفه گمرکی اعمال کرده است. تعرفه گمرکی ۱۰ 
درصدی بر هواپیما های ایرباس هم در ماه مارس به ۱5 درصد 
افزایش یافت. این اقدام بر شرکت های هواپیمایی آمریکایی هم 
که با هواپیما های ایرباس تجهیز می شوند، تاثیر گذار است. در 
اقدامی متقابل، اتحادیه اروپا هم انتظار دارد ســازمان تجارت 
جهانی به اروپا اجازه دهد در واکنش به اقدامات واشنگتن آن ها 
نیز شرکت سازنده هواپیمای آمریکایی را هدف قرار دهند. منابع 
نزدیک به این پرونده اعام کردند در ماه ســپتامبر یا اکتبر در 

این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

پس از دریافت تهدیدهای جدی؛
 فائوچی و خانواده اش تحت حفاظت امنیتی 

قرار گرفتند
کارشناس ارشد بیماری های عفونی و عضو کارگروه مقابله با کروناویروس در ایاات 
متحــده گفت، او و خانواده اش در حــال دریافت ایمیل های حاوی نفرت پراکنی و 
»تهدیدهای جدی« از ســمت کسانی هســتند که از توصیه او در دوران بیماری 
همه گیــر، عصبانی اند.به گزارش »سی ان بی ســی«، آنتونــی فائوچی در مصاحبه 
پادکستی با سی ان ان، گفت: کسانی هستند که با فکر به اینکه من به خاطر اقدام 
در تهیه دســتورالعمل ســامت عمومی، در حال دخالت در زندگی آن ها هستم، 
واقعاً عصبانی می شــوند. نــه تنها ایمیل های نفرت پراکن؛ بلکــه تهدیدات واقعی 
علیه من وجود دارند که اصًا خوب نیســتند.فائوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی و خانواده اش پس از تهدید همسر و دخترانش، تحت حفاظت 
امنیتی قرار گرفتند.وی اظهار کرد: واقعاً؟ آیا این آمریکا است؟ اما واقعی است. واقعاً 
حقیقت دارد.فائوچی افشــا کرد که پیش تر بابت کارهایش در حوزه یافتن درمانی 
بــرای بیماری ایدز، مورد تهدید قــرار گرفته اما تصریح کرد این ها از لحاظ میزان 
عصبانیتی که وجود دارد، با هم فرق عمده ای دارند.وی افزود: من بخشی از جامعه 
را دیده ام که حدس می زنم قابل فهم باشد اما این موضوع قدری شوکه کننده است.

فائوچی به یکی از قابل اعتمادترین متخصصان بیماری های عفونی در آمریکا بدل 
شده است. او که با توصیه بی پرده اش شناخته می شود، عموماً با توصیه به تعطیلی 
مدارس، قرنطینه ایاات و استفاده از ماسک در مکان های عمومی که فاصله گذاری 
اجتماعی ممکن نیســت، در مقام مخالفت با دونالد ترامپ ظاهر شــده اســت. او 
همچنین یکی از مشاوران کلیدی در کاخ سفید بود که در اوایل شیوع ویروس در 

آمریکا، توصیه کرد کسب و کارها بسته شوند.

 دونالد ترامپ:
گاه از پیام های توئیتری شتاب زده ام پشیمان 

می شوم
رئیس جمهوری آمریکا گفت که گاه از پیام های توئیتری شــتاب زده اش پشیمان 
می شــود.به گزارش خبرگزاری روســیا الیوم، »دونالد ترامــپ«، رئیس جمهوری 
آمریکا گفت که گاه از پیام های توئیتری شــتاب زده اش پشــیمان می شــود. وی 
طی مصاحبه ای گفت که اســتفاده اش از این شــبکه اجتماعی گاه »از سر هوی 
و هوس« اســت. ترامپ همچنین اذعان کرد که چه بســا بد نباشد که در انتشار 
پیام های توئیتری دقت بیشتری به خرج دهد. ترامپ در ادامه گفت که مشکل نه 
محتوای پیام های توئیتری خود بلکه در بازنشر پیام های هوادارانش نهفته است. وی 

گفت: »همیشه بازنشر توئیت هاست که آدم را به دردسر می اندازد.«

کمیسیون امنیت پارلمان عراق:
در پرونده تحقیق ترور الهاشمی پیشرفت 

حاصل شده است
رئیس کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعام کرد که در تحقیقات پرونده 
ترور کارشناس امنیتی این کشور پیشرفت حاصل شده است.به گزارش بغداد الیوم، 
»محمد رضا آل حیدر«، رئیس کمیســیون امنیتت و دفــاع پارلمان عراق امروز 
-شــنبه- اعام کرد که تحقیقات در پرونده ترور »هشــام الهاشمی«، کارشناس 
امنیتی عراق در امور گروه  های مسلح رو به پیشرفت است.آل حیدر گفت: »کمیته 
تحقیق که در این راســتا پس از دســتور عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق برای 

تشکیل کمیته حقیقت یاب تشکیل شده دولتی است نه پارلمانی.«

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 
در واکنش به حادثه تهدید هواپیمای 
جنگنده های  توسط  ایران  مسافربری 
آمریکایی، گفــت: ایمنی حمل و نقل 
هوایی غیرنظامی باید از ســوی همه 
محترم شمرده شود.استفان دوجاریک 
روز جمعه در نشست خبری خود این 
مطلب را در پاسخ به این سوال مطرح 
کرد که موضع دبیرکل درباره حادثه ای 
که در فضای هوایی سوریه رخ داد که 
۲ هواپیمای نظامی آمریکا به هواپیمای 
ماهان ایر که یک هواپیمای غیرنظامی 
ایران بود بسیار نزدیک شدند، چیست.

وی افزود: ما هنوز اطاعات مشخصی 
از ایــن حادثــه دریافــت نکرده ایم 
اما به طــور اصولــی، ایمنی حمل و 
نقل هوایی غیرنظامی باید از ســوی 
همه محترم شــمرده شــود. این یک 
موضع کلی اســت اما هنوز اطاعات 
مشــخصی دریافــت نکرده ایم.منابع 
خبری پنجشنبه شــب گزارش دادند 
که دو فروند جنگنده آمریکایی برای 
هواپیمای مسافربری شرکت ماهان در 

آسمان سوریه ایجاد مزاحمت کردند 
که این اقدام موجب شــد به برخی از 
مسافران این پرواز آسیب برسد.»بیل 
اوربان« ســخنگوی ســنتکام بامداد 
جمعه دربــاره این مزاحمت گفت که 
بازرسی بصری با هدف اطمینان یافتن 
از امنیت پرســنل نیروهای ائتاف در 
پایگاه التنف صــورت گرفت و زمانی 
کــه خلبــان اف-۱5 هواپیمــا را به 
ماهان ایر  هواپیمای مسافربری  عنوان 
شناســایی کــرد، اف-۱5 به صورت 
امن اقدام به فاصله گرفتن از هواپیما 
کــرد.وی اضافــه کرد کــه مزاحمت 
جنگنده های این کشور برای هواپیمای 
مســافربری ایرانی، حرفه ای بوده و بر 
اســاس معیارهای بین المللی صورت 
گرفته اســت.محمدجواد ظریف طی 
پیامی که امروز جمعــه در توییتر به 

انگلیسی منتشــر کرد، نوشت: ایاات 
متحده به صورت غیرقانونی سرزمین 
کشــور دیگری را اشــغال می کند و 
ســپس به ایجاد مزاحمت برای یک 
هواپیمای مســافربری غیرنظامی می 
پردازد که طبق برنامه از پیش تعیین 
شده پرواز می کند و جان مسافران بی 
گناه سرنشین آن را به خطر می اندازد. 
ظریــف در پیــام خود این اقــدام را 
گستاخی واشنگتن برای برتری دادن 
بی قانونــی بر قانون مندی دانســت و 
خواســتار رویارویی جامعه جهانی با 
رفتارهای واشنگتن شد.وی نوشت: این 
افــراد یاغی و مخالف قانون باید پیش 
از اینکه فاجعه ای به بار آورند، متوقف 
شوند.بشــار الجعفــری نماینده دائم 
ســوریه در سازمان ملل متحد هم در 
گفت وگو با ایرنا افزود: ...دوشنبه همین 

هفته، ژانــرل مکنزی از منطقه التنف 
دیدن کرد. درست همان منطقه ای که 
برای هواپیمای مسافربری ایران حادثه 
ایجاد شد.وی ادامه داد: ژنرال مکنزی 
پنــج روز پیش در منطقه التنف، یک 
منطقه اشغال شده سوریه حضور یافته 
اســت، از این رو، آنچه روز گذشــته 
اتفاق افتاد، تصادفی نیســت. ســید 
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران هم 
در این رابطه گفت: جمهوری اسامی 
ایران هیچ حرکــت خصمانه ای علیه 
ملت ایران را بی پاســخ نخواهد گذارد 
و در زمان خود به هر حرکت نابخردانه 
واکنش قاطع و مناسب نشان خواهد 
داد.وی بــا توجه به قبول مســئولیت 
ایجاد خطر بــرای هواپیمای خطوط 
هوایــی ماهان از ســوی ســخنگوی 
سازمان تروریستی ســنتکام آمریکا، 
این اقــدام ماجراجویانه و خطرناک را 
به شــدت محکوم کرده و آن را ناقض 
حقوق بین الملل هوانــوردی و مخل 

صلح و امنیت منطقه دانست.

تاکید سازمان ملل متحد بر لزوم 
ایمنی خطوط هوایی غیرنظام

برخی تحلیلگران سیاســی بر این باورنــد که روش های 
جداگانه انگلیس و اســکاتلند برای مقابله با بحران شیوع 
ویروس کرونا می تواند در نهایت منجر به جدایی کامل دو 

کشور شــود.به گزارش سی ان ان، بوریس جانسون نخست 
وزیر انگلیس روز پنجشــنبه وارد یک منطقه در شــمال 
اسکاتلند شد و در اظهاراتی مدعی شد که این سفر تعهدش 
برای یک کشــور متحد را اثبات می کند.جانســون گفت: 
بریتانیای متحد یک نهاد مقتدر و قوی است. تصور می کنم 
مردم واقعا خواستار آن هستند که کل کشورمان را متحد و 
قوی ببینند و این دقیقا چیزی است که می خواهیم آن را 
انجام دهیم.این در شرایطی است که جانسون در نخستین 
سفرش به اسکاتلند در سال ۲۰۲۰ میادی برنامه ای برای 
دیدار با نیکوا استورژن وزیر اول این کشور نخواهد داشت.

در حالی که اســکاتلند از بحران ویروس کرونا به شــدت 
آسیب دیده است ولی میزان محبوبیت استورژن افزایش 

یافته است، علت اصلی این مساله رویکرد محتاطانه تر وزیر 
اول اسکاتلند برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در مقایسه 
با نخســت وزیر انگلیس بوده اســت.میزان حمایت افکار 
عمومی از هدف نهایی سیاسی استورژن که همان استقال 
اسکاتلند است، با افزایش چشمگیری روبرو شده است.در 
مقابل میزان محبوبیت جانسون با افت محسوسی همراه 
بوده اســت. مهمترین هدف جانسون از سفر به اسکاتلند 
تاش برای جلب حمایت مجدد برخی سیاستمداران این 
کشور است.به نظر می رسد راهبرد و رویکرد کاما متفاوت 
دولت انگلیس با دولت اســکاتلند برای مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا می تواند نشانگر این مساله باشد که دو کشور 

برای جدایی کامل از یکدیگر آماده شده اند.

 سی ان ان: 
کرونا جدایی کامل 
اسکاتلند از بریتانیا را 
تسریع می بخشد

گزیده خبر
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ناســا قصد دارد برای مطالعه ستاره های تازه متولد شده، یک بالون 
غول پیکر مجهز به تلسکوپ را به ایه استراتوسفر زمین ارسال کند. 
ناسا می خواهد یک تلســکوپ ۲.۵ متری را با استفاده از بالونی که 
به اندازه استادیوم فوتبال است، به ایه استراتوسفر جو زمین ارسال 
کند. این تلســکوپ که "ASTHROS" نــام دارد، گازهای اطراف 
ستاره های غول پیکر تازه متولد شده را مطالعه خواهد کرد و این کار 
را با اســتفاده از نور مادون قرمزی که از آن ها ساطع می شود، انجام 
خواهد داد. هدف از پرتاب این تلسکوپ دریافت اطاعات دقیق تر از 
چگونگی تشکیل ستاره ها و انفجارهای ابرنواختر است که روی مواد 
اطراف خود تاثیر می گذارند. به طور معمول، طول موج های مادون 

قرمز دور توسط جو سیاره ما مسدود می شود.

محققان "دانشــگاه جرج واشنگتن" آمریکا در مطالعه اخیرشان موفق 
به توســعه دستگاهی بسیار کوچک شــده اند که می تواند فورا بیماری 
کوویــد-۱۹ را تشــخیص دهد. محققان دانشــگاه جورج واشــنگتن 
دســتگاهی کوچک را ســاخته اند که می تواند به متخصصان بهداشت 
عمومی اجازه دهد بافاصله بیماری کووید-۱۹ را با استفاده از تلفن های 
همراه تشــخیص داده و ردیابی کنند. دســتگاهی کــه محققان ابداع 
کرده اند به اندازه یک رشته مو کوچک است و در یک ایه نازک از طا 
پوشــانده شده است. هنگامی که سطح طا به مولکول های دیگر مانند 
گازهای دیگر متصل شود، طول موج نوری که از سطح خارج می شود، 
تغییــر می کند و باعث ایجاد یک نور رنگی متفاوت می شــود. بنابراین 

گازهای مختلف باید باعث تغییرات نوری شوند .

پژوهشــگران در بررســی جدید خود دریافتند یک واکسن مبتنی بر 
آران ای پیام رســان که برای مقابله با SARS-CoV-۲ ابداع شده است، 
واکنش های محافظتی را در موش ها و پستانداران غیر انسان برمی انگیزد. 
آزمایش ها نشان داد که تنها دو بار تزریق این واکسن به موش ها کافی 
اســت تا سیســتم ایمنی بتواند از ابتای آنها به کووید-۱۹ پیشگیری 
کند. به گفته پژوهشــگران، این واکســن تاکنون هیچ عوارض جانبی 
منفی به همراه نداشته اســت. قدرت محافظت و ایمنی مشاهده شده 
در این پژوهش ها، راه برای برای ابداع واکســن انســانی کووید- ۱۹ در 
آینده هموار می کند. واکسن های مبتنی بر آران ای پیام رسان، گزینه های 
جالبی برای محافظت از بدن در برابر ابتا به کروناویروس هســتند زیرا 

طراحی و ساخت آنها به سرعت در مقیاس بزرگ صورت می گیرد.

ارسال تلسکوپ با بالونی به 
اندازه استادیوم فوتبال

تشخیص کرونا در یک چشم بهم 
زدن با یک دستگاه مینیاتوری

 ابداع واکسن جدید 
کووید- 19 مبتنی بر آر.ان.ای

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بدون شرح

F15 قیمت گذاری نسل جدید فورد
نسل جدید فورد F۱۵0 بسیار موردتوجه قرار گرفته و از ویژگی های جدید زیادی برخوردار شده است. تاکنون اما قیمت گذاری این نسل یک 
عامت سؤال بود ولی خوشبختانه حاا قیمت دقیق آن مشخص شده است. بر اساس گزارشی که توسط CarsDirect منتشر شده است، قیمت 
پایهٔ F۱۵0 مدل ۲0۲۱ از ۳0,۶۳۵ دار برای تیپ XL تک کابین ۴×۲ آغاز می شود. این قیمت پایهٔ نسل جدید پیکاپ فول سایز فورد تنها ۱۹۵ 
دار نسبت به نسل قبلی افزایش پیدا کرده است.F۱۵0 با این قیمت دقیقاً بین رقبای خود قرار می گیرد یعنی کمی بااتر از شورلت سیلورادو 
با قیمت پایهٔ ۳0,0۹۵ دار برای نسخهٔ کاری تک کابین ۴×۲ و پایین تر از دوج رم با قیمت پایهٔ ۳۳,۸۴0 دار برای تیپ Tradesman دو کابین 
کوتاه ۴×۲؛ اما هرچند نسخهٔ پایهٔ F۱۵0 افزایش قیمتی بسیار جزئی را نسبت به نسل قبلی تجربه کرده اما در دیگر تیپ ها این گونه نیست زیرا به 
گفتهٔ CarsDirect، قیمت تیپ اریات یک ونیم کابین هم اکنون از ۴۶,۸۹0 دار آغاز می شود که ۱,۹۴۵ دار بیشتر از قبل شده است. قیمت تیپ 
کینگ رانچ یک ونیم کابین هم با افزایشی ۳,۳۴0 داری به ۵۸,0۲۵ دار رسیده است.در این نسل اما فورد برای اولین بار قوای محرکهٔ هیبریدی 
را هم برای F۱۵0 ارائه کرده است که می تواند برای همهٔ موتورهای بنزینی آن سفارش داده شود. این قوای محرکه برای همهٔ تیپ های F۱۵0 از 

LX تا لیمیتد ارائه می شود اما قیمت آن با توجه به پیشرانهٔ درون سوزی که در کنار آن قرار می گیرد متفاوت خواهد بود. 

علی دایی نامزد برترین اسطوره تاثیرگذار آسیا شد
علی دایی از ســوی ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد برترین اسطوره این قاره که بازگشتی تأثیرگذار به لیگ داخلی داشته، شد.، سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدیدترین نظرسنجی خود ۸ بازیکن اسطوره که لژیونرهای موفقی بودند و در بازگشت به لیگ های داخلی کشورشان 
بار دیگر عملکردی بسیار خوب داشتند را نامزد تأثیرگذارترین بازیکن پس از بازگشت معرفی کرده است.در این گزارش آمده است: بازیکنانی در 
کشورهای مختلف قاره آسیا هستند که ظهور درخشانی داشتند و با توانایی های ویژه خود باعث برانگیخته شده احساسات طرفداران زیادی شدند. 
فوتبال آسیا کمبودی در تولید بازیکن نخبه نداشته و در صادرات پیشگام بوده است. بازیکنان مختلفی هستند که نماد تیم های ملی فوتبال هستند 
و قصد داریم تا از میان ۸ اسطوره که پس از سال ها حضور در تیم هایی خارج از کشورشان در بازگشت به لیگ های داخلی نیز باعث رونق مشابقات 
شدند و بازیکنی تأثیرگذار بودند، برترین بازیکن آسیا را در این زمینه با رأی مخاطبان شناسایی کنیم.رضا عنتر )لبنان(، یونس محمود )عراق(، علی 
دایی )ایران(، تیم کیهیل )استرالیا(، ایگور شکورین )ازبکستان(، ژنگ ژی )چین(، شونسکه ناکامورا )ژاپن( و سان جی های )چین( هشت بازیکنی 
هستند که در این نظرسنجی حضور دارند و در توضیح علی دایی آمده است: وقتی صحبت از فوتبال آسیا می شود یکی از بزرگترین نام ها، علی 

دایی است. او ۲۷ ساله بود که از پرسپولیس به السد رفت و انگیزه باای او باعث شد تا به افسانه فوتبال ایران در سطح بین المللی تبدیل شود.

خشم ر یک دشمن او بارد همی چون اژدارای ر یک عالم آراید همی چون آفتابچون ری و دیو ر فرمان او فرمارواپهلواان سپاهش روز زم و روز رزموین مبارک پی وزر ش آصف  بن  رخیااو سلیمان است و تیغ تیز او اری
تیغ تیز نصرت الدین ایب است از ذوالفقارزان  کجا کردست با فرزند او عهد و واز دین جان معزالدین بیفروزد همی

هست با ر دو ه اد و سعادت آشنااز لطافت آسمان تفضیل دارد ر زمینزانکه او ر نصرت دین ایب است از مرتضا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

عیسی رستمی افین هنرمندی بود که آخرین هنرنمایی 
اش، خواندن شعری در وصف کرونا به همراه دوتارنوازی 
با یک ملودی شــاد بود. او در این قطعه از سختی هایی 
مانند خانه ماندن، دور شــدن آدم ها و دور ماندن افراد 
از سرزمین مادری شــان، خوانده بود. اما زمان زیادی از 
اجرای این قطعه نگذشته بود که خودش نیز در حالی که 
تنها ۵۲ سال داشت، قربانی همین ویروس شد و سازش 
را به عزا نشاند.عیســی رســتمی افین، استاد موسیقی 
مقامی خراســان جنوبی، اولیــن روز از مرداد ماه ۹۹ بر 
اثر ابتا به بیماری کرونا در شــهر قاین دار فانی را وداع 
گفت. او متولد ســال ۱۳۴۷ دهستان افین، بخش زهان 
شهرستان زیرکوه بود.می گویند که عیسی رستمی مردی 
بود بااخاق و وقتی ساز بر دست می گرفت گویی دیگر متوجه جهان اطراف خود نبود. با احساس ساز 
می زد، حال و هوای محله خود را به مخاطب القا می کرد و به خوبی می توانســت با هنرش اطرافیان را 
به خودش جذب کند.ویدیویی از او در حال دوتار نوازی در فضای مجازی دست به دست می شود که با 
لباس محلی در حال خواندن و ساز زدن است. با وجود اینکه ویدیو کیفیت چندانی ندارد اما او چنان با 
احساس می خواند و به زیبایی سرپنجه های خود را روی ساز می کشد که آرزو می کنی کاش می توانستی 
از نزدیک هنرنمایی او را ببینی.گفته می شود مرحوم رستمی عاقه زیادی به موسیقی محلی داشت و 
از دوران نوجوانی آواز محلی را دنبال می کرد. عاقه او به خوانندگی به حدی بود که مســوولیت گروه 
موســیقی مقامی سرآهنگ شهرستان قاینات را بر عهده داشت و سال های متمادی با انجمن موسیقی 
قاین و اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی قاینات در اجرای کنسرت های موسیقی، جشنواره های موسیقی 

مقامی در شهرستان و استان خراسان جنوبی به عنوان نوازنده و داور همکاری داشت.

ملکوت
کتاب ملکوت تنها داســتان بلند به جا مانده از بهرام 
صادقی اســت که در نگارش داســتان های کوتاه ید 
طوایی داشــت. به پاس قدردانی از قلــِم زرین او و 
بزرگداشــت مقامش در نگارش داستان کوتاه، جایزه 
ادبی به نام این نویسنده فقید درنظر گرفته شده است.
ملکوت در همان صفحه نخست میخکوبتان می کند:

در ســاعت یازده شب چهارشــنبه ی آن هفته، جن 
در آقای مودت حلول کرد.این مواجهه ممکن اســت 
سبب شــود خواننده با خود فکر کند با یک داستان 
ماورالطبیعی روبه رو است اما این نشان از تلفیِق وجوِه 
رئال و سورئال داستان دارد.شرح داستان ساده است و 
وروِد آقای مودت و داستان جن و همراهی دوستانش 
برای خاصی او از شر جن، تنها روندی است که موجب می شود کاراکتر اصلی یعنی دکتر حاتم 
وارد صحنه شود. دکتری که تا پیش از مواجهه نزدیک، فردی متعهد و کاربلد به خواننده شناسانده 
می شود. اندکی بعد وجوه سورئاِل داستان رخ می نمایاند: آنجا که همراهان آقای مودت از دکتر در 
مورد مردی می شنوند که به او مراجعه کرده تا دستش را، تنها دست باقی مانده را نیز قطع کند! 
مرد تا پیش از این دست دیگر، پاها، گوشها و بینی خود را قطع کرده است اما از چه روی؟ در این 
میان، بین دوســتان مودت و دکتر بحثی فلسفی در میگیرد و دکتر باز هم اصرار بر حفظ چهره 
دروغین خود دارد. او مدعی است آمپول هایی به مردم عرضه می کند که جوانی و باروری را به آنها 

بازمی گرداند و این در حالی است که خوِد دکتر صورتی جوان اما به واقع پیر دارد و عقیم است.
دکتر حاتم به مثابه طوفانی گرمســیر به هرجا که بوزد آنجا را به بیابان یا به قول خود گورستان 

تبدیل می کند و این در چشم خوِد او ملکوتی است که مردم را به سوی آن میراند.

الکساندر دوما
الکساندر دوما )۲۴ ژوئیه ۱۸0۲ - ۵ دسامبر ۱۸۷0( 
رمان نویس و نمایشــنامه نویس فرانسوی بود که به او 
لقب »ســلطان پاریس« را داده بودند. دوما به خاطر 
رمان های ماجراجویانه فراوانش یکی از مشــهورترین 
نویســندگان فرانسه به شــمار می رود. بســیاری از 
رمان های او، از قبیل »سه تفنگدار«، »ملکه مارگو« و 
»گردنبند ملکه« رمان هایی دنباله دار و سریالی هستند. 
او عاوه بر رمان نویسی، مقاله نویس، نمایشنامه نویس 
و خبرنــگار پرتوانی بود. هم زمان بــا کار در پاریس، 
دوما به نوشتن مقاله برای مجات و نمایش نامه برای 
تئاتر می پرداخت. در ۱۸۲۹ نمایش نامه هنری ســوم 
و دربارش ارائه شــد و با استقبال خوبی روبرو گشت. 
سال بعد نمایش نامه بعدی او کریستین شهرت بیشتر و به موازات آن موقعیت مالی خوبی برایش به 
ارمغان آورد و او را قادر ساخت که تمام وقت به نویسندگی بپردازد. در ۱۸۳0 وی در انقابی سهیم 
گردید که منجر به براندازی حکومت شارل و تفویض قدرت به کارفرمای او »دوک دو اورلئان )یا 
همان لوئی فیلیپ(« شد. تا نیمه های دههٔ ۱۸۳0 زندگی در فرانسه به علت شورش های پراکنده 
مختل بود. هم زمان با بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی موقعیت برای بروز استعداد الکساندر دوما 
فراهم شد. پس از نوشتن چند نمایش نامه موفق دیگر، او به نوشتن رمان تغییر جهت داد. به این 
ترتیب که با افزایش عاقه مندی روزنامه ها به رمان های دنباله دار در سال ۱۸۳۸ دوما با بازنویسی 
یکی از نمایش نامه هایش اولین رمان سریالی خود با نام کاپیتان پاول را ارائه کرد و این شروعی بود 
برای تبدیل ذهن الکساندر دوما به یک »استودیوی داستان پردازی« که صدها داستان و شخصیت 

در آن ساخته و پرداخته شد.

برای هنرمندی که از کرونا خواند و با کرونا رفت!


