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ترور ۲۹۰ نفره در آسمان خلیج فارس
یک شنبه سیاه در تاریخ  )۳ ژوئیه ۱۹۸۸ میادی( ۱۲ تیر ماه 
سال ۱۳۶۷ ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس با شلیک دو 
موشک استاندارد خود ۲۹۰ نفر انسان بی گناه را به شهادت 
رســانید و رئیس جمهــوران  وقت آمریکا نــه تنها معذرت 
خواهی نکردند، بلکه به فرمانده ناو یواس اس وینسنس متعلق 
به نیروی دریایی ایاات متحده آمریکا نشان لژیون لیاقت هم 
دادند. در آن روز فراموش نشدنی در تاریخ جنایات ثبت شده 
آمریکایی ، پرواز مســافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی 
ایران ایر با شناســه »IR۶۵۵« از تهــران به مقصد دوبی پس 
از توقف بین راهی در بندرعباس به ســمت دوبی در حرکت 
بود که با شلیک دو موشک استاندارد از ارتفاع ۱۲ هزار پایی 
بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن 
که شامل ۴۶ مســافر غیر ایرانی و ۶۶ کودک )زیر ۱۳ سال( 
بودند، جــان باختند. ناو جنگی وینســنس آمریکا در تاریخ 
هفتم خرداد ۱۳۶۷ از بندر سن دییگو وارد خلیج فارس شده 
بود. آمریکا در یک فرایند آشــکار مراقب بود تا در نبرد بین 
ایران و عراق پیروز جنگ ایرانیان نباشــند. و در هر شرایطی 
به صدام کمک های نظامــی میکرد. ظاهرا  وظیفه اصلی ناو 
یو اس اس وینسنس در ماموریت خلیج فارس ، کشف هدف  
هــای پرنده، اعم از موشــک، هواپیما و پــردازش اطاعات، 
تعقیب اهدافی  به  طور هم  زمان و کنترل آتش آن ها بســود 
عراق بوده است، هم چنین این ناو جنگی به انواع موشک های 
زمین  به  هوا با هدایت لیزری، هدایت راداری و… با برد بیش 
از ۴۰۸ کیلومتر نیز مجهز بوده اســت. در این سمت ماجرای 
جنایت بشری کاپیتان محسن رضایان، خلبان با سابقهٔ پرواز 
۶۵۵ هواپیمای ایرباس آ-۳۰۰ بود که بیش از ۷٬۰۰۰ ساعت 
پرواز را در کارنامهٔ خود داشت. هواپیما ایرباس آ-۳۰۰ با ۱۵ 
دقیقه تأخیر، در ســاعت ۱۰:۱۷ صبح به وقت ساعت رسمی 
ایران، از فــرودگاه بین المللی بندرعبــاس به مقصد فرودگاه 
بین المللی دبی برخاســت. مدت پرواز تا دبــی ۲۸ دقیقه و 
حداکثر ارتفاع تا ۱۴ هزار پا )۴٬۳۰۰ متر( تعیین شد. دقایق 
نخســتین پرواز و مراحل اوج  گیری تــا ارتفاع ۱۲ هزار پایی 
مطابق طرح پرواز انجام شــد و خلبان به  طور پیوسته با برج 
مراقبــت فرودگاه بندرعباس و مرکــز کنترل راه  های هوایی 
ایران و امارات متحده تماس داشــت. سرتیپ شهرام رستمی 
در زمان وقوع این حادثه جانشــین فرماندهی نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران بود. طبق اظهارات رســمی 
فرماندهی نیروی هوایی جمهوری اسامی ایران در آن زمان 
هیچ تهدیدی متوجه ناو آمریکایی نبوده است. مطابق  گفته 
تیمســار شهرام رستمی،  ارتش آمریکا قبل از شلیک مکالمه 
ای با کاپیتان محســن رضاییان خلبان ایرباس داشته است.

ابعاد ایرباس ای۳۰۰ بی۲ معادل ۵۳متر طول در ۵ متر عرض 
به اســتثنای ۴۵ متر تیغه بــال و ابعاد اف-۱۴ ۲۰ متر طول 
در ۳٫۵ متر عرض به اســتثنای ۲۰ متر تیغه بال است ، بنابر 
این تمایز زیادی بین این دو هواپیما وجود دارد.اگرچه اشیاء 
در رادار بر اســاس ابعاد واقعی شــان دیده نمی شوند اما این 
نوع ایرباس به دلیل ســرعت بســیار کمتر نسبت به جنگده 
اف ۱۴ و گســتره طول بســیار بیشــتر و مقطع راداری زیاد 
کاما توسط اپراتور و سیستم آشکارساز قیاسی مشخص بوده 
است. ناخدا دوم کارلســون، فرمانده سابق ناو سایدز در این 
مورد  با مجله  نیوز ویک مصاحبه داشــته و اظهار نموده که 
معتقد اســت که :» ایرباس ایرانی عاوه بر عائمی که مبنی 
بر غیرنظامی بودن خود می فرســتاده با سرعتی کم در حال 
اوج گرفتن بوده و حتی اگر در چنین شــرایطی نیز آن را به 
عنوان یک جت اف ۱۴ شناســایی می کردنــد باز من تردید 
دارم که یک هواپیمای اف ۱۴ می توانســت تهدید ســطحی 
را متوجه ناو وینســنس یا ســایدز یا هر شناور دیگری کند. 
)زیــرا هواپیماهای اف ۱۴ ایران مجهز به ســاح های هوا به 
زمین نبودند و اف ۱۴های موجود در پایگاه های ششم و نهم 
شکاری بوشــهر و بندرعباس، فقط برای دفاع از نفتکش های 
ایرانــی و مقابله با حمات هوایی علیه آن نفتکش ها به پرواز 
درآورده می شدند و پشتیبانی هوایی از نیروی دریایی بعهده 
گردان های فانتوم اف-۴ بــود( اپراتورهای رادار ناو هواپیمابر 
فورســتال نیز هواپیمــای مزبور را به عنــوان یک هواپیمای 
بازرگانی شناسایی کردند. جت های جنگنده اف ۱۴ مستقر بر 
روی ناو فورســتال می توانستند در صورتی که کاپیتان راجرز 
درخواست می کرد، با شناســایی چشمی هواپیمای ایرانی از 
فاصله نزدیــک از غیرنظامی بودن آن اطمینان حاصل کنند، 
ولی بنا به دایلی از این کار امتناع کرده اســت«. مطبوعات 
طرفدار غرب از بی بی ســی تا دیگران در زمان جنایت سعی 
کردند این واقعه را در اثر اشــتباه فرمانده راجرز تفسیر کنند 
اما طبق مصاحبه هــا و اظهار نظر های متعدد دیگر کاپیتان 
راجرز فرمانده ناو وینســنس اعتراف کرده که میخواســته از 
ایران زهر چشــم بگیرد. و این جنایــت را عمدی انجام داده 
اســت. آمریکایی ها بــه دروغ و تظاهــر در مخالف بودن با 
تروریسم مشهور شده اند. حمایت آنها از منافقین )مجاهدین 
خلق ایران( با کارنامه ای مشحون از ۱۷۰۰۰ ترور در ایران  و 
اعام رســمی دونالد ترامپ در ترور سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و همرزمان ایرانی و عراقی اش فقط یکی دو برگ از 
کتاب چند هزار صفحه ای از تروریسم رسمی آمریکایی است. 
این ترور ۲۹۰ نفره در آسمان خلیج فارس هم نوعی از همین 

شیوه ها برای حفظ اقتدار جهنمی کاخ سفید بوده است.

 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: اروپایی ها باید بدانند که 
نتیجه سیاست های غلط آن ها بی شک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد 
شد و اگر تا به حال به دلیل همسایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مستقیم 
فروپاشی برجام، در کام از ادامه حیات نیمه جان برجام حمایت کرده اند، 
ادامه این وضعیت از ســوی ایران قابل تحمل نیست.سید کمال خرازی در 
پیامی به تحوات اخیر در رابطه با برجام و برنامه هســته ای ایران اشــاره 
کرده اســت که در زیر می آید:سیاست های یکطرفه و نادرست سه کشور 
اروپایی عضو برجام و در راس آن ها آمریکا برای توقف فعالیت های هســته 
ای صلح آمیز ایران همواره نتیجه ای معکوس داشته است و ایران مصمم تر 
به توسعه فناوری هسته ای خود ادامه داده است. تاش آمریکا برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران در شــورای امنیت سازمان ملل و اقدام سه کشور 
اروپایی در آژانس بین المللی انرژی هسته ای  علیه ایران و رفتار مشکوک 
مدیرکل آن ســازمان نه تنها بازدارنده ایران نخواهد بود، بلکه بی تردید به 
فروپاشی برجام خواهد انجامید.اینک که مدیرکل آژانس به ماقات برایان 
هوک مســئول امور ایران در دولت آمریکا رفته اســت و خبر آن نیز رسماً 
منتشر شده است نشان می دهد که وابستگی و عدم استقال آقای گروسی 
تا چه حد است که بی پروا به هماهنگ کردن اقدامات خود با مرکز توطئه 
علیه ایران می پردازد. این ماقات نشــان می دهد که آقای گروسی از کجا 
دستور می گیرد و اقدام سه کشور اروپایی در کجا برنامه ریزی شده است.

آنها باید نتیجه فشــارهای غرب را یکبار دیگر مرور کنند و به یاد آورند که 
وقتی سه کشــور اروپایی در دولت اصاحات به وعده های مذاکراتی خود 
عمل نکردند و حتی نپذیرفتند که ایران با تعداد بســیار محدودی ماشین 
سانتریفیوژ تجربه غنی سازی خود را ادامه دهد، در اواخر دولت اصاحات 
تعلیق غنی سازی متوقف و پلمپ کارخانه یو سی اف اصفهان شکسته شد و 
در دولت بعد تعداد سانتریفیوژهای ایران به ۱۹۰۰۰ عدد رسید  و وقتی آنها 
از تحویل سوخت ۲۰درصد برای راکتور تهران جلوگیری کردند، ایران رأساً 

اورانیوم ۲۰درصد ازم را تولیدکرده آنرا در میله های مخصوص آن قرارداد 
و با نصب آنها در راکتور تهران، مشــکل را به دســت دانشمندان خود حل 
کرد.در دولت یازدهم نیز گرچه ایران به دلیل توافق برجام محدودیت هایی 
را پذیرفــت، ولــی در برابر خروج آمریکا از برجام و عــدم اجرای تعهدات 
کشورهای اروپایی ساکت ننشســت و به طراحی ماشین های سانتریفیوژ 
پرقــدرت ادامه داد و برخی دیگر از تعهدات خود را به تعلیق درآورد. امروز 
ایران قادر است ماشین هایی را بسازد که بیش از ۲۰ برابر ماشین های اولیه 
از قدرت غنی سازی برخودارست و با راه  اندازی آنها گام های بلندتری را در 
عکس العمل نسبت به اقدامات غرب بردارد.اروپایی ها باید بدانند که نتیجه 
سیاست های غلط آن ها بی شک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد شد 
و اگر تا به حال به دلیل همســایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مســتقیم 
فروپاشــی برجام، در کام از ادامه حیات نیمــه جان برجام حمایت کرده 
اند، ادامه این وضعیت از سوی ایران قابل تحمل نیست. آنها باید بدانند که 
جمهوری اســامی ایران در طول ۴۰ ســال عمر خود نشان داده است که 
در برابر زورگویی های بیگانگان  تســلیم نخواهد شد و هر بار فشار بر ایران 
بیشتر شده اســت، ایرانیان را در ادامه مسیر خود مصمم تر ساخته است.

ایران امروز قادر اســت ماشین های قدرتمند ســانتریفیوژ خود را به تعداد 
بســیار باا بســازد و راه اندازی کند و در زمانی کوتاه قدرت تولیدی خود 
را در واکنش به عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، به ۹۰ هزار ســو برساند، 
چنانچــه در همین مدت کوتاه نیز پس از تعلیــق برخی از تعهدات خود 
براساس گزارش آژانس بیش از ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده تولید کرده 
است.غرب باید بداند که نه تحریم اقتصادی و نه تحریم تسلیحاتی ایران را 
از مسیر راهبردی مستقل خود باز نخواهد داشت چنانچه تا بحال نیز ایران 
در برابر فشارهای حداکثری غرب، سیاست خودکفایی خود را به سرعت پی 
گرفته اســت و توفیقات غیرقابل انکاری را در تولید تسلیحات دفاعی مورد 

نیاز خود به دست آورده است.

 رئیس بانک مرکزی نوشــت: می توانم اطمینان دهم 
که کســری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سالهای قبل، 
مدیریت می شــود و مســیر اعمال سیاست پولی نیز، 
به ســمت نرخ ســودی پیش می رود که در بازار بین 
بانکی و در دامنه داان کف و ســقف، که از فردا بین 
۱۳ و  ۲۲ درصــد خواهد بود، توســط بانک مرکزی 
مدیریــت می شــود.»عبدالناصر همتــی« رئیس کل 
بانک مرکزی عصر جمعه در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت:  کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته 
را برجسته کرده اند که شایسته است توضیح ازم داده 
شود. این کارشناســان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه  
ماههٔ اول ۹۹ را بســیار زیاد می دانند. رشد پایه پولی 

سال گذشــته بیش از متوسط ۵۰ ســال اقتصاد بوده است. اما، علیرغم 
کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است 
و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری 
با رشدهای فصلی سالهای قبل ندارد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته 
رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ســاختاری در اقتصاد ایران بوده است. 
نکته مهم این اســت که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، 
نمی تواند موجب آن تورم باایی بشــود که پیش بینی می کنند. چرا که 

بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری 
بودجه استفاده خواهد شد.همتی یادآور شد: در واقع، 
فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر 
بودجه از اوراق، به معنی اســتفاده از نقدینگی موجود 
اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. 
البته، ازم است سیاست های احتیاطی کان در بقیه 
بخشهای اقتصاد کان با دقت اعمال شود تا از انباشت 
ریسک های سیســتماتیک جلوگیری شده و اقدامات 
ثبات ســاز بانک مرکزی خنثی نشود.وی ادامه داد: تا 
آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می شــود، 
می توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت 
قطعاً، بهتر از ســالهای قبل، مدیریت می شود و مسیر 
اعمال سیاست پولی نیز، به ســمت نرخ سودی پیش می رود که در بازار 
بین بانکی و در دامنه داان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و  ۲۲ درصد 
خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین افزود: امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی 
ازم، بــا ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانــک مرکزی را یاری کرده و از طرح 
مســائلی، که ممکن است موجب سفته  بازی و یا تحریک انتظارات بشود، 

دوری کنند.

 واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛
 نقدینگی موجود نمی تواند به تورم باا منجر  شود

 افزایش سود بانکی؛
کنترل سوداگری یا ایجاد زنجیره تورمی جدید؟

 کاهش 9 درصدی قیمت مواد غذایی
 در جهان و افزایش 11 درصدی در ایران

وزیر راه :

 مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن
 را می پردازند

در حالی که مطابق اعام فائو قیمت مواد غذایی در جهان طی سال جاری میادی ۹ درصد کاهش یافته، داده های 
مرکز آمار ایران حاکی از افزایش ۱۱ درصدی متوســط قیمت مواد خوراکی در این کشور است.سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو( اعام کرد که شاخص قیمت مواد غذایی در جهان طی ماه ژوئن برای نخستین بار در 

سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و روند نزولی این شاخص که با آغاز شیوع ویروس کرونا تشدید شده بود، متوقف شد.

تهدید دوباره عربستان به جنگ نفتی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد:

رفع محدودیت های واحدهای تولیدی دارای بدهی

جزئیات حادثه در سایت نطنز

ســخنگوی سازمان انرژی اتمی از حادثه در یکی از ســوله های در دست احداث سایت نطنز خبر داد.بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعام کرد: بامداد روز پنج شنبه به دنبال وقوع حادثه ای که چگونگی 
آن در دست بررسی است یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد.وی 
اظهار داشت: این رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به فعالیت های جاری این مجموعه نیز وارد 
نکرده است.کمالوندی گفت: از  نظر احتمال ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیر فعال بودن مجموعه ذکر شده 
جای هیچ گونه نگرانی نیست و هم اکنون تیم های کارشناسی سازمان در محل وقوع حادثه  حاضر و مشغول 

بررسی علل این واقعه می باشند.

آتش سوزی در سایت نطنز تلفات جانی نداشت؛ جای هیچ گونه نگرانی نیست
فرماندار نطنز با بیان اینکه آتش سوزی در سایت نطنز تلفات جانی نداشت گفت: جای هیچ گونه نگرانی از جهات 
مختلف نیست.رمضانعلی فردوسی در کاشان، ضمن اشاره به وقوع آتش سوزی در یکی از سوله های سایت نطنز 
اظهار داشت: به محض وصول خبر آتش سوزی که در بامداد  روز پنج شنبه رخ داد، عوامل آتش نشانی و امدادی 
به محل حادثه اعزام شدند.وی ضمن اشاره به عدم تلفات جانی در پی آتش سوزی این حادثه افزود: حادثه در 

محوطه باز سایت نطنز انجام شده و در فعالیت های این سایت نیز خللی وارد نکرده است..

کمالوندی:
 سایت حادثه دیده در نطنز فاقد مواد هسته ای و آلودگی بود

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در توضیح وقوع حادثه  در یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز 
سایت نطنز گفت: این سایت فاقد مواد هسته ای و آلودگی بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در توضیح وقوع حادثه  در یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز گفت: یکی از سوله ها 
که بامداد روز - پنجشنبه - دچار حادثه شد، سوله ای است که در فضای باز و فاقد مواد هسته ای بود که در 
واقع آلودگی هم ندارد.کمالوندی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی شایعات از سوی رسانه های معاند در ارتباط 
با مساله آلودگی مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد. تیم های کارشناسی در محل حضور دارند و 
در حال بررسی علت حادثه هستند. علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی هم در اینجا حضور داشتند؛ 
دوستان و همکاران موضوع را بررسی می کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگوی تلویزیونی تاکید 
کرد: این سایت غیر فعال بوده است و مواد رادیواکتیو در اینجا نبود و از نظر نیروی انسانی هم کسی حضور 
نداشــته و تلفاتی نداشتیم. البته خسارات مالی و مادی داریم که در حال ارزیابی هستیم.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: در کار خود سایت غنی سازی وقفه ای ایجاد نشده است و سایت به همان روند، کار 

خود را ادامه می دهد. 

واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی به حادثه در سایت نطنز
آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از سوله های در دست احداث در 
محوطه باز سایت هسته ای نطنز اعام کرد که این حادثه تأثیری بر فعالیت های راستی آزمایی آژانس در سایت 
نطنز نخواهد داشت.به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در واکنش به اخبار منتشر 
شده درباره وقوع حادثه در یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت هسته ای نطنز اعام کرد 
که این حادثه احتمااً تأثیری بر فعالیت های نظارتی آژانس در ســایت هسته ای نطنز نخواهد داشت.آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی طی بیانیه ای کوتاه در این خصوص اعام کــرد: »ما از گزارش ها درباره نطنز مطلع 
هستیم و در حال حاضر پیش بینی می کنیم که حادثه اخیر هیچ تأثیری بر فعالیت های راستی آزمایی پادمانی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ]در سایت نطنز[ نخواهد داشت.«صبح امروز پنج شنبه بهروز کمالوندی سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی اعام کرد که 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 شده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در هشداری به غرب اعام کرد

اروپا موجب فروپاشی برجام خواهد شد
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سردارجالی: گزیده خبر

ریشه حوادث در زیرساخت ها را نمی توان اقدام دشمن دانست
 رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با یادآوری آتش سوزی های 
رخ داده در صنایع پتروشیمی کشور در سال های گذشته، گفت:: 
فرض اولیه این بود که شاید منشا این حوادث، حمله های سایبری 
و خراب کارانه باشــد ولی بررســی ها مشــخص کرد تقریبا تمام 
ایــن حوادث در ایه های ایمنی به وجــود آمده بود؛ حادثه مرکز 
درمانی در خیابان شریعتی در ایه ایمنی رخ داد و نوع نگهداری 
کپسول های گاز به طور انباشته و کنار هم و عدم رعایت نکات ایمنی 
باعث انفجار شده است.سردار »غامرضا جالی«، در گفت وگویی 
اظهار داشت: فناوری، امروز در قالب زیرساخت های یک کشور به 
ارائه خدمت پرداخته و به جز اینفک زندگی مردم تبدیل شــده 
است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: فناوری های 
پیشــرفته به دلیل ممزوج شدن با عناصر سایبری و هوشمند در 
ساختار خود، غیر از تمام منافعی که دارند تهدیداتی را نیز به همراه 
دارند. در واقع فناوری های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند. به 
طور مثال امروز شبکه های اجتماعی کارکردی ضروری در زندگی 
مردم دارد. ولی شبکه اجتماعی که در تسلط کشورهای خارجی 
باشد می تواند برای کنترل افکار عمومی و مردم کشورهای دیگر 
و ایجاد آشوب ها و برهم زدن نظم و امنیت هم مورد استفاده قرار 
گیرد.ســردار جالی با بیان اینکه، ضمن استفاده از فناوری باید 
مراقب باشم تا درگیر آسیب ها و تهدیدات آنها نشویم، با ذکر مثالی 
یادآور شد: برای مثال ما امروز از فناوری هسته ای برای تشخیص 
و درمان استفاده می کنیم اما به طور طبیعی همین فناوری اگر به 
ماحظات ایمنی آن توجه نشــود می تواند آسیب هایی به همراه 
داشته باشد. ماحظات پدافند غیرعامل در دنیا به سه ایه ایمنی، 

امنیتی و دفاعی تقسیم می شود.

ریشه همه حوادث در زیرساخت ها را الزاما نمی توان ناشی 
از اقدام دشمن دانست

ســردار جالی با اشــاره به حادثه های آتش ســوزی در صنایع 
پتروشیمی کشور در سال های گذشته توضیح داد: فرض اولیه این 
بود که شاید منشا این حوادث، حمله های سایبری و خراب کارانه 
باشــد ولی با بررسی های ما مشخص شد تقریبا تمام این حوادث 
در ایه های ایمنی به وجود آمده بود. در همین مساله اخیر مرکز 
درمانی واقع در خیابان شریعتی هم بررسی ها نشان داد که اتفاق 
در ایه ایمنی بوده و نوع نگهداری کپسول های گاز به طور انباشته 
و در کنار هم و عدم رعایت نکات ایمنی باعث انفجار شــده است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: بخش عمده این 
حوادث به نقص در حوزه ایمنی ما بر می گردد. یکی از ضعف های 
عمده در این حوزه مشــکات قانونی و حقوقی است. برای مثال 

آتش نشانی می گوید در حادثه مرکز درمانی خیابان شریعتی، سه 
بار به آنها اخطار داده شــده که ســاختمان از نظر ایمنی مشکل 
دارد. در حادثه پاســکو هم مکررا تذکر داده شــده ولی توجهی 
نشده بود. متاسفانه ما مجموعه های پرخطر زیاد داریم که به خاطر 
ضعف قانونی و مقرراتی، مدیریت شــهری نمی تواند آنها را تعیین 
تکلیف کند. در صورتی که اگر مساله امنیت جان مردم است باید 
از فعالیــت این مراکز در صورت عــدم توجه به تذکرات به حکم 
قاضی جلوگیری شــود.وی ادامه داد: سیاست کلی نظام در حوزه 
شــیمیایی، هســته ای و بیولوژیکی، ماموریت هایی را به سازمان 
پدافند غیرعامل داده است. برای انجام این ماموریت ها ساختارهای 
ازم و تدویــن قوانین و برنامه های ازم در دســتور کار بوده و ما 
چهار قرارگاه پدافند شیمیایی، پدافند هسته ای، پدافند زیستی و 

سایبری را ایجاد کرده ایم.

همه استان های هسته ای طرح پدافندی دارند
جالی اظهارکرد: به طور مثال در حوزه تهدیدات هسته ای، برای 
کنترل پیامدهای هسته ای و پرتوی قرارگاه پدافند هسته ای داریم 
و همه تمرکز بر موضوع نشت صنعتی و یا حوادث امنیتی منجر 
به نشــت معطوف اســت.وی افزود: برای آمادگی برای مواجهه با 
چنین حوادثی اوا ساختار قرارگاه پدافند هسته ای را با مسئولیت 
استانداران در ۷ استان هسته ای کشور سازماندهی و فرمانده سپاه 

استان را به عنوان جانشین قرارگاه منصوب کرده ایم و بدین ترتیب 
رابطه بین بخش نیروهای مسلح و کشوری،  تعیین تکلیف شده 
است. برای هر ۷ استان طرح پدافند هسته ای تهیه کرده ایم و در 
تمام آنها این طرح به منظور کسب آمادگی و مشخص شدن نقاط 

ضعف، در رزمایش هایی تمرین شد.

تجهیز آتش نشــانی و اورژانس به تجهیــزات مقابله با 
)CBRNE( تهدیدات نوین

ســردار جالی با بیان اینکه بــا هماهنگی وزارت کشــور تمام 
شــهرهای هســته ای به تجهیزات رفع آلودگی مجهز شده اند، 
خاطرنشــان کرد: همچنین در ۵۱ شهر، آتش نشانی ها با کمک 
شــهرداری ها به تجهیزات مقابله با جنگ نوین)CBRNE( تجهیز 
شــده اند و آموزش های ازم ارائه شــد. با کمک اورژانس تهران 
نزدیک به ۲۰۰ آمبوانس در سرتاســر کشور تجهیز  شده انذ تا 
درصورت وقوع حادثه ای شــیمیایییا بیولوژیکی، امکان خدمات 
رسانی وجود داشته باشد.رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان 
اینکه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ایجاد 
مرکز طب نوین در بیمارســتان شهید چمران، این بیمارستان به 
قطب درمان مصونیت های پرتوی تبدیل خواهد شــد، ادامه داد: 
همچنین کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را 
آموزش و به وسیله رزمایش ها، آمادگی این مراکز را بررسی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا برای همه مراکز، اورژانس هسته ای با 
همکاری سازمان انرژی اتمی ساخته شد. همچنین سال گذشته 
برای بیمارستان هایی در تهران که از مراکز تشخیص هسته ای برای 
معاینه و درمان استفاده می کنند طرحی برای اقداماتی ایمنی در 
صورت احتمال نشت، با مسئولیت استاندار تهران تهیه و  به همه 
دستگاه های متولی، آموزش ازم ارائه و مانور انجام شد تا اشکاات 
احصا و برطرف شود. ماحضات ایمنی در همه جا اصل است ولی 
در بخش هســته ای به دلیل اهمیت آن ضوابط ایمنی چند برابر 

بیش از سایر حوزه ها مدنظر قرار می گیرد.

صنایع شیمیایی یکی از قطب های توسعه اقتصادی کشور
سردار جالی با اشاره به اهمیت موضوع پدافند شیمیایی در کشور 
نیز توضیح داد: قبل از انقاب تنها چند مجتمع پتروشــیمی در 
کشور فعالیت داشت که امروز به نزدیک ۶۰ مجتمع رسیده است 
که هریک، مجتمع هایــی را به عنوان زیر مجموعه خدمات دارند 
که خدمات پایین دستی در آن دنبال می شود. این نشان می دهد 
که صنعت شیمیایی و پتروشیمی موتور پیشران اقتصاد ما است 
و سهم باایی در درآمد های غیرنفتی کشور دارد.رییس سازمان 
پدافند غیرعامل اضافه کرد: این صنعت گسترده به مباحث ایمنی 
احتیــاج دارد. زمانی این مراکز بیرون از شــهر بودند اما امروز با 
گسترش شهرها، برخی از آنها در درون شهر قرار گرفته اند. طبیعتا 
هم زیستی یک مرکز شیمیایی در نزدیکی مرکز جمعیتی از نظر 
ضوابط پدافند غیرعامل کار درستی نیست و در سیاست های کلی 
نظام به این موضوع تاکید شده است. یکی از مهمترین برنامه های 
ما خارج کردن این مجتمع ها از مراکز جمعیتی اســت که به طور 

جدی دنبال می کنیم.

ایران دارای پیشرفته ترین مرکز درمان مصدومان شیمیایی 
منطقه است

سردار جالی تصریح کرد: در راستای ارتقای توان پدافند شیمیایی 
کشور، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه)عج(  به عنوان قطب درمان 
مصدومیت های شــیمیایی تعریف شده اســت. برای اولین بار در 
کشــور مرکز درمان مصدومیت های شیمیایی که پیشرفته ترین 
مرکز در منطقه اســت در بیمارستان بقیه اه)عج( ایجاد شده و 
مشغول خدمت رسانی است. در حقیقت تجاربی که در دوران دفاع 
مقدس در زمینه مصدومیت های شــیمیایی داشتیم سبب شد تا 
ما صاحب پروتکل های درمانی، پزشکان و متخصصان و تجارب و 
زیرســاخت های درمانی شویم که ما را از سطح منطقه بااتر برده 

است.

پیام تسلیت رهبر انقاب در پی حادثه در یک مرکز درمانی؛
دستگاه های مسئول برای جلوگیری از وقوع 

حوادث دلخراش تاش کنند
. در پی حادثه ی بســیار تلخ آتش ســوزی در یکی از مراکــز درمانی تهران 
کــه به جان باختن جمعی از شــهروندان انجامید حضرت آیت اه خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی با صدور پیام تســلیت، دستگاه های مسئول را 
موظف کردند ضمن بررســی موضوع، تدابیر ازم را برای کاستن از آسیب ها 

و خسارت ها بکار گیرند.
متن پیام رهبر معظم انقاب به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
حادثه ی بســیار تلخ آتش ســوزی در یک مرکز درمانی را که به جان باختن 
تعدادی از مردم عزیزمان انجامید به خانواده های مکّرم آنان صمیمانه تسلیت 
عرض می کنم و تســّا و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان 
را از خداوند متعال مســئلت می کنم.دستگاه های مسئول باید همه ی تاش 
خــود را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخــراش و نیز تدابیر ازم 
برای کاستن از آسیب ها و خسارتهای آن به کار گیرند و مانع چنین ضایعات 
بی جبرانی شوند. بررسی درست این حادثه ی مرکز درمانی نیز باید به وسیله ی 

دستگاه های مسئول سریعاً انجام گیرد.
سّید علی خامنه ای
11 تیر ماه 1399

تاکید روحانی بر پرهیز از تجمعات 
غیرضروری

رئیس جمهور گفت: اعمال محدودیت های جدید در مناطق با وضعیت هشدار 
یا قرمز طبق برآوردهای دقیق و کاما هوشــمند خواهد بود. حجت ااسام 
حسن روحانی رئیس جمهور، روز پنج شــنبه در جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ســتاد ملی مبارزه با کرونا، با انتقاد از رعایت نشــدن فاصله گذاری 
نســبی در حمل و نقل های عمومی، این موضوع را عامل دیگر افزایش تعداد 
مبتایان عنوان کرد و از مسئوان کمیته اجتماعی – امنیتی خواست نظارت 
و مراقبت خود را در این خصوص تشــدید کنند.وی با استناد به گزارش های 
کمیته آموزش ســتاد ملی مبارزه با کرونــا و ارزیابی های متخصصان، علت 
افزایش شمار مبتایان و قرار گرفتن برخی شهرها در وضعیت قرمز را برپایی 
تجمع ها و مراســم هایی نظیر میهمانی ها، عروســی و عزا برشمرد و گفت: 
رعایت نشدن اصول بهداشتی و دستورالعمل های پیشگیری در محیط  ها و 
مکان هایی که از ابتدا درباره ممانعت از برگزاری آنها هشــدار داده شده بود، 
عامل بروز این مشکل اســت.رئیس جمهور با ابراز خوشحالی از اینکه مراکز 
کســب و کار و محیط هــای مرتبط با آن با رعایت اصول بهداشــتی نقش 
کمتری در افزایش شــیوع و ابتاهای جدید داشته اند، اظهارداشت: کمیته 
تبلیغاتی باید با ارائه یک بســته سیاســتی و تعریف شرح وظایف مشخص 
برای فرهنگ ســازی در تغییر ســبک زندگی و عادات جدید رفتاری برای 
شهروندان، اقدامات اقناعی و تبلیغاتی ازم را انجام دهند.روحانی با قدردانی 
از نقش آفرینی های موثر رســانه ها در مدیریت و کنترل بیمــاری افزود: از 
ایــن پس در کنار هشــدارها و توصیه هایی که برای مقابلــه با ویروس داده 
می شود باید فعالیت های موثر و اقناعی برای تغییر سبک زندگی انجام گیرد 
و کمیته تبلیغات موظف اســت از طریق رسانه ها اقدامات موثر از جمله ارائه 
آموزش های ازم را انجام دهد.وی تاکید کرد: با توجه به گزارش ارائه شده از 
سوی کمیته اجتماعی – امنیتی و بررسی های دقیق، مقرر شد در مناطق با 
وضعیت هشدار یا قرمز محدودیت های جدید به شکل کاما هوشمند اعمال 
شود.رئیس جمهور تاکید کرد: مردم شریف مطلع باشند که با توجه به تجارب 
بدست آمده طی ماه های اخیر، قرار نیست محدودیت ها به شکل کلی و وسیع 
برقرار باشــد و اعمال محدودیت های جدید منطبق بر محیط های شناسایی 
شــده و مبتنی بر روش های موثر در افزایش ابتا و شیوع بیماری است که 
براساس این مصوبه به استانداران اختیارات ازم برای شهرستان های قرمز آن 
استان واگذار خواهد شد.روحانی در پی گزارش کمیته بهداشتی درخصوص 
وضعیت کادر پزشکی کشور و نیروی انسانی فعال در حوزه بهداشت و درمان، 
گفت: مردم بزرگوار ایران متوجه باشــند بار ســنگینی برای درمان بیماری 
و مراقبــت و نگهداری بیماران بدحال بر دوش کادر درمانی کشــور اســت.

وی هشدار داد: رعایت نشدن دســتور العمل های بهداشتی و افزایش شمار 
مبتایان، کادر درمانی کشور را دچار فشار کاری و فرسایش جسمی و روحی 
می کند و به انگیزه آنان که تاکنون با ایثار و فداکاری فعالیت کرده اند لطمه 

جدی وارد خواهد کرد و ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.

تخت روانچی:
لغو تحریم ها برای مقابله با گسترش کرونا 

ضروری است
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل متحد، بر ضرورت برچیده شــدن 
تحریم های یکجانبه که ظرفیت کشــورهای هدف بــرای مقابله با کرونا 
را تضعیف می کننــد، تاکید کرد. »مجید تخت روانچــی« نماینده دائم 
جمهوری اسامی ایران در ســازمان ملل روز پنج شنبه طی بیانیه ای در 
نشست شورای امنیت این سازمان که برای بررسی آثار کرونا برگزار شد، 
تأکید کرد که بیماری های همه گیر با نرخ مرگ و میر باا، دارای آثار منفی 
بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــورهای درگیر در مخاصمات بوده و 
با افزودن یک ایه دیگر بر مشــکات موجود آنها، وضعیت را پیچیده تر 
می کنند.وی در این راستا به برخی مشکات که در نتیجه گسترش کرونا 
در منطقه و به ویژه در سوریه و یمن پیش آمده است، اشاره کرد و افزود: 
ایــن وضعیت با اعمال تحریم یکجانبه اخیر آمریکا علیه مردم ســوریه و 
نیز تداوم محاصره بنادر و فرودگاه های یمن، تشــدید شده است.روانچی 
تصریح کرد که ایران به عنوان کشوری که تحت تأثیر کرونا بوده و هدف 
تحریم های آمریکا نیز قرار دارد، به خوبی واقف است که این تحریم ها، با 
پیشگیری از واردات تجهیزات پزشکی و دارو، چگونه و تا چه اندازه ظرفیت 
کشــورهای هدف را در مقابله با کرونا تضعیف می کنند. این تحریم های 
یکجانبه عمًا بیماران را بیشــتر از همه هدف قرار می دهند و نشانگر آن 
است که تحریم های مذکور تا چه اندازه غیراخاقی، غیرانسانی و نامشروع 
هستند.نماینده کشــورمان ادامه داد: کرونا دشمن مشترک خانواده بشر 
است و تنها راه مقابله با آن نیز همبستگی عملی و همکاری جهانی بوده 
و هرگونه تحریم به ضرر منافع کل جهانیان اســت. به همین خاطر است 
که دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از شخصیت های بین المللی و رهبران 
سیاسی و مذهبی جهان خواستار لغو فوری تحریم ها شده اند.وی در پایان 
ســخنانش تأکید کرد که در کنار بررسی آثار این بیماری در کشورهای 
درگیر مخاصمات مسلحانه، باید پیامدهای اعمال تحریم های یکجانبه بر 

آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دفاع:
نیروهای مسلح هرگونه تحرک مذبوحانه 

آمریکا را مقتدرانه پاسخ می دهند
وزیر دفاع گفت: نیروهای مسلح هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه 
و آگاهانه رصد و پاســخ خواهند داد.امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و رئیس 
ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت دفاع همزمان با گرامیداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس با حضور در منزل شهید سرلشکر سید موسی نامجو 
با خانواده این شهید واا مقام دیدار و گفتگو کردند.امیر سرتیپ حاتمی در 
این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره داورمردی ها و رشادت های مخلصانه 
شهید سرلشکر سید موسی نامجو- وزیر اسبق دفاع و نماینده حضرت امام 
)ره( در شــورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، نقش و تفکر انقابی 
این شــهید عزیز را در آغازین روزهای دفاع مقدس بی بدیل و تعیین کننده 
دانست و افزود: در روزها و ساعات ابتدایی تهاجم همه جانبه رژیم بعثی عراق 
به ایران اسامی شهید سید موسی نامجو در کسوت فرمانده دانشکده افسری 
نیروی زمینی ارتش با درک دقیق و صحیح از ابعاد تهاجم گسترده استکبار 
با محوریت ارتش بعث عراق به میهن اســامی با بسیج و اعزام دانشجویان 
و فارغ التحصیان دانشــکده افسری به مناطق عملیاتی به ویژه اهواز نقش 
تعیین کننده ای در سد کردن تهاجم دشمن به ایران اسامی و تبیین تفکر 
»ارتــش انقابی« و »مقاومت همه جانبه« ایفا کرد.وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح شهید سرلشکر سید موســی نامجو را فرماندهی متدین، 
متعهد و وایتمدار و شــاگرد مکتب امام )ره( برشــمرد که عشق و عاقه 
وافرش به امام و مقتدایش حضرت امام خمینی منجر به ارتباطی عمیق بین 
وی و امام راحل در قبل از پیروزی انقاب شده بود و بر همین اساس حضرت 
امام )ره( با اعتماد راسخ به شخصیت مؤمن و انقابی این شهید سرافراز طی 

حکمی وی را به سمت نماینده خود در شورای عالی دفاع منصوب کرد.
امیر حاتمی نقش شــهید سرلشکر سید موســی نامجو در سمت فرمانده 
دانشکده افسری و در تربیت افسران مؤمن، انقابی، شجاع، شهادت طلب را 
در آن مقطع زمانی حساس، محوری و فوق العاده دانست و تصریح کرد: بن 
مایه و ریشه های »ارتش انقابی« آن روزها شکل گرفت و عمده فرماندهان 
امروز ارتش جمهوری اســامی و شــهدای واا مقام ارتش، دانش آموخته 
مکتب شــهید سرلشکر سید موسی نامجو بودند که برخی امروز در مشاغل 

حساس و در تراز انقاب اسامی در حال خدمت به ایران اسامی اند.
امیر حاتمی دوران وزارت دفاع شهید نامجو را از برجسته ترین دوران تاریخی 
وزارت دفاع برشمرد و خاطرنشان کرد: شهید نامجو به مأموریت خطیر خود 
در وزارت دفاع به چشم تکلیف و مسئولیتی الهی و فرصتی مغتنم در تاش 
برای رفع وابســتگی ها از نظام سلطه می نگریســت و در صدد بنیانگذاری 
صنعت دفاعی نوین با بهره گیری از توانمندی ها، تخصص ها و نیروهای جوان 
بومی بود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشرفت های امروز صنعت 
دفاعی را مرهون تفکر الهی و انقابی ســه وزیر دفاع شهید سرلشکر نامجو، 
چمران و فکوری و هزار شــهید صنعت دفاعی دانست که توانستند صنعت 
دفاعی کشــور را با نگاه راهبردی )ما می توانیم( به اوج پیشرفت و بالندگی 
و اقتدار برسانند.وی با اشــاره به تحرکات گسترده و مذبوحانه آمریکایی ها 
در عرصه های مختلف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی برای ایجاد نارضایتی 
عمومی و شکست مقاومت ملت بزرگ ایران افزود: آمریکایی ها قطعاً این بار 
نیز همچون گذشــته از ملت بزرگ ایران اسامی شکست خواهند خورد و 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی با هدایت های مقام معظم فرماندهی کل 
قوا حضرت امام خامنه ای به عنوان ید واحده »تولید قدرت« و اقتدار و دفاع 
از کیان نظام اسامی، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه و آگاهانه 

رصد و پاسخ خواهند داد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اگر در آینده دولت و مردم 
ونزوئا نیاز به کااهایی داشته باشند، ایران درصورت 
توان ارسال خواهد کرد، گفت: تهدیدات آمریکا تاثیری 
بر تجارت آزاد ما دارد.علی ربیعی سخنگوی دولت در 
گفتگویی ضمن پاسخگویی به سوااتی از جدیت ایران 
برای ادامه تجارت آزاد با ونزوئا در صورت درخواست 
این کشور خبر داد.متن سواات و پاسخ های سخنگوی 

دولت به شرح ذیل است:
آیا یک خط اعتباری را بــا ونزوئا برای تأمین 
نیازهای نفتی و مواد غذایــی ایجاد کردید، یا 
اینکه فرســتادن تانکرهای نفتی و کشتی های 
مواد غذایی را فقط برای یک بار بود تا به کاراکاس 
کمک کنید و بتواند در مقابل تحریم های آمریکا 

مقاومت کند؟
روابــط تجاری ایران و ونزوئا بر اســاس قوانین بین 
المللی، نیازهای دو کشــور و بــا در نظر گرفتن همه 
شرایط دوطرفه صورت گرفته و در آینده نیز بر همین 
منوال خواهد بود. شــیوه مبادله اعم از ارسال کاا و 
دریافــت بهای آن بر اســاس توافق دو کشــور انجام 
می گیرد و بســته به شــرایط گوناگون ممکن است 
تغییراتی در آن اعمال شــود. اگــر در آینده دولت و 
مردم ونزوئا همچنان نیاز به کااهایی داشــته باشند 
که جمهوری اسامی ایران قادر به تامین آن باشد، به 
طور جدی مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. تهدیدهای 
آمریــکا تاثیری بر اراده ما برای انجــام تجارت آزاد و 

قانونی میان دو کشور نخواهد گذاشت.

آیا قانون »سزار« که توسط دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا علیه سوریه وضع شده است، را 
این طوری می شمارید که به طور خاص همکاری 
اقتصادی بین سوریه و ایران و بین ایران و لبنان 

را مورد هدف قرار می دهد؟
ما اهمیتــی به این قانون گذاری هــا نمی دهیم. اگر 
هدف قانونگذاران امریکایی هدف قرار دادن مناسبات 
اقتصادی ایران با کشورهای لبنان و سوریه باشد، نشان 
دهنده عــدم اطاع آنها از عمــق روابط و پیوندهای 
ماســت. البته این تاش های بیهــوده برای ما تازگی 
ندارد. رژیم آمریکا سالهاســت که می کوشد از طریق 
ابزارهای نظامی، سیاسی و خرابکاری، ملت های منطقه 
را از هم جدا کند و هر بار متحمل شکست شده است. 
ما اطمینان داریم که آنها این بار هم شکست خواهند 
خورد. مــا این قانون داخلی آمریکا را غیرســازنده و 

مداخله آمیز می دانیم و آن را محکوم می کنیم.

روابط روســیه و چین و ایران را در صحنه بین 
المللی و به ویــژه در پرونده هایی مانند مقابله 

با یکجانبه گرایی آمریکا و همکاری در پرونده 
ســوریه و توافق هســته ای را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ما در یکی از بهترین دوره هــای روابط تاریخی ایران 
و روسیه هســتیم. مناســبات ما در همه زمینه های 
همکاری اقتصادی و اســتراتژیک به سرعت در حال 
پیشرفت است. دو ملت بزرگ ایران و روسیه در کنار 
یکدیگر موفق به ناکام گذاشتن پروژه خطرناک آمریکا 
و متحدانش در سوریه شــدیم. اگر همکاری ایران و 
روســیه نبود، امــروز داعش بر مناطق گســترده ای 
از مدیترانه تــا بین النهرین حکومت و کشــورهای 
بیشتری را در سراسر جهان تهدید می کرد. همینطور 
ایران و روســیه نمونه همکاری کم نظیری را در دفاع 
از چندجانبــه گرایی و اســتقرار حقوق بین الملل به 
نمایش گذاشــته اند. ما مصمم هســتیم که روابط دو 
ملت را عمیق تر کنیم. نزدیک شــدن هرچه بیشــتر 
ایران و روسیه نه تنها برای ملت های منطقه بلکه برای 
سراسر جهان نوید بخش صلح و ثبات بیشتر است. این 
همکاری علیه هیچ کشوری نیست مگر کشورهایی که 
راه زورگویــی و قلدری را در روابط بین الملل انتخاب 

می کنند و حقوق سایر ملت ها را لگدمال می کنند.

آیا انتظار دارید روسیه و چین از حق وتو در برابر 
هرگونه پیش نویس قطعنامه ای که توسط آمریکا 
یا غرب در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی علیه 

ایران ارائه شود استفاده کنند؟
ما امیدواریم که روســیه و چین بــه عنوان دو قدرت 
بزرگ و دو کشور مسئولیت پذیر بر سر راه کسانی که 
هدفی جز فروپاشی صلح و امنیت بین الملل و دیکته 
کردن دیدگاه هایشان به سایر ملت ها ندارند، بایستند.

خوشبختانه دوستان روســی و چینی ما به خوبی از 
نیات شرورانه آمریکا در طراحی توطئه های پیاپی که 
نتایج خروج یکجانبه آنها از برجام است، آگاه هستند 
و ما مطمئن هستیم که به همان خوبی از پیامدهای 
مخرب عدم ایستادگی در برابر این زورگویی علیه ایران 

اطاع دارند.

ایران پاسخ روشــنی در مورد تصمیم حاکمان 
آژانس انرژی هسته ای بین المللی اعام نکرده 
است، اگرچه اعام کرده اســت که به این امر 
پاسخ خواهد داد. آیا تهران منتظر است ببیند 
تحریم تســلیحات تمدید خواهد شد تا پاسخ 
مضاعف را اعام کند یا اینکه در آینده نزدیک 

پاسخی برای این تصمیم خواهد داشت؟
ما این دو مســئله را جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار 

می دهیــم؛ هرچند به خوبی می دانیم که رژیم آمریکا 
مسئله تحریم تسلیحاتی و گزارش آژانس بین المللی 
انرژی هســته ای را در قالب یــک برنامه توطئه آمیز 
خطرنــاک پیش می برد. ما در مــورد هر کدام از این 
مســائل، تمام ســناریوها و انتخاب ها را مد نظر قرار 
می دهیــم و بدون شــتابزدگی تصمیمات مقتضی و 

متناسب را اتخاذ خواهیم کرد.

آیا انتظار دارید که در صورت پیروزی کاندیدای 
دموکراتیــک در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا تحریم ها علیه شما کاهش یابد؟ و با توجه 
به پیش بینی های شما، درصد، محبوبیت ترامپ 
در دوره فعلی در بین مردم آمریکا چقدر است؟

 مــن تمایلی به اظهار نظر درباره سیاســت داخلی و 
رقابت هــای انتخاباتی آمریکا نــدارم. از نظر ما، اینکه 
چه کسی در کاخ سفید مستقر باشد، اهمیتی ندارد. 
تاریخچــه سیاســت های آمریکا در برابــر جمهوری 
اســامی ایران به خوبی نشان می دهد که دشمنی با 
ملت ایران یک رویه مشترک برای همه روسای جمهور 
آمریکا بوده اســت. با این وجــود امیدواریم که اگر تا 
امروز، سیاســت داخلی آمریکا یکی از موانع بازگشت 
آمریکا به مسیر صحیح دیپلماسی با ایران بوده، بعد از 
پایان انتخابات آمریکا این مانع برطرف شود. سیاست 
خارجی مــا در برابر آمریکا از اصــول معینی پیروی 
می کند و ما آماده ایم با هر رئیس جمهوری که حاضر 
به تن سپردن به قوانین بین المللی و در پیش گرفتن 

احترام متقابل باشد، دیپلماسی را آزمایش کنیم.

آیا تنزل پول ایران به این میزان و تورم فعلی، 
ناشــی از تحریم های امریــکا علیه جمهوری 
اسامی اســت یا دایل دیگری وجود دارد؟ یا 
دلیل آن، عدم موفقیت دولت در مدیریت تورم 
است، آن گونه که برخی رسانه ها ادعا می کنند؟

هیــج دولتی در جهــان نمی تواند ادعــا کند که در 
مدیریت اقتصــادی فارغ از هرگونه خطا و کاســتی 
اســت. اما علت اصلی مســائل اقتصادی ما در کوتاه 
مدت تاثیرات ویرانگر تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا هست که تمام فشار آن متوجه مردم عادی در 
ایران شده است.تحریم های آمریکا به دسترسی مردم 
ایران به غذا و دارو آسیب رسانده و نقش انکارناپذیری 
در کاهش درآمدهای ملی ایرانیان داشته است.امروز 
طبقات پایین اقتصادی و بیماران در معرض مستقیم 
تاثیــرات تحریم هــای آمریکا هســتند.از نظر ما این 
مصداق تمام عیار جنایت علیه بشــریت و علیه ملتی 
اســت که تنها جرم آن، اجرای قوانین و پایبندی به 

توافقات بین المللی است.

ربیعی:
ونزوئا کاا بخواهد، ایران تامین می کند
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گزیده خبر سخنگوی گمرک:

تجارت خارجی با اوراسیا از ۲.۴ میلیارد دار عبور کرد
ســخنگوی گمرک گفت:میزان تجارت خارجی ایران با اتحادیه 
اوراســیا از زمان اجرای موافقت نامه تجــارت ترجیحی تا پایان 
خــرداد ماه، از حیث ارزش به دو میلیــارد و۴۱۷ میلیون و۸۳۰ 
هزارو ۳۲ دار رســیده اســت.به گزارش گمرک، ســید روح اله 
لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشــت: از پنجم آبان سال ۹۸ 
موافقت نامه تجــارت ترجیحی بین ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا اجرایی شده است و از آن زمان تا پایان خرداد سال جاری 
یعنی در مدت زمان هفت ماه و ۲۶ روز، که بیش از نیمی از این 
زمان کشور و منطقه درگیر ویروس کرونا بوده، تجارت کشور به 
این اتحادیه به بیش از ۲.۴ میلیارد دار رســیده است.وی افزود: 
به دلیل اینکه کاای اساســی اقام اصلی ســبد خرید ایران از 
کشــورهای عضو این اتحادیه را تشکیل می دهد و از طریق بنادر 
شمالی به صورت عمده وارد کشور می شوند ۷۲ درصد تجارت با 
اوراســیا سهم واردات و ۲۸ درصد از آن سهم صادرات کشورمان 
را تشکیل می دهد.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک گفت: میزان 
واردات ترجیحی از اوراســیا بیش از یک میلیارد و۱۶۹ میلیون 
و۴۴ هــزارو ۹۶۵ دار از ســرجمع بیش ازیــک میلیارد و۷۳۷ 
میلیون دار، واردات است ضمن آنکه این میزان واردات از حیث 
وزنی بالغ بر ۵میلیون و۲۰۷ هزار و ۹۷۸ تن کاا را شــامل شده 
اســت.وی افزود: این در حالی است که میزان صادرات کشورمان 
به این اتحادیه بیــش از ۶۸۱ میلیون دار واز حیث وزنی بیش 
از یک میلیــون و ۶۵۵ هزار و ۶۱۴ تن کاا بوده اســت.لطیفی 
در ادامه گفت: اصلی ترین شــرکای صادراتی ایران در اوراسیا به 

ترتیب فدراسیون روسیه با بیش از ۵۴ درصد وارزش داری ۳۶۷ 
میلیون دار، ارمنســتان با ۲۴ درصد از میزان صادرات وبا ارزش 
۱۶۴ میلیون دار وقزاقســتان با بیش از ۱۵ درصد وارزش ۱۰۴ 
میلیون دار هســتند و پس از این کشــورها، قرقیزستان با ۳۸ 
میلیون دار وروســیه سفید با بیش از ۹ میلیون دار قرار دارند.

این مقام گمرکی افزود: اصلی ترین مبدا واردات کاا از اوراســیا 
به کشورمان به ترتیب روسیه با بیش از ۸۰ درصد حجم واردات 
وبه ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۲۲۹ هزارو ۵۰۳ 
دار اســت وپس از آن قزاقســتان با ۲۸۷ میلیون و ۱۹۲ هزار 
و ۵۹۱ دار وروســیه ســفید با بیش از ۳۳ میلیون و۷۳۲ هزار 

۶۵۱ دار اســت. همچنین پس از این ســه کشور، ارمنستان با 
بیش از ده میلیون دار و قرقیزستان با بیش از ۵.۶ میلیون دار 
هســتند.لطیفی درباره کااهای صادراتی ایران به اوراسیا گفت: 
از بین بیســت قلم اصلی صادراتی ایران به اوراســیا سیب تازه با 
۱۴.۵ درصد، پسته تازه وخشــک با ۱۱.۹ درصد، گاز طبیعی با 
۸.۱ درصــد، کیوی تازه با ۷.۲ درصد وانگور خشــک با ۳ درصد 
دارای بیشــترین سهم هســتند.وی همچنین در زمینه واردات 
از کشورهای عضو اتحادیه اوراســیا تصریح کرد: عمده کااهای 
وارداتی از این اتحادیه، کااهای اساسی و نهاده های دامی را شامل 
می شود، از بیست قلم اصلی کااهای وارداتی از کشورهای عضو 
اتحادیه اوراســیا، جو با حدود ۲۷ درصــد، فرآورده های گندم با 
۲۴ درصد، ذرت دامی با ۱۷.۵ درصــد، روغن دانه آفتاب گردان 
با بیش از ۱۱ درصد و اشــه گوشت بره با ۳.۵ درصد بیشترین 
کااهای وارداتی از اوراســیا هستند.این مقام گمرک ایران افزود: 
در خصوص کااهای صادارتی با تعرفه ترجیحی، پسته اعم از تازه 
و خشــک با ســهم ۴۳.۷ درصد، کیوی تازه با بیش از ۴ درصد، 
انگور خشــک با بیش از ۱.۸ درصد از مجموع کااهای صادراتی 
بر اســاس این موافقت نامه را به خود اختصــاص دادند.لطیفی 
در خصوص کااهای وارداتــی با تعرفه ترجیحی توضیح داد: در 
خصوص کااهای وارداتی با تعرفه ترجیحی، جو به استثنای بذر 
با حدود ۴۲ درصد، ذرت دامی بــا ۲۸ درصد، روغن دانه آفتاب 
گردان با حدود ۱۸ درصد، واشــه گوشت گوسفند با ۴.۷ درصد 

بیشترین کااهای وارداتی با تعرفه ترجیحی هستند.

هرمزگان، تهران و کرمان صدرنشین تورم 
نقطه به نقطه خردادماه

اســتان های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب بــا ۲۸.۷ درصد، ۲۵.۶ درصد 
و ۲۴.۶ درصد بیشــترین تورم نقطه به نقطه را در خردادماه داشته اند. معاونت 
بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی با استناد به آمارهای 
مرکز آمار ایران به درصد تغییرات شاخص قیمت کل کااها و خدمات مصرفی 
خانوارهای کشــور در خردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در دوازده 
ماهه منتهی به خرداد ســال ۱۳۹۹ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است.بر این اساس 
اســتان های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب بــا ۲۸.۷ درصد، ۲۵.۶ درصد 
و ۲۴.۶ درصــد بیشــترین تورم نقطه به نقطه و اســتان های مرکزی، اردبیل و 
آذربایجان غربی پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه )به ترتیب ۱۶.۹ درصد، ۱۷.۲ 
درصد و ۱۷.۳ درصد( را به خود اختصاص داده  اند.براساس این گزارش بیشترین 
نرخ تورم ماهانه متعلق به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان )به ترتیب ۵.۵ 
درصد، ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد( بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه را نیز استان های 
بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان )به ترتیب ۰.۱ درصد، ۰.۵ درصد، ۰.۵ 
درصد( به خود اختصاص داده اند.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ 
برای استان های ایام، هرمزگان و لرستان به ترتیب با ۳۳ درصد ۳۲.۲ درصد و 
۳۱.۸ درصد بیشترین میزان نرخ تورم و برای استان های آذربایجان غربی، فارس 
و کردستان )به ترتیب ۲۴.۲ درصد، ۲۴.۸ درصد و ۲۵.۲ درصد( کمترین میزان 
نرخ تورم مذکور بوده است.این گزارش می افزاید تورم ماهانه برای تهران برابر با 

۱.۷ درصد و تورم ساانه نیز ۲۹.۷ درصد محاسبه شده است.

وزیر راه :
 مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن

 را می پردازند
وزیر راه گفت: مبلغ تسهیات مستأجرانی که کدرهگیری دارند،در اختیارمالک 
خانه قرار می گیردومســتاجران فقط سود وام ودیعه مسکن رامی پردازد. محمد 
اسامی وزیر راه و شهرسازی گفتگوی تلفنی با برنامه صبحگاهی شبکه دوسیما، 
گفت: اثاث کشی و جابه جایی وســایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش بیماری 
کروناســت، به همین دلیل ســتاد ملی کرونا مصوبه ای داشــت مبنی بر اینکه 
قراردادها به مدت دوماه عیناً تمدید شــود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده 
اســت که قراردادها تمدید شــود و حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شهر 
را اعام کرده اســت. این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از افزایش 
قیمت های غیرمنطقی که بعضی ها خودســرانه اعمال کردند داده شده است. از 
همه دســت اندرکاران در هر پست و مقامی درخواست دارم تا برای اجرای این 
مصوبه که آرامش بخش برای مردم اســت؛ اهتمام بورزند.وزیر راه و شهرسازی 
درخصوص بســته حمایتی ادامه داد: تاش شــد تا که بخشی از تسهیاتی که 
ستاد کرونا درنظر گرفت بود به مستاجرینی که در گروه های هدف قرار می گیرند 
و واحدهای مســکونی آنان مطابق الگوی طرح جامع مســکن است، ارائه شود.

وی افزود: این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش )مبلغ ودیعه( آنان است که با 
هماهنگی بانک های عامل در اختیار مالک )موجر( قرار می گیرد و مســتاجرین 
فقط کارمزد آن را پرداخت می کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررســید قرارداد 
به بانک مسترد می شــود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت 
تســهیات به مشاغل در مراحل بعد تسهیات مســتأجران پرداخت می شود.

اسامی اظهارداشــت: حداکثر افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ 
کانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعام شده است. البته باید تمدید 
قراردادهای اجاره در سامانه معامات اماک و مستغات کشور ثبت شود و کد 
رهگیری دریافت کنند؛ نکته مهم اینکه اگر مستأجر به تکالیف و تعهدات قانونی 
خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می شود 
و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به فروش خانه خود 
به صورت رســمی اقدام کند و معامله ثبت و کد رهگیری دریافت شــده باشد، 
مســتأجر ظرف دوماه باید خانه را تخلیه کند.وزیر راه وشهرسازی با توضیح در 
خصوص صندوق پس انداز یکم تاکید کرد: بانک عامل حوزه مسکن در سه سال 
گذشته که صندوق پس انداز یکم فعال بوده حدود ۱۶۰ هزار نفر را از این طریق 
خانه دار کرده و اکنون در طرح اقدام ملی مســکن کسانی که در سامانه ثبت نام 
کردنــد و همزمان در صندوق پس انداز یکم حســاب دارند در اولویت واگذاری 
واحدهای مسکونی هستند.وی گفت: وزارت راه وشهرسازی تکلیف خود را برای 
خانه دار کردن مردم با طرح اقدام ملی مســکن انجام می دهد، در حال حاضر به 

صورت گسترده از مردم ثبت نام و پروژه ها آغاز شده است. 

 ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی 
۱۵ میلیون تومان شد

سامانه استعام لحظه ای ارزش ســهام عدالت بِروز شد و ارزش سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۵ میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید.این سامانه 
بار دیگر در پایان معامات هفته بِروزرســانی شده است و مشموان می توانند با 
مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های 
پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.ازم به ذکر است تنها کسانی که 
روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام 
خود را در سامانه استعام مشاهده کنند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش 
اولیه سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان معامات روز چهارشنبه 
۱۱ تیر ارزش سهام عدالتشان به ۱۵ میلیون و ۱۳ هزار تومان رسیده است. این 
رقم در روز قبل از آن ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان گزارش شده بود که بر این 
اساس سود ۶۷۳ هزار تومانی طی یک روز عاید مشموان سهام عدالت با ارزش 

اولیه ۵۳۲ هزار تومانی شده است.

 رشد سهام آسیا اقیانوسیه با امید 
به واکسن کرونا

روز پنج شنبه به دنبال انتشار اخبار مثبتی از ساخت واکسن بالقوه کرونا، سهام 
آسیا اقیانوسیه رشد کردند.به گزارش سی ان بی سی، روز پنج شنبه به دنبال انتشار 
اخبار مثبتی از ســاخت واکسن بالقوه کرونا، سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند.

ســرمایه گذاران به نتایج تحقیقات جدیدی که روی کاندیدهای واکسن کرونای 
ساخت شــرکت های فایزر و بایون تک انجام شــد واکنش نشان دادند. هرچند 
نتیجه این تحقیقات که به صورت آناین منتشر شد نشان می داد این واکسن ها 
آنتی بادی های خنثی کننده ای تولیــد می کنند، اما باید منتظر بود تا این نتایج 
به تأیید یک ژورنال پزشــکی برســد.نیکی ژاپن ۰.۱۱ درصد باا آمد، در حالی 
که گسترده ترین شاخص سهام آسیا اقیانوســیه ام اس سی آی در خارج از ژاپن 
درصد رشــد کرد.در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۱.۶۲ درصد جهش کرد و 
هانگ سنگ در هنگ کنگ با جهش ۱.۷۶ درصدی روبرو شد.کوسپی کره جنوبی 

۱.۱۴ درصد و ای اس اکس استرالیا ۱.۴۴ درصد جهش کردند.

قاچاق پوشاک ۸۰۰ هزار شغل را از بین برد
مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه جز 
۳کشور تولید کننده پوشاک هستم اما فقط ۵۰درصد پوشاک داخل را تأمین می کنیم 
گفت: ۴ صنعت کفش، پوشاک، لوازم خانگی و مبلمان پتاسیل باایی در جهش تولید 
و اشتغالزایی دارند.رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی  درباره جهش تولید گفت: مهمترین بخش های صنعت که در کشور ما می 
تواند به جهش تولید کمک کند، صنعت تولید کفش ، پوشاک، لوازم خانگی و مبلمان 
اســت.  وی ادامه داد: روند بازار مبلمان هیچ وقت کاهش نمی یابد، همیشه صعودی 
است و با توجه به اینکه  انواع مبلمان با  مد تغییر می کند، سلیقه مشتری نیز عوض 
می شود، این چهار زمینه در حوزه صنعت  می تواند در جهش تولید نقش داشته باشد. 
تازیکی گفت: در حوزه کشــاورزی نیز حوزه دام ســبک و بعضی از محصوات زراعی 
که افزایش تقاضا در آن وجود دارد، زمینه مناسبی برای جهش تولید دارند. در حوزه 
خدمات نیز خدمات کشــاورزی و ارائه مشاوره در زمینه کشاورزی به منظور افزایش 
بهره وری می تواند راه گشا باشد. این زمینه ها در کشور وجود دارد ولی به آن توجه 
زیادی نمی شود. مدیر طرح تکاپو وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۵۰ 
هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول کار هستند گفت: علی رغم اینکه ما جزو ۳ کشور 
تولید کننده پوشاک هستیم، فقط ۵۰درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می شود.

وی با تأکید بر اینکه  ۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی است اظهار داشت: بیش از ۹۷ 
درصد کارگاه های تولید پوشاک، کوچک هستند و تنها ۳ درصد آنها باای ۱۰۰نفر و 
فقط یک کارخانه باای هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد.تازیکی افزود: گران 
تمام شدن قیمت کاای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می شود، ما 
می توانیم تعرفه ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاا ساانه دو و 
نیم میلیارد دار قاچاق پوشــاک در کشور وجود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد 
بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر شــغل در کشور است.مدیر طرح ملی تکاپو با اشاره به 
اینکه در صنعت کفش، مرکز طراحی کفش تبریز را در دستور کار داریم گفت: ظرفیت 
اشتغالزایی در صنعت کفش هم باا است. در حال حاضر نیازمند حدود ۴ تا ۵ هزار نفر 

نیروی کار متخصص در صنعت کفش برای کوتاه مدت هستیم.

رئیس اتحادیه تاارهای پذیرایی باعام کرد:
۵۰ درصد تاارها ورشکسته شدند

رئیــس اتحادیه تاارهای پذیرایی بــا بیان اینکه در حال حاضــر ۵۰ درصد تاارها 
ورشکســته مطلق و ۵۰ درصد باقیمانده نیز به پایان حیــات نزدیکند، افزود: تا این 
لحظه هیچ کمکی به ما نشده که امیدی به بقا داشته باشیم.خسرو ابراهیم نیا، درباره 
وضعیت تاارهای پذیرایی در شرایط کنونی کرونا اظهار داشت: ما برای برگزاری مراسم 
و بازگشایی تاارها تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و در همین رابطه روز شنبه 
و یکشنبه جلســه ای را با مشاورین فرماندار خواهیم داشت.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۵۰ درصد تاارها ورشکســته مطلق و ۵۰ درصد باقیمانده نیز به پایان حیات 
نزدیکند، افزود: تا این لحظه هیچ کمکی به ما نشــده که امیدی به بقا داشته باشیم.

رئیس اتحادیه تاارهای پذیرایــی تصریح کرد: تاارهای پذیرایی متخصص برگزاری 
مراسمات با رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی هستند، اگر چنانچه با ۵۰ درصد 
ظرفیت و در حالی که هر روز فقط یک مراســم برگزار شود و مرتب نیز فضا استریل 
شود، مشکل به حداقل می رسد، اما شاهدیم که برخی مراسم ها در محل غذاخوری ها 
که در روز ده ها مراجعه کننده دارند، برگزار می شــود.وی گفت: وقتی تاارها همچنان 
بسته هستند، مردم برای برگزاری برخی مراسم ها به غذاخوری ها هجوم می برند که نه 
تخصص پذیرش حجم باای مراجعه کننده را دارند و نه اینکه می توانند پروتکل های 
بهداشتی را برای حجم باای مهمان به خوبی رعایت کنند.  ابراهیم نیا یادآور شد: برای 
ما ابتدا حفظ سامتی مردم، جامعه و سپس معیشت خودمان اهمیت دارد، اگر کار را 

به کاردان بسپارند مشکات کمتر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک های پایین

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته کارشناسی به منظور احداث مسکن برای دهک های یک تا سه تشکیل شده و به زودی 
عملیات اجرایی ساخت ۲۰۰ هزار واحد آغاز می شود.محمود محمودزاده درباره احداث مسکن برای افراد کم توان که رئیس جمهور 
روز گذشته به آن اشاره داشت اظهار کرد: عاوه بر ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن که برای دهک های متوسط اجرا می 
شود، از ماه های گذشته برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های یک تا سه را هدف گذاری کردیم که دستگاه های 
مختلفی درگیر آن هســتند.وی افزود: ســال گذشته کمیته کارشناسی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد، سازمان 
بهزیستی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، خیرین مسکن ساز، 
بسیج سازندگی، سازمان اوقاف و آستان قدس رضوی تشکیل شده که جلسات کارشناسی آن در حال انجام است.معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه این کمیته هدف گذاری برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد تصریح کرد: جامعه مخاطب هم 
اکنون شناسایی شده و در حال ورود به برنامه اجرایی هستیم.به گفته محمود زاده، هم اکنون تخصیص نیازها در بخش زمین و 
مصالح ساختمانی در حال انجام است. برنامه طی ماه های گذشته با سرعت مناسبی جلو رفته و انشااه به زودی عملیاتی می شود.

کاهش ۹ درصدی قیمت مواد غذایی در جهان و افزایش ۱۱ درصدی در ایران
در حالی که مطابق اعام فائو قیمت مواد غذایی در جهان طی ســال جاری میادی ۹ درصد کاهش یافته، داده های مرکز آمار 
ایران حاکی از افزایش ۱۱ درصدی متوسط قیمت مواد خوراکی در این کشور است.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
روز پنج شنبه اعام کرد که شاخص قیمت مواد غذایی در جهان طی ماه ژوئن برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و 
روند نزولی این شاخص که با آغاز شیوع ویروس کرونا تشدید شده بود، متوقف شد.بر پایه اعام فائو شاخص قیمت سبد مواد 
غذایی شامل غات، دانه های روغنی، لبنیات، گوشت و شکر در ماه گذشته میادی به ۹۳.۲ واحد رسید و در مقایسه با ماه مه 
۲.۴ درصد افزایش یافت.شاخص مواد غذایی با ۱۱.۱ درصد کاهش از ۱۰۲.۵ واحد در ماه ژانویه ۲۰۲۰ به ۹۱.۱ واحد طی ماه 
مه گذشته کاهش یافته بود. با وجود رشد این شاخص در ماه ژوئن، متوسط قیمت مواد غذایی در سال جاری میادی تاکنون 
۹ درصد کاهش یافته اســت.تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد که متوسط قیمت مواد خوراکی در این کشور 
هم طی خرداد ماه گذشــته)۲۱ مه تا ۲۰ ژوئن( ۲.۴ درصد نســبت به اردیبهشت)۲۰ آوریل تا ۲۰ مه( افزایش یافته است. اما 
شاخص مواد خوراکی از ۲۲۳.۹ واحد در دی ماه)۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانویه( به ۲۴۸.۴ واحد رسیده که حکایت از افزایش نزدیک 

به ۱۱ درصدی دارد.
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استانها

تهديد دوباره عربستان به جنگ نفتی گزیده خبر
روزنامه »وال اســتریت ژورنال« چهارشنبه شب فاش کرد که 
عربستان دیگر اعضای کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( را 
تهدید کرده اســت، اگر آنان درصدد جبران ناکامی خود برای 
عمل به تعهدات خود مبنی بر کاهش تولیدات اخیر این سازمان 
نباشــند، بار دیگر جنگ نفتی به راه خواهد انداخت.به گزارش 
تارنمای این روزنامه، » عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی 
در هفته های گذشته از کشورهای »آنگوا« و »نیجریه« خواسته 
اســت که تعهدات مفصلی برای کاهش بیشتر تولید نفت ارائه 
دهند.پیش از آن نیز تنش ها میان عربســتان و روسیه پس از 
مخالفت مسکو با توافق »سازمان کشورهای صادر کننده نفت« 
)اوپک( در خصوص کاهش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برای 
مبارزه با پیامدهای شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی بااگرفت.تهدید 
عربستان درحالی است که در جنگ چند ماه گذشته که میان 
این کشــور و روسیه راه افتاد خســارت های شدیدی به اقتصاد 
تک محصولی ســعودی وارد کرد و روابط عربستان و آمریکا را 

نیز به تنش کشید.سعودی ۲۴ اردیبهشت ماه نیز از کشورهای 
نفتی عضو اوپک، مســکو و اوپک پاس خواســت تا به کاهش 
تولید توافق شده پایبند و حتی بیشتر از سطح توافق شده تولید 
خود را کاهش دهند.دولت عربستان اعام کرد با کاهش تولید 
بــرای حمایت از ثبات در بازارهای نفــت پایبند خواهد بود.در 
همین راستا،  امارات و کویت هم اعام کردند که میزان کاهش 
تولید خود را از میزان توافق شــده در اوپک نیز بیشتر کاهش 
خواهند داد.همزمان با شــیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای 
جهانی برای نفت، قیمت جهانی نفت با ســقوط بی سابقه ای در 
سال ۲۰۲۰ روبرو شد، سرانجام در آخرین نشست وزیران نفت و 
انرژی ۲۳ کشور عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( تصمیم گرفته شــد تا این کشورها برای مقابله با 
کاهش بی ســابقه قیمت جهانی نفت و بهبود اوضاع اقتصادی 
به میزان ۱۰ میلیون بشــکه معادل ۲۳ درصد از تولیدات خود 

را کاهش دهند.

از سوی جهانگیری؛
سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین ساانه 

۱۵۰۰ لیتر اباغ شد
معــاون اول رئیس جمهوری اصاحیه مربوط به مصوبه تعیین ســهمیه فروش 
سوخت به مرزنشینان را اباغ کرد.به گزارش وزارت نفت، هیئت وزیران در نشست 
هشتم تیر ۱۳۹۹، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع 
)۲۰( کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی 
فرآورده های نفتی، تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تصویب کرد.به 
موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی 
به ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ )ماهانه 
برابر با ۵.۳۷( میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول 
این تصویب نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز )مجموعاً در سقف مذکور( 
تعیین می شود.از سوی دیگر، شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
به نمایندگی از همه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آن ها از 
مرزهای زمینی نموده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر ماهانه 
به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل 

کشور به عنوان )سهمیه مرزنشینان( واریز می کند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت:
هیچ جریمه و خساراتی در اختاف گازی 

ترکمنستان در کار نیست
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت اعام کرد: در رای اختاف گازی با ترکمن گاز 
هیچ جریمه و خساراتی در کار نیست، رقم بدهی از سال ۱۳۸۸ تعیین شد.کسری 
نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در صفحه توئیتری وزارت نفت در مورد 
اخاف گازی با ترکمنستان اعام کرد: ۱-هیچ جریمه و خساراتی در کار نیست، 
رقم بدهی از سال ۱۳۸۸ تعیین شد.۲- ترکمن ها مبلغی بابت کمیت و کیفیت 
گاز جریمه شدند که از بدهی شرکت گاز کسر می شود.۳- مهندس زنگنه آمادگی 

دارد به کمیسیون انرژی مجلس گزارش دهد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت:
 طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره   بلند 

در ذوب  آهن اصفهان
برای اولین بار در کشــور طراحی نســوز بدنه کوره  بلند به همت متخصصین و 
کارشناسان مدیریت نسوز در شرکت ذوب  آهن اصفهان انجام گرفت. این تغییر 
طرح که پس از تغییر طرح خنک  کننده های بدنه کوره  بلند انجام گرفت، نشان 
از توان باای فنی و به  روز در مجموعه کارشناسی شرکت است که می  تواند نوید 
بخش روزهای روشــنی برای شرکت باشد.مهدی نصیری مدیر نسوز شرکت با 
اشاره به موارد فوق، دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز کوره  های بلند را یک 
دستاورد بزرگ برای این شرکت دانست که تجربیات حاصل از آن می  تواند در 
تغییر طر ح های آتی شرکت نیز کمک  کننده باشد.وی با اشاره به تاثیر ذوب  آهن 
اصفهان به عنوان یکی از مهمترین صنایع مادر کشور و همچنین اهمیت ایجاد 
اشتغال، بومی  سازی و حمایت از صنایع وابسته که همواره یکی از اهداف اساسی 
شرکت می باشد، اضافه کرد :  این اقدام مهم در ذوب آهن اصفهان ،ایجاد خود 
باوری در دیگر صنایع وابســته را در پی داشت و برای اولین بار تولید نسوز بدنه 
کوره  بلند نیز توسط شرکت های داخلی به صورت کاما بومی انجام شد. وی افزود 
: پس از ارزیابی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی با توجه به تجربیات گذشــته 
،شــرکت نسوز ایران برای تولید آجرهای بدنه کوره  بلند اعام آمادگی نمود که 
با پشتیبانی و راهنمائی کارشناسان ذوب  آهن اصفهان موفق به تولید آجرهای 

بدنه کوره  بلند شد.

ایمانلو درخواست از مشترکان برای صرفه جویی در مصرف آب
 حدود 7۵ درصد آب شرب شهروندان از 

منابع سطحی تامین می شود
تبریز - وحید خوش زرع:مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی 
به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت مصرف آب پرداخت .به گزارش 
خبرنــگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو اظهار کرد: در این برهه از زمان، با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشور و استان ما که رعایت نکات بهداشتی از 
طرف شهروندان ازم بوده و همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان 
و افزایش میزان مصرف آب توسط شهروندان و مشترکین و از طرفی با توجه به 
ماموریت شــرکت آب و فاضاب استان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای 
شــهروندان و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت آبفا جهت مقابله با ویروس 
کرونا، این شرکت تمام خدمات خود در خصوص آب و فاضاب را به صورت شبانه 
روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه  می دهد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: با توجه به برداشت آب از تمامی ظرفیت های 
موجود، از چاهها، قنوات، ســد نهند و طرح آبرســانی زرینه رود که بصورت فرا 
اســتانی و از ۲۰۰ کیلومتری تبریز تامین می شود و در روزهای اخیر با توجه به 
تعمیرات پیش آمده در تصفیه خانه آب زرینه رود و به تبع آن افت میزان ذخایر 
آب کانشهر تبریز در بعضی از نقاط مرتفع شهر با افت فشار و یا کمبود مواجه 

شده بود که الحمده مشکل مرتفع گردید.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 نیمه نخست ۱4۰۰، گلستان سبز می شود

مهنــدس محمد رحیم رحیمی  در مصاحبه با پایگاه خبری گاز گلســتان  ، به 
برنامه های سال ۹۹ این شرکت اشاره کرد و گفت: باتوجه به این که امسال، سال 
جهش تولید نامگذاری شده، ما تاش خود را بر گازرسانی به واحدهای تولیدی و 
صنعتی گذاشتیم؛ یعنی اولویت نخست ما در سال جاری، گازرسانی به این بخش 
اســت.وی ادامه داد: به همین منظور، ۱6۵ واحد صنعتی و تولیدی را در دستور 
کار گازرسانی قرار دادیم که با این کار، ۳۰ هزار مترمکعب برساعت گاز طبیعی 
جانشین سوخت مایع می شود. این هدفی است که ما تعیین کردیم و امیدواریم 
با تاش دوستان در این زمینه نیز، موفق عمل کنیم.مهندس رحیمی در ادامه، 
افزود: در حوزه گازرســانی روســتایی نیز، ۲۲ روستا را برای گازرسانی در دست 
اجرا داریم و این در حالی است که ۳۰ روستای دیگر را هم  برنامه ریزی کرده ایم 
که انشاءاه امسال بتوانیم تا حد امکان، کار گازرسانی را در حوزه روستاها، انجام 
دهیم، ضمن این که تاش مان هم این است که با مجوزهای گرفته شده ازجمله 
مجوزهای ۷ روستای مرزی در مراوه تپه، این مهم به انجام برسد؛ چراکه با این کار، 

کل روستاهای مرزی، یعنی حدود 6۲ روستا گازدار می شود .

با استقرار دو سکو در خلیج فارس رقم خورد
صرفه جویی ۶۰ میلیون یورویی در صنعت حفاری نفت

رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از سکوهای حفاری شناور سحر یک و ۲، از صرفه جویی 6۰ میلیون یورویی در صنعت 
حفاری نفت کشور به دنبال استقرار این دو سکو در منطقه خلیج فارس خبر داد.به گزارش بنیاد مستضعفان، سید پرویز 
فتاح در حاشــیه بازدید از ســکوهای حفاری شناور سحر یک و ۲ در منطقه خلیج فارس، با اشاره به فعالیت این سکوها 
اظهار کرد: بهمن ماه سال گذشته شرکت ملی نفت و شرکت نفت فات قاره، طی قراردادی با بنیاد مستضعفان، به این 
دکل های حفاری مأموریت دادند که با استقرار در منطقه خلیج فارس، عملیات تعمیر و حفر تعدادی از چاه های نفتی را با 
هدف افزایش تولید و افزایش راندمان تولید نفت، عهده دار شوند.رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ظرفیت بسیار باای 
دکل های شناور سحر یک و ۲ گفت: این دکل های شناور قابلیت های حفاری بسیاری دارند و امروز قیمت جایگزینی هریک 
از این دکل ها، بیش از ۲۰۰ میلیون دار است و مجهز به بروزترین تجهیزات و تکنولوژی برای حفر چاه های نفتی هستند.

فتاح با اعام خبر اورهال و بازسازی اساسی سکوی شناور سحر ۲ به دست متخصصان داخلی در ایران گفت: این سکوی 
۸۰۰۰ تنی، به دســت متخصصان داخلی و دانشــمندان کشورمان در شــرایط تحریمی بازسازی و اورهال شد و تمامی 
بخش های حســاس این سکو شامل پمپ ها، سیســتم های حفاری، سازه و تجهیزات فنی آن با توان نیروهای متخصص 
کشور بازسازی شد.رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۰ نفر بر روی دکل های شناور سحر یک و ۲ 
مشغول به کار هستند و تعدادی قابل توجهی نیز وظیفه پشتیبانی از عملیات این دو سکو را عهده دارند، ادامه داد: این 
دو ســکوی حفاری شناور، قابلیت حفاری انواع چاه های عمودی، با زاویه و حتی افقی را دارند.فتاح با بیان اینکه فعالیت 
در میادین مشترک، یک ضرورت است گفت: ما در این بخش به دنبال افزایش تولید نفت و افزایش راندمان هستیم.وی 
با غرورآمیز توصیف کردن، انجام تمامی مأموریت های نفتی کشور با تکیه بر تخصص داخلی و ایرانی گفت: این سکوهای 
حفاری در مالکیت ایران هستند و تمام کارکنان و ناظران آنها نیز جزو متخصصان داخلی و دانشمندان ایرانی هستند و 
با توان این جوان ها، تمامی قطعاتی که تا پیش از این توسط شرکت های خارجی تعمیر می شد، در داخل کشور نوسازی 

و تعمیر می شود.

وزیر نیرو:
 بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری به آب شرب سالم

 و پایدار دسترسی دارند
وزیر نیرو گفت: در کشور ما ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری دسترسی به آب سالم و پایدار دارند که در روستاها این نسبت ۸۲.۵ 
درصــد اســت.، رضا اردکانیان در ادامه پویش »هر هفته الف _ ب ایــران« که با حضور رئیس جمهور و به صورت ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با استان های فارس و کرمانشاه برگزار شد، افزود: امروز در عرصه های مختلف از جمله در آب، شرایط کشور در مقایسه 
با متوسط جهانی و منطقه، بسیار خوب است، زیرا امروز ۱۵ درصد جمعیت شهری دنیا با وجود همه تاش هایی که شده هنوز 
دسترسی به آب پایدار ندارند و در جمعیت روستایی نیز ۳۷ درصد جمعیت دنیا فاقد دسترسی به آب سالم و پایدار هستند این 
یعنی ما از متوسط جهانی بسیار بااتر هستیم. در جمعیت شهری همپای کشورهای توسعه یافته در کشور ما در زمینه شبکه های 
آب برای شرب و بهداشت کار شده و در روستاها هم فعالیت های خوبی در حال انجام هست.وی با بیان اینکه وعده کردیم امسال 
۲۵۰ طرح را تا پایان ســال با ســرمایه گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسانیم گفت: تا کنون در ماه های 
گذشــته سال، ۳ سد در استان های ایام، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی، ۲۲ هزار هکتار شبکه در استان ایام، آبرسانی به 
یک شــهر جدید در استان مرکزی، آب سانی به ۱۵ روستا در خراسان جنوبی، چهار تصفیه خانه بزرگ فاضاب در استان های 
تهران و قم، ســه نیروگاه حرارتی در استان های تهران، بوشهر و لرستان، ۳ نیروگاه تجدیدپذیر و تعداد قابل توجهی پست های 
برق و خطوط انتقال و در مجموع ۲۵ طرح با سرمایه گذاری ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی به ثمر رسیده است.اردکانیان با اشاره 
به اینکه ۱۰ طرح در استان های فارس و کرمانشاه افتتاح می شود افزود: از مهمترین طرح های امروز، آبرسانی به کانشهر شیراز 
اســت؛ ســال گذشته در تابستان حتی تا آستانه جیره بندی آب در شهر شیراز پیش رفته بودیم که شرایط با همراهی مردم در 
مصرف مدیریت شــد، اما این دغدغه از امسال تا سال های بعد رفع شده است.وی با بیان اینکه مسیر انتقال آب از سد درودزن 
تا شــیراز حدود ۷۷ کیلومتر است اضافه کرد: بهره برداری از این طرح بزرگ شامل خطوط لوله، تصفیه خانه آب، ایستگاه های 

پمپاژو تونل، مشکل جمعیت قابل توجهی را از حیث آب شرب و بهداشت حل می کند.

اولین افزایش قیمت نفت اوپک پس از 4 ماه
قیمت نفت اوپک برای اولین بار طی ۴ ماه گذشــته پس از شــیوع کرونا از ۴۰ دار 
فراتر رفت.به گزارش رویترز براساس اطاعات بدست آمده از سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )OPEC( قیمت نفت این سازمان که در پی شیوع ویروس همه گیر کرونا 
رکود شدیدی را تجربه کرده بود،  برای اولین بار طی چهار ماه گذشته به بیش از ۴۰ 
دار برای هر بشکه افزایش یافت که این امر نشان دهنده افزایش قیمت فروش رسمی 
نفت کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.قیمت نفت اوپک در تاریخ اول ژوئیه برای 
هر بشــکه به ۴۲ دار و 66 سنت رســید که تقریبا ۱۲ درصد نسبت به روز گذشته 

افزایش داشته و هم چنین به بااترین میزان خود از ۳ مارس تاکنون رسیده است.
دو منبع رسمی در سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( اعام کردند که این 
افزایش قیمت نفت علی رغم دســتاوردهای شایان ما نسبت به قیمت های معاماتی 
نفت برنت نســبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.این امر نشان دهنده 
قیمت بااتر فروش رسمی نفت توسط بسیاری از تولید کنندگان این صنعت از جمله 
عربستان سعودی، کویت، امارات و عراق است که از ابتدای ماه جاری آغاز شده است.

استقبال عراق از سرمایه گذاری انرژی عربستان
عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری عربستان سعودی در یکی از میادین گاز طبیعی 
این کشــور اســت. علی عاوی، وزیر دارایی و معاون نخست وزیر عراق به بلومبرگ 
گفت: عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری عربستان سعودی در میدان گازی عکاظ یا 
منصوریه است. وی گفت: عربستان سعودی آمادگی باایی برای حمایت از پروژه های 
انــرژی ما دارد و در نهایت یک میدان را انتخاب خواهد کرد. آنها همچنین به انرژی 
خورشیدی هم عاقمندند.عراق یکی از تولیدکنندگان نفتی است که از ریزش قیمت 
های نفت به شــدت صدمه دیده است. این کشور برای ۹۵ درصد از درآمد بودجه، به 
درآمد نفتی وابسته است و یکی از کم تنوع ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه به شمار 
می رود. ســقوط قیمت نفت تاثیر عمیقی روی درآمد بودجه و اقتصاد عراق گذاشته 
که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است.عاوی به بلومبرگ گفت: عراق سرگرم 

مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام است.

شرکت آب و فاضاب استان کرمانشــاه در نظر دارد عملیات اجرايي مشروحه پیوست را از طريق مناقصه 
عمومي يک مرحله اي واز طريق سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مدارک مورد نیاز : 
* آخرين آگهي تغییرات – آگهي روزنامه رسمي – اساسنامه شرکت – گواهي صاحیت ايمني معتبر 

* ارائه تائیديه آخرين رتبه بندي نظام فني واجرائي کشور 
* داشتن تجربه ودانش ازم وارائه سوابق 2 فقره انجام کارهاي مشابه 

* رتبه و رشته مورد نیاز : پايه 5 در رشته آب 
* هزينه خريد اسناد : 1/000/000 ريال 

* نحوه ارائه تضمین شــرکت در مناقصه : بصورت واريز نقدي به حسابجاري 4001124907145543 بانک 
مرکزي ويا ضمانتنامه بانکي معتبر ( 

* مهلت دريافت اسناد : حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم .
WWW.SETADIRAN.IR . تاريخ بازگشائي مناقصه : حدکثر 10 روز پس از پايان مهلت فروش اسناد *

 WWW.SETADIRAN.IR ) محل خريد اسناد : سايت سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد  *
* شماره تماس جهت کسب اطاعات بیشتر دفتر قراردادها تلفن : 083-38254930 

ضمنــاً متقاضیان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم  در روزنامه در پايگاه ملی اطاع رســانی 
مناقصات به نشانی www.abfaksh.ir يا http://iets.mporg.ir   ماحظه نمايند.

روابط عمومی و آموزش همکانی شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه

 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي   آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي  

 )نوبت اول(

محل فراخوان ستاد مشخصات پروژهرديف
رقم ضمانتنامه مبلغ برآورد مدت  ) ماه(محل اجراءشماره مناقصه اعتبار

1
تعمیر و نگهداری خدمات 

راهبری و مشترکین روستاهای 
تحت پوشش

 پاوه ، جوانرود ،25 / م / 99 طرح  2099007008000039
 و روانسر 

  12
27/916/535/5052/792/000/000)دوازده ( 

2
تعمیر و نگهداری خدمات 

راهبری و مشترکین روستاهای 
تحت پوشش

اسام آباد ، گیانغرب ، 26/ م / 99طرح2099007008000040 
قصرشیرين

  12
29/530/156/1542/953/500/000)دوازده ( 

3
تعمیر و نگهداری خدمات 

راهبری و مشترکین روستاهای 
تحت پوشش

12  صحنه ، سنقر ، کنگاور27/ م / 99طرح2099007008000041
33/053/034/2693/305/500/000)دوازده ( 
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گزیده خبر دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد:

رفع محدودیت های واحدهای تولیدی دارای بدهی
 دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید از تصویب مصوبه ای 
برای رفع محدودیت های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی 
دارای بدهی به تامین اجتماعی خبر داد و گفت: سازمان تامین 
اجتماعی و ادارات کل اســتانی در صــورت تعیین تکلیف و یا 
ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقســیط ۶۰ ماهه با دریافت 
ســفته یا چک نسبت به رفع محدودیتها اقدام کنند.به گزارش 
شــاتا )شبکه اطاع رسانی تولید و تجارت ایران(، »میثم زالی« 
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید گفت: به منظور ترغیب 
کارفرمایــان به خــودداری از تعدیل نیــروی کار در بنگاه های 
تولیدی و پیشــگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاســی 
ناشــی از آن و مدیریت تحمیل منابــع مالی برای تامین منابع 
مورد نیاز پرداخــت بیمه بیکاری، مصوباتی در ســتاد باید به 
تصویب می رســید.وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی 
اتخاذ می شــد تا در ســال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی 
کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تامین اجتماعی 
و همراهی این ســازمان مصوبه خوبی تصویب شد.زالی اضافه 
کرد: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی 
این ســازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در 
مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب 

پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان 
مشــمول تامین اجتماعی با دریافت ســفته یا چک به عنوان 
تضمین بازپرداخت بدهی نســبت به رفع محدودیتهای صورت 
گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشــت اموال و دارایی ها، 
ممنوع الخروجی، انســداد حسابها، کارت بازرگانی و تسهیات 
بانکی اقدام کند.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: 
پس از اباغ مصوبه توسط ســازمان تامین اجتماعی به ادارات 
کل این ســازمان در استانها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی 
خود به تامین اجتماعی یا مشــخص شدن ترتیب بدهی خود، 
ســفته یا چک خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار 
می دهند و محدودیت های واحد تولیدی مرتفع می شــود.وی 
اضافــه کرد: حداکثر اختیارات تامین اجتماعی در این خصوص 
تقسیط ۶۰ ماهه است.زالی در ادامه بیان کرد: تقاضای جدی ما 
از کارفرمایان نیز انجام تعهدات به موقع بازپرداخت پس از این 
تعیین تکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقســاط 
بدهی است.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه گفت: 
بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رییس ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید درصدد هستیم تا هر ۲ هفته یکبار مصوباتی 
در خصوص تمامی حوزه های مرتبط با تولید برای بهبود فضای 

کسب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ کنیم.

 اقتصاد ایران در حال  پوست اندازی است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد ایران به معنای 
واقعی در حال تجربه اقتصاد بدون نفت اســت و یک پوست اندازی جدید را در 
اقتصاد کان شــاهد هستیم . سعید زرندی در نشست شورای گفتگوی دولت با 
بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به مشکاتی که تحریم ها 
ایجاد کردند، گفــت: باید تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد.وی افزود: اگر بخش 
خصوصی نبود، گذر از شرایطی که دشمن متخاصم برای کشور ایجاد کرده سخت 
و دشوار می شد، لذا باید به جهادگران اقتصادی ادای دین کنیم چراکه اگر همت و 
اعتماد به نفس ایرانی نبود، نمی توانستیم بر مشکاتی که دشمن ایجاد کرده غلبه 
کنیم.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکاتی که 
در نتیحه تحریم ها ایجاد شده،گفت: تحریم ها مشکات زیادی ایجاد کرده است 
اما باید از آن اســتفاده کرده و آن را به فرصت تبدیل کرد.وی عنوان کرد: اولین 
استراتژی برای تبدیل تحریم به فرصت، جایگزینی واردات در قالب نهضت ساخت 
داخل است که از سال گذشته شروع کردیم و امسال هدف گذاری ما بومی سازی 
۳.۲ درصد واردات کشور است.زرندی ادامه داد: در کنار این استراژی، استراتژی 
جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات را دنبال می کنیم، در توسعه صادرات 
هم به مانند واردات با مشکاتی مواجه هستیم و در این حوزه تمرکز ما بر روی 
کشورهایی بود که امکان توسعه صادرات داشتیم و اجازه ندادیم شرایطی که ایجاد 
شد اقتصاد کشور را قفل کند.معاون طرح و برنامه همچنین خبر داد: در ۳ ماهه 
امسال با مشــکاتی مواجه بودیم و کرونا هم به آن اضافه شد، اما در ۱۴ کاای 
مهم  افزایش تولید داشــتیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از دو 
سال، تولید خودروی سواری ما مثبت شد و در حوزه وانت، کامیونت، پتروشیمی، 
تلویزیون و ماشین لباسشویی، حوزه فواد خام، شمش و آلومینیوم عملکردمان در 
سه ماهه ابتدایی سال، نسبت به سال قبل مثبت تر شد.زرندی تصریح کرذ: البته 
مشــکات از جمله در حوزه تخصیص ارز به واحدها داریم که منکر این وضعیت 
که دغدغه ما است نمی شوم، اما به دنبال رفع آن با کمک بانک مرکزی هستیم.

زرندی با تاکید بر بهره وری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خصوص بازگشــت 
واحدهای تعطیل به چرخه تولید گفت: برنامه ریزی امسال ما بازگشت دو هزار و 
۲۰۰ واحد به چرخه تولید اســت، البته واحدهای تعطیل را در سامانه بهین یاب 
بارگزاری کردیم که کســی که می خواهد سرمایه گذاری جدید کند، اول به این 
واحدها توجه داشته باشد، چرا که ما موافق آن نیستیم که در این شرایط کارها 

از صفر شروع شود.

 قاچاق مرغ به عراق با جاسازی در بار آجر
افرادی که با جاسازی مرغ در بار آجر، صادراتی به عراق می کنند نه تنها به فکر 
مصرف کننده نیستند بلکه با آبروی مردم ایران هم بازی می کنند.حمید حسینی 
درباره جاســازی مرغ در بار آجر برای ارسال به عراق اظهار داشت: افرادی که با 
جاسازی مرغ در بار آجر، صادراتی به عراق می کنند نه تنها به فکر مصرف کننده 
نیستند بلکه با آبروی مردم ایران هم بازی می کنند.وی با بیان اینکه هر روز شاهد 
اتفاقات این چنینی هســتیم، افزود: این اقدامات در ترمینال های ایران و جلوی 
چشــمان ماموران گمرگ و مرزبانی انجام می شود.عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از 
این اقدامات خارج از چارچوب انســانی و قانونی، گفت: یکی از کارهایی که اتاق 
مشترک ایران و عراق می تواند از اتاق بازرگانی مطالبه و پیگیری کند، ابطال فوری 
کارت بازرگانی این قبیل افراد یا شــرکت ها است.وی یادآور شد: در حال حاضر 
برخی محموله های لبنیات هم به این شکل به عراق صادر می شود که جای سوال 

دارد.حسینی دلیل این اقدامات را ممنوعیت واردات از سوی عراق عنوان کرد.

تولید ساانه سیگار از ۵۴ میلیارد نخ گذشت
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در سال ۹۸ حدود ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ سیگار تولید 
شده است.این رقم نسبت به تولید ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ در سال گذشته 
۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که 
کل واردات ســیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل شود 
تا با به صفر رســاندن میزان واردات این محصوات با به کارگیری از توان داخلی 
نیاز مصرفی کشــور در داخل تامین شــود که این امر در نهایت در سال ۱۳۹۷ 
محقق شد.همچنین سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ سیگار صادر شده که نسبت به 
صادرات ۱۵۰ میلیون نخی این محصول در ســال ۱۳۹۷ حدود ۲.۷ درصد رشد 
داشته است.از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان مصرف ساانه سیگار در کشور 
۶۵ میلیارد نخ برآورد شــده، میزان قاچاق نیز در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۳۱ 
هزار نخ برآورد شــده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹.۲ درصد کاهش داشته 
است.بر اســاس این آمار در سال گذشته حدود ۲۳۷۴ تن توتون صادر شده که 
نســبت به صادرات ۹۰۹ تن از این محصول در ســال ۹۷ ۱۶۱.۳ درصد افزایش 
داشته است. البته صادرات تنباکو معسل و سنتی در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۹ و 
۷۳.۳ درصد کاهش داشته و به ۸۳.۹ و ۱۳۴ تن رسیده است.در این میان واردات 
تنباکو معســل در سال گذشــته با ۷۹.۱ درصد کاهش به ۸۲۲ تن رسیده،   در 
حالی که واردات این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹۳۰ تن بوده است.بر اساس 
این آمار تا پایان سال گذشته ۲۱ واحد تولیدی در بخش تولید سیگار و ۳۹ واحد 
در بخش تولید تنباکو فعال بودند. این در حالی است که تعداد واحدهای تولیدی 

فعال در این دو بخش در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۰ و ۳۳ بوده است.

دیدار مدیر مخابرات  منطقه مرکزی با رییس 
مجمع نمایندگان استان مرکزی 

 به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی مهندس ملک حسینی، مدیر 
مخابــرات منطقه مرکزی به همراه مهندس مهدوی، مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطاعات استان مرکزی با دکتر کریمی ، نماینده مردم شریف شهرستان های اراک 
،کمیجان وخنداب در مجلس شورای اســامی دیدار کرد .بر پایه این گزارش در 
ابتدای این دیدار مهندس ادن مهــدوی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطاعات 
اســتان مرکزی ،گزارشــی از مهمترین اقدامات و برنامه های وزارت ارتباطات در 
راستای توسعه و تکمیل شبکه ملی اطاعات، پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال و 
دولت الکترونیک ارائه کرد .در ادامه این دیدار مهندس ملک حسینی، مدیر مخا برات 
منطقه مرکزی اظهارداشــت: کلیه مصوبات سفر وزیر ارتباطات وفناوری اطاعات 
به اســتان مرکزی  محقق شده است وبهره برداری از این طرح های مخا براتی در 
شهرستان های اراک ، ساوه وفراهان آغاز شده است .مدیر مخا برات منطقه مرکزی 
در ادامه بیان کرد: انجام فیبرنوری پروژه تار درشهرســتان های کمیجان،شــازند 
ومحات از طرح های در دست اجرای مخابرات درسال جاری است که تا پایان سال 
خاتمه خواهد یافت. در ادامه این دیدار، دکترکریمی، رئیس مجمع نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسامی، ضمن تاکید بر اهمیت تامین ارتباطات پایدار، تجمیع 
تجهیزات اپراتورهای ارتباطی مختلف بر روی دکل های مشترک را در راستای رفع 
مشکات مرتبط با نصب دکلهای تلفن همراه و زیباسازی فضای شهری مهم دانست.

دبیر انجمن همگن قطعه سازی مطرح کرد
 مردم قربانیان اصلی قیمت گذاری 

دستوری خودرو
به اعتقاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی، باتوجه به افزایش قیمت تمامی نهاده های 
تولید و همچنان دستوری بودن قیمت گذاری خودرو، خودروسازان نیز نمی توانند به 
درستی قیمت قردادها را سریعا افزایش دهند؛ بنابراین قطعه سازان به نوعی ازسوی 
زنجیره تامین و درحقیقت مردم، به دلیل فاصله زیاد قیمتی کارخانه و بازار قربانیان 
اصلی قیمت گذاری های دســتوری هستند.آرش محبی نژاد  درباره وضعیت فعلی 
صنعت قطعه ســازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوســازان وجود 
دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش 
پیدا کرده و نرخ دار نیز درصد باایی رشــد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش 
آمده که علی الحســاب و به طور میانگیــن ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد. 
هرچند که روند اصاح قیمت قردادهای قطعه ســازان با خودروسازان آغاز شده اما 
متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت هایشان اصاح نشده و قیمت گذاری 
دستوری انجام می شود، نمی توانند سریعا قیمت ها را تغییر داده و افزایش دهند که 
این موضوع مشکات عدیده ای برای قطعه ساز ایجاد کرده است.دبیر انجمن همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که قطعه ساز از سوی زنجیره تامین قربانی 
این قیمت گذاری دستوری است، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت گذاری دستوری 
خودرو مردم هســتند. اختاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد 
شــده است و فقط سود مابه التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به 
دست مشتری، تنها به جیب واسطه ها می رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه 

دستوری قیمت گذاری خودرو هستند.

 برقراری ارتباطات بانکی با روسیه
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه گفت: برقرار شدن سیستم های 
بانکی میان ایران و روسیه باعث شده تا ما بتوانیم میزان صادرات بیشتری به روسیه 
را داشته باشیم و نسبت به سال های گذشته با افزایش نسبی رو به رو شویم.، کامبیز 
میرکریمی گفت: محموله های صادراتی ایران به روسیه در دو سال اخیر زیر ۳۰۰ 
میلیون دار بوده اند.وی افزود: سال گذشته در حوزه صادرات، ایران جهش وزنی و 
ارزشی را تجربه کرد.نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اضافه کرد: 
روسیه معموا مواد طبیعی یا خام نمی خرد، چرا که خودش به این منابع دسترسی 
دارد.وی ادامه داد:  تنوع محصوات ایران برای صادرات بسیار زیاد است و این موضوع 
برای کشور های مختلف اهمیت دارد.کامبیز میرکریمی با اشاره به نرخ ارز در ایران، 
توضیح داد: جهش قیمت ارز نســبت به ریــال، صرفه های مختلفی را برای حوزه 
صادرات به وجود آورد، اما این نفع به دلیل تحریم ها و ضعف زیرساخت های بانکی 
به دست کشاورز یا تولیدکننده نرسید.وی افزود: روسیه کشوری سردسیر است و 
در فصل های سرد سال، به محصواتی نیاز دارد که در جنوب ایران تولید می شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به این که برخی از صنایع 
غذایی شعبه هایی را در روسیه دارند، اظهار داشت: برقرار شدن سیستم های بانکی 
میان ایران و روسیه باعث شده تا ما بتوانیم میزان صادرات بیشتری را داشته باشیم.

رییــس اتاق بازرگانی ایــران و کویت 
گفت: در ماه های اخیــر کویت اجازه 
ورود لنج های چوبی را به ما نمی دهد 
و تنهــا صادرات مــواد غذایی آن هم 
بــا کانتینرهــای یخچــال دار صورت 
می گیرد. بنابراین این شــرایط باعث 
شــده تا در ســه ماهه اخیر صادرات 
ایران به کویت بیــن ۳۶ تا ۴۰ درصد 
کاهش پیــدا کند.هانــی فیصلی در 
مــورد آخرین وضعیت تجــارت ایران 
و کویــت اظهار داشــت: مبادات دو 
کشــور در ســال های اخیر متاسفانه 
روند کاهشی داشته، به طوری که این 
میزان از ۴۰۰ میلیون دار در ســال 
۹۷ به ۱۸۶ میلیون دار در ســال ۹۸ 
کاهش یافته اســت. باید توجه داشت 

که کویت به نحوی تابع سیاست های 
برادر بزرگتر یعنی عربســتان است و 
متاسفانه دســت هایی در دولت کویت 
اســت که اجازه نمی دهند مبادات ما 
بــه راحتی انجام شــود.وی ادامه داد: 
همچنین شــیوع بیماری کرونا مزید 
بر علت شده، به طوری که در ماه های 
اخیر این کشــور اجازه ورود لنج های 
چوبی را به ما نمی دهد و تنها صادرات 
مواد غذایــی آن هم بــا کانتینرهای 
یخچال دار صــورت می گیرد. بنابراین 

این شــرایط باعث شده تا در سه ماهه 
اخیر صــادرات ایران به کویت بین ۳۶ 
تا ۴۰ درصد کاهــش پیدا کند.رییس 
اتاق بازرگانی ایران و کویت با انتقاد از 
ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور اظهار 
داشت: در حوزه کشورهای عربی کویت 
پس از عربستان بیشــترین واردات را 
دارد و این پتانســیل مناسبی را ایجاد 
می کنــد تا بازرگانان ایرانــی بازار این 
کشور را در دست بگیرند اما دیپلماسی 
ضعیف ما این اجــازه را نمی دهد.وی 

ادامــه داد: ضعف دیپلماســی و رایزنی 
سیاسی ما در این موضوع غیر قابل انکار 
است. در حال حاضر تمام تجارت ما با 
کویت توسط بازرگانان باسابقه صورت 
می گیرد چون ورود تجار جدید به دلیل 
عدم صدور روادید مقدور نیست. البته 
ما این موضــوع را چندین بار منعکس 
کردیم کــه منتها نتیجــه نگرفته ایم.

وی خاطرنشــان کرد: اگر می بینیم که 
کشــور ترکیه تمام بازارهای منطقه را 
در دســت می گیرد به دلیل همکاری 
دولت و بخش خصوصی است. در این 
کشور قوانین دست و پاگیر وجود ندارد 
و آنها برای بازرگانان تســهیات ویژه 
اعطا می کنند در حالی که در کشور ما 

قوانین بر خاف این جریان است.

مدرس خیابانی: 
۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه است

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۵ درصد از کل واردات کشــور را مواد اولیه 
صنعتی و تولیدی شــامل می شود.حسین مدرس خیابانی در دیدار با حجت ااسام والمسلمین 
سید محمد سعیدی تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه)س( اضافه کرد: ۱۵ درصد دیگر 
از صادرات کشــور صرف اقام مصرفی می شود.وی اضافه کرد: ۱.۵ میلیارد دار در سال صرف 
واردات گوشــی همراه می شــود که باید با نگاه های حمایتی به تدریج این رقم هنگفت کاهش 
یابد.مدرس خیابانی گفت: تا پایان ســال ۱۴ هزار طرح با پیشرفت فیزیکی باای ۶۰ درصد به 
بهره برداری خواهد رسید.وی یادآور شد: ۴ هزار طرح از ۱۵ هزار طرح در حال تکمیل کشور تا 
پایان سال دارای پیشرفت فیزیکی باای ۸۰ درصد هستند.وی خاطرنشان کرد: با افتتاح از ۱۵ 
هزار طرح صنعتی بیش از ۵۰ هزار شغل مستقیم و ۵۰۰ هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از مرزهای ایران با کشورهای خارجی باز بوده و روند 
مبادات تجاری به وضعیت عادی بازگشته است.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان 
کرد: شکاف بین صادرات و تولید با باز شدن مرزها در حال پر شدن است.مدرس خیابانی تاکید 
کرد: با شیوع کرونا مبادات تجاری در دنیا بیش از ۳۳ درصد کاهش پیداکرده است.سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کرونا رشد اقتصادی کشور چین را نیز بعد از ۲۰ سال 
منفی کرده است.وی ابراز داشت: ۶۰ درصد صادرات کشور در سال گذشته به کشورهای همسایه 
بوده و امسال این رقم به ۷۰ درصد می رسد.مدرس خیابانی همچنین تصریح کرد: با افزایش نرخ 

ارز واردات بی روبه کاا به صورت واقعی در کشور کاهش یافته است.

 معاون وزیر صمت:
قیمت خودرو کاهش می یابد

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: قصــد داریم با 
افزایش ساخت داخلی، وابســتگی صنعت خودروسازی را به 
خارج از کشور کاهش دهیم که با این کار، قیمت ها هم کاهش 
می یابد.به گزارش امیر بیات با اشاره به اینکه کشور در بخش 
خودروسازی، ســال ها در تاش است و دولت های مختلف از 
قطعه ســازان داخلی، حمایــت کرده اند، افــزود: دولت ها و 
خودروسازها تاش کردند قطعه سازی را افزایش دهند.وی با 
اشاره به تولید خودرو k۱۳۲ در ایران خودرو اضافه کرد: حدود 
۹۲ درصد این خودرو داخلی ســازی شده است و ۸ درصد آن 
از خارج وارد می شــود که تاش می کنیــم این ۸ درصد هم 
داخلی سازی شود. بیات گفت: تحریم ها فرصتی را برای صنعت 
خودرو فراهم کرده است تا وابستگی خود را به خارج قطع کند.

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به 
اینکه قراردادهایی با مشارکت ۳۶ سازنده برای اجرای ۵۵ طرح 
بسته شده اســت، افزود: حجم این قراردادها, ۱۲۶۰ میلیارد 
تومان است که ســاانه کاهش ارزبری ۶۶ میلیون یورویی را 

خواهد داشت.

 کاهش 40 درصدی صادرات 
ایران به کویت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کاای خواب مبلیران )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/4/29 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان 2، انتهای 

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

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی

 به 1398/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیر اانتشار شرکت

6- سایر اموری که در حیطه اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی 
سالیانه باشد

به شماره ثبت  320503 و شناسه ملی  10103598741

هیأت مدیره

استانها
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  افزایش سود بانکی؛کنترل سوداگریگزیده خبر
 یا ایجاد زنجیره تورمی جدید؟

رشد نقدینگی کشــور روند فزاینده ای به خود گرفته، از همین روی 
برخی از افراد افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی را بعنوان راهکار 
کنتــرل نقدینگی از کوچ به بازارهای ماننــد ارز عنوان می کنند، در 
حالیکه احتمال افزایش آن در شــرایط کنونی می تواند آسیب های 
جدی به بخش حقیقی اقتصادی وارد کند در ماه های اخیر شــاهد 
بروز نوســان و جهش در بازارهای مالی و کاایی کشور هستیم که 
برای توضیح این شرایط دایل متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی 
مطرح می شود که البته بسته به نگاه آنها می تواند متفاوت باشند. اما 
در واکاوی این نظرات به نظر می رسد که افزایش حجم نقدینگی در 
سال های اخیر از وزن بیشــتری برای توضیح این تکانه ها برخوردار 
است.بطوریکه اخیرا بانک مرکزی در آخرین آمار خود در مورد  میزان 
نقدینگی کشــور اعام کرد:» حجم نقدینگــی در هفته منتهی به 
1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان 
سال قبل 7.3 درصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم پایه پولی 
در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که 
در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان می دهد. مقایسه 
آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته )5.3 درصد( حاکی از 
آن است که تحت تاثیر حمایت های صورت گرفته از خانوارها و فعاان 
اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه گردان 
دولت در ســال جاری، رشــد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 
واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.«بنابراین با 
در نظر گرفتن رشد حجم نقدینگی و استفاده از نظریه مقداری پول 
کاســیک ها می توان این نوســانات را توضیح و راهکار را در کنترل 
عرضه پول جستجو کرد که یکی از دلیل اصلی تورم هفته های اخیر 
نیز ریشــه در آن دارد. یکی از پیشنهادها در این مسیر افزایش نرخ 
سود بین بانکی اســت که می تواند به عنوان سیگنالی برای افزایش 
نرخ ســود سپرده ها در سیستم بانکی نیز باشــد. دلیل این گروه بر 
این استوار است که با این سیاست، تقاضای پول کاهش می یابد و از 
ورود به بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، طا،... جلوگیری می کند.

اما در مقابل کســانی هســتند که با این پیشنهاد مخالف هستند و 
آنرا موجب افزایش هزینه های ســرمایه گــذاری و ضربه به تولید و 
بخش حقیقی اقتصاد می دانند که در شرایط کنونی کشور از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، 
گفت: البته احتمال افزایش سود بانکی در شرایط کنونی وجود دارد 
و احتماا دولت این پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه می کند تا مانع 
ورود نقدینگی به بازارهای دیگر مانند ارز شود. براساس برخی برآوردها 

نــرخ تورم ایران نزدیک 40 درصد اســت که اگر نرخ ســود بانکی از 
15 درصد کنونی به 20 درصــد افزایش یابد باز هم نرخ بهره واقعی 
منفی 20 درصد خواهد بود، از همین روی کمتر کسی رغبتی به این 
موضوع نشان می دهد مگر افرادی که اطاعات اندکی از سیاست های 
پولی دارند.عمادی هشــدار داد: البته ایــن اقدام می تواند باعث ایجاد 
زنجیره تورمی جدید نیز بشــود چون هزینه سرمایه گذاری را افزایش 
می دهد. در واقع افزایش نرخ سود سپرده ها اوا خدمات سرمایه گذاری 
را گران می کند و دوما نقدینگی را از بخش تولید به بخش سوداگری 
سوق می دهد. باید توجه داشت در کشــورهایی که تورم دورقمی را 
تجربه می کنند بخش تولید بیشــترین و اولیــن هزینه را می پردازد.

عباس آرگون، نایب رییس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران، در این مورد گفت: یکی از راهکارهایی که می تواند اقتصاد را در 
مسیر تحقق جهش تولید کمک کند، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش 
جذابیت ســپرده گذاری در بانک ها است و ضمن اینکه باعث کاهش 
نکول وام های بانکی و قیمت تمام شــده پول بانک ها می شود، بهبود 
وضعیت ســودآوری و ترازنامه بانک ها را نیز بدنبال دارد. کاهش نرخ 
ســود همچنین موجب هدایت نقدینگی که در کشور از نرخ و حجم 
باای برخوردار است و هر روزه بازارهای مختلف از جمله ارز ،مسکن 
،طا،خودرو و... را متاثر می کند به سمت بخش های مولد اقتصادی که 
در شرایط کرونایی از کمبود منابع مالی رنج می بردند، می شود و تمایل 
به سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی مولد افزایش می یابد. آرگون 

در مورد جذب بخشــی از نقدینگی موجود توسط بازار سرمایه گفت: 
بازار ســرمایه در صورت اتخاذ سیاســت های مناسب می تواند محلی 
مطمئن  برای جذب نقدینگی باشــد بشــرطی که از طریق افزایش 
عرضه های اولیه بیشتری را در بازار سرمایه از طریق سلب حق تقدم را 
شاهد باشیم تا منابع وارد شده به بازار جذب بنگاه های اقتصادی شود. 
ضمن آنکه افزایش ســرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی از طریق 
آورده نقدی و صرف ســهام تسهیل و تسریع شود. همچنین دولت از 
طریق تعریف طرح های عمرانی نیمه تمام در غالب شرکت های سهامی 
و عرضه آن در بازار  سرمایه می تواند منابع مالی ازم را برای اتمام این 
طرح ها بعمل آورد و منابع را از بازارهای موازی غیر مولد و بعضا مخرب 
به بخش های واقعی هدایت کند.وی افزود: در نتیجه اگر سیاست ورود 
نقدینگی به بازار ســرمایه همراه با کاهش نرخ سود بانکی به درستی 
اجرا شــود باعث تامین مالی پروژه های تولیدی و ظرفیت سازی در 
تولید و موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار می شود.بنابراین 
با در نظرگرفتن تاثیرات منفی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر 
ســمت عرضه اقتصاد و در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد با مشکل 
تامین سرمایه در گردش دست به گریبان است، نمی توان این سیاست 
را برای کنترل حجم نقدینگی پیشــنهاد داد و باید به سمت کنترل 
عرضه پول حرکت کرد که آن نیز در گرو عواملی مانند استقال بانک 
مرکزی، انظباط مالی دولت، ثبات اقتصاد کان، چشم انداز مثبت در 

سیاست خارجی،....دارد.

 تغییرات قیمت رسمی ۴۷ ارز
بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای اعام کرد که بر اساس آن نرخ 25 ارز مانند 
یــورو و پوند افزایش و 9 ارز دیگر کاهش و نرخ دار و 12 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

براساس اعام بانک مرکزی هر دار آمریکا برای روز )پنج شنبه دوازدهم تیرماه 99( 
بدون تغییر نســبت به روز گذشته، 42 هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند 
انگلیس با افزایش 401 ریالی به قیمت 52 هزار و 419 ریال و هر یورو نیز با رشد 
81 ریالی به قیمت 47 هزار 278 ریال اعام شد.افزون بر این، هر فرانک سوئیس 44 
هزار و 382 ریال، کرون سوئد 4 هزار و 515 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 423 ریال، 
کرون دانمارک 6 هزار و 345 ریال، روپیه هند 557 ریال، درهم امارات متحده عربی 
11 هزار و 437 ریال، دینار کویت 136 هزار و 476 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25 
هزار و 60 ریال، یکصد ین ژاپن 39 هزار و 61 ریال، دار هنگ  کنگ 5 هزار و 419 
ریــال، ریال عمان 109 هزار و 233 ریال و دار کانادا 30 هزار و 875 ریال قیمت 
خورد.از سوی دیگر،  نرخ دار نیوزیلند 27 هزار و 240 ریال، راند آفریقای جنوبی 2 
هزار و 465 ریال، لیر ترکیه 6 هزار و 134 ریال، روبل روسیه 594 ریال، ریال قطر 
11 هزار و 539 ریال، یکصد دینار عراق 3 هزار و 522 ریال، لیر ســوریه 82 ریال،  
دار استرالیا 28 هزار و 34 ریال، ریال سعودی 11 هزار و 201 ریال، دینار بحرین 
111 هزار و 703 ریال، دار سنگاپور 30 هزار و 134 ریال، یکصد تاکای بنگادش 
49 هزار و 480 ریال، ده روپیه ســریانکا دو هزار و 259 ریال، کیات میانمار 31 
ریال و یکصد روپیه نپال 34 هزار و 617 ریال تعیین شد.همچنین، نرخ یکصد درام 
ارمنستان 8 هزار و 721 ریال، دینار لیبی 30 هزار و 40 ریال، یوان چین 5 هزار و 
942 ریــال، یکصد بات تایلند 135 هزار 124 ریال، رینگیت مالزی 9 هزار و 800 
ریــال، یک هزار وون کره جنوبی 34 هزار و 985 ریال، دینار اردن 59 هزار و 239 
یال، یکصد تنگه قزاقستان 10 هزار و 325 ریال، اری گرجستان 13 هزار و 727 
ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و  927 ریال، افغانی افغانســتان 544 ریال، 
روبل جدید باروس 17 هزار و 351  ریال، منات آذربایجان 24 هزار و 721 ریال، 
یکصد پزوی فیلیپین 84 هزار و 357 ریال، سومونی تاجیکستان 4 هزار و 75 ریال، 
بولیوار جدید ونزوئا 4 هزار و 206 ریال و منات جدید ترکمنستان 12 هزار ریال 

ارزش گذاری شد.

با تصویب هیات مدیره پیش بینی شد
بسته تسهیاتی برای پذیرندگان بانک مسکن

بانک مسکن در راســتای حمایت از فعالیت اقتصادی 
پذیرنــدگان پایانه های فروشــگاهی این بانک، بســته 
اعتباری ویژه شبکه پذیرندگان را تدارک دیده است..به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، پذیرندگان 
بانک مســکن به عنوان یک گروه از مشتریان وفادار این 
بانک همواره مورد توجه هیات مدیره بانک مسکن قرار دارند. این گروه از دارندگان 
حساب های بانک مسکن که از پایانه های فروشگاهی )دستگاه های پوز( بانک مسکن 
در محل فعالیت اقتصادی خود اعم از فروشگاه، مطب، دفتر کار و ... استفاده می کنند، 
با تصویب هیات مدیره بانک مسکن از این پس می توانند از خدمات تسهیاتی ویژه 
این بانک که در بســته اعتباری پذیرندگان پیش بینی شده است، در صورت نیاز 
برخوردار شوند.سرفصل های تسهیاتی گوناگونی اکنون به پذیرندگان بانک مسکن 
قابل پرداخت است؛ اما شــرط اصلی استفاده از این تسهیات تمرکز منابع مالی 
پذیرندگان در حسابهای قرض الحسنه جاری و ممتاز با امکان تخصیص اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن است.این تسهیات در هشت سرفصل برای 
پذیرندگان با شرایط مذکور پیش بینی شده است. سرفصل اول جعاله تعمیر مسکن 
اســت. اعطای تسهیات جعاله بدون سپرده حداکثر به مبلغ 30 میلیون تومان با 
مدت تقسیط 60 ماهه به پذیرندگان امکان پذیر است. در عین حال متقاضی می تواند 
با خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن )تسه(، سقف تسهیات 
فوق را تا مبلغ 40 میلیون تومان افزایش دهد.سرفصل دوم مرابحه تعمیر واحدهای 
تجاری، اداری و خدماتی است که تا سقف 100 میلیون تومان با مدت تقسیط 36 
ماهه قابل پرداخت است.مرابحه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی سومین تسهیات 
قابل پرداخت به این گروه از مشتریان است. پذیرندگان می توانند برای خرید و نصب 
هر نوع تجهیزات مربوط به واحد مسکونی تا سقف 100 میلیون تومان به صورت 30 
درصد از محل اوراق )تسه( و 70 درصد از محل منابع بدون سپرده با مدت بازپرداخت 
حداکثر 60 ماهه، تسهیات دریافت کنند.همچنین اعطای تسهیات در قالب خرید 
دین و مضاربه در چارچوب ضوابط ذیربط هریک از این تسهیات امکانپذیر است.

تسهیات مرابحه عام نیز تا سقف 50 میلیون تومان با مدت بازپرداخت 36 ماهه با 
اولویت مصرف در بخش مسکن به پذیرندگان متقاضی قابل پرداخت است.عاوه بر 
این، تسهیات تامین تجهیزات مطب و دفتر کار به متقاضیان با سقف 200 میلیون 
تومان در تهران، 150 میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای باای 200 هزار 
نفر جمعیت و 120 میلیون تومان در سایر شهرها برای پذیرندگان در بسته اعتباری 
جدید پیش بینی شده است. مدت بازپرداخت این تسهیات 24 ماهه خواهد بود.

در نهایت هشتمین سرفصل تسهیاتی این بسته اعتباری، تسهیات خرید مطب 
و دفتر کار به میزان 60 درصد ارزش کل ملک اســت و تا سقف های 450 میلیون 
تومان در تهران، 350 میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای باای 200 هزار 

نفر جمعیت، 300 میلیون تومان در سایر شهرها قابل پرداخت است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت خدمات فرآوری مبلیران )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 99/4/29 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان 2، انتهای 

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

دستور جلسه :
1-  قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیر اانتشار شرکت

6- ســایر اموری که در حیطه اختیــار و وظایف مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد

به شماره ثبت  171182 و شناسه ملی  10102136454

هیأت مدیره

انتشار داده های آماری 
بانکداری اسامی توسط 

IFSB؛سه ماهه چهارم۲۰۱۹
بانک اطاعاتی هیات خدمات مالی اسامی اقدام 
به انتشــار داده های آماری نظام بانکداری اسامی 
برای کشورهای عضو تا پایان سه ماهه چهارم سال 
2019 نموده اســت.به گزارش پورتال بانکداری 
اسامی و به نقل از IFSB، اطاعات آماری مربوط به 
سامت مالی و رشد نظام بانکداری اسامی تا پایان 
سه ماهه چهارم سال 2019، برای کشورهای عضو 
در بانک اطاعاتی هیات خدمات مالی اســامی 
منتشر شده اســت. با توجه به ضرورت دسترسی 
به جدیدتریــن داده های بانکی و ارائه تحلیل های 
مناســب، پــروژه PSIFIs به منظــور جمع آوری 
شاخص های مالی اسامی )ساختاری و احتیاطی( 
توســط IFSB از ســال 2011 آغاز شده است.این 
مجموعه، شــانزدهمین انتشــار داده های آماری 
بانک های اسامی اســت که در پایگاه اطاعاتی 
هیات خدمات مالی اســامی قرار گرفته است و 
شاخص های مالی 23 کشور )افغانستان، بحرین، 
بنگادش، برونئی، مصر، اندونــزی، ایران، اردن، 
قزاقســتان، کویت، لبنان، لیبی، مالزی، نیجریه، 
عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، 
ســودان، ترکیه، امارات متحده عربی و انگلستان( 
را در بازه زمانی ســه ماهه چهارم ســال 2013 
میادی تا ســه ماهه چهارم سال 2019 میادی 
 ، IFSB تحت پوشش قرار می دهد.به گفته دبیرکل
فاز جدید پروژه PSIFIs برای دوره 2022-2020، 
همزمــان با چالش های جهانی ناشــی از پاندمی 
ویروس کرونا از ابتدای ســال 2020 آغاز شــده 
است. وی هدف اصلی از اجرای فاز جدید پروژه را 
انتشار اطاعات آماری برای سایر بخش ها از جمله 
بیمه اسامی و بازار سرمایه اسامی عنوان نموده 
است و انتظار ادامه حمایت و پشتیبانی از اعضای 
کارگروه کشورهای مختلف را برای تداوم این برنامه 
دارد.هیات خدمات مالی اســامی این ســطح از 
موفقیت را ناشی از حمایت شدید اعضای کارگروه 
کشــورهای عضو )علی الخصوص کشورهای تازه 
عضوشده( در راســتای گردآوری، ارسال و انتشار 
داده ها می داند. امید اســت اقدامات جدید مدنظر 
در برنامه فوق بتواند سطح دسترسی و استفاده از 

داده های این پایگاه اطاعاتی را افزایش دهد.
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گزیده خبر

 دستور قاضی آمریکایی برای مصادره  
نفتکش های ایرانی

وزارت دادگستری آمریکا از دستور یک قاضی فدرال برای مصادره محموله های 
چهــار نفتکش ارســالی ایران به ونزوئــا خبر داد.به گــزارش رویترز، »جیمز 
بوسبرگ« قاضی فدرال آمریکا بامداد دیروز، جمعه دستور مصادره محموله های 
نفتی و توقیف چهار نفتکش ایرانی را که به ســمت ونزوئا در حرکت هستند، 
صادر کرده است.وزارت دادگستری آمریکا نیز اعام کرد که قاضی فدرال دستور  
داد تا چهار نفتکش ارســالی ایران به ونزوئا توقیف و محموله های آن مصادره 
شوند.)پنجشنبه( شب دادستان های آمریکایی به منظور جلوگیری از تداوم روابط 
تجاری ایران و ونزوئا، با تنظیم شکوائیه ای خواستار توقیف محموله نفتکش هایی 
شدند که از ایران به ونزوئا سوخت حمل می کنند.تنظیم کنندگان این شکوائیه 
مدعی شده اند که در حال حاضر 4 فروند نفتکش ایرانی عازم ونزوئا هستند که 
مجموعاً بالغ بر 1.1 میلیون بشکه بنزین با خود حمل می کنند.وزارت خزانه داری 
آمریکا چند روز پیش، پنج ناخدای نفتکش های ایرانی را که برای انتقال سوخت 

به ونزوئا ارسال شدند، در فهرست تحریم قرار داد. 

هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد 
بحران کرونا در خاورمیانه

با کاهش محدودیت های مقابله با شیوع بیماری کرونا در منطقه، سازمان بهداشت 
جهانی هشدار داد که خاورمیانه در مبارزه با کووید 1۹ در لحظه سرنوشت ساز 
قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد المنهاری نماینده سازمان بهداشت 
جهانی در خاورمیانه شامگاه چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت: ما در آستانه 
بحران )کرونا( در منطقه خود هستیم. المنهاری افزود: عبور از یک میلیون مبتا 
به کرونا نگران کننده است و کشورها باید سیستم  مراقبت های بهداشتی خود را 
تقویت کنند. وی توضیح داد: تعداد موارد مبتایان در ماه ژوئن )تیرماه( از تعداد 
کل موارد گزارش شده در چهار ماه پس از گزارش اولین مورد در منطقه بیشتر 
شده است. المنهاری افزایش شمار مبتایان به ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه 
را ناشی از افزایش تعداد آزمایشات انجام شده، کاهش محدودیت ها برای مقابله با 
شیوع کرونا در کشورها و ضعیف شدن زیرساخت های بهداشتی کشورها درگیر 
با کوویید 1۹ خواند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۸۰ درصد از 
کل جانباختگان ناشی از بیماری کرونا در منطقه خاورمیانه در پنج کشور مصر، 

ایران، عراق، پاکستان و عربستان سعودی گزارش شده است.

پوتین، پیروز همه پرسی در روسیه شد
با شمارش ۹۰ درصد از آراء همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی روسیه، 
اکثریت مردم این کشور با فراهم آمدن زمینه برای ادامه ریاست جمهوری 
»وادیمیر پوتین« تا ســال ۲۰۳۶ موافقت کردند. با شمارش بیش از ۹۰ 
درصد از آراء همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی روسیه، نتایج رسمی 
نشــان می دهد که بیش از ۷۸ درصد از مردم این کشــور با تغییر قانون 
اساسی موافقت کردند.بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج همه پرسی 
انجام گرفته نشان می دهد که اکثریت مردم روسیه به فراهم آمدن زمینه 
برای تداوم ریاســت جمهوری »وادیمیر پوتین« تا سال ۲۰۳۶، »آری« 
گفتند.طبق این گزارش، پوتین هم اکنون با تغییر قانون اساســی روسیه، 
حق شــرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاســت جمهوری کشورش را 
به دســت خواهد آورد و می تواند برای 1۶ ســال رئیس جمهور باشد.این 
اصاحات در ژانویه ســال جاری رونمایی شــدند. پارلمان روسیه در ماه 
مارس ضمن تصویب این اصاحات خواستار برگزاری یک همه پرسی برای 

جلب حمایت عمومی شده بود.

 تصویب ایحه تحریم مقامات چین
 در سنای آمریکا

سنای آمریکا ایحه ای را تصویب کرد که براساس آن مجازات هایی علیه 
بانک های مرتبط با مقامات چینی، درنظر گرفته شده است.، سنای آمریکا 
روز پنج شنبه ایحه ای را به تصویب رساند که براساس آن اقداماتی علیه 
سیستم اقتصادی چین در نظر گرفته شده است.بر اساس این ایحه تدابیر 
تنبیهی علیه  بانک هایی کــه در تجارت با برخی از مقامات چینی نقش 
دارند، در نظر گرفته می شــود. مقامات چینــی که در قانون امنیت ملی 
هنگ کنگ نقش داشته اند، در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفته اند.ایحه 
تصویب شده اکنون برای ورود به فاز اجرایی باید به امضای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا برسد.مقامات آمریکایی پیش از این بارها هشدار داده 
بودند که در صورت اجرایی شدن قانون امنیت ملی در هنگ کنگ تحریم 
هایی را علیه پکن اعمال خواهند کرد.واشــنگتن مدعی اســت که قانون 
امنیت ملی تصویب شــده در هنگ کنگ، اســتقال این منطقه را تحت 
تاثیر قــرار می دهد.در مقابل مقامات چین بارها تاکید کردند که موضوع 
هنگ کنگ امری داخلی است و ارتباطی با طرف های خارجی ندارد. پکن 
این را هم گفته که این طرح قصد دارد تا دســت های خارجی در ناآرامی 
های هنگ کنگ را قطع کند.روسیه هم در رابطه با تصویب قانون مذکور 
در هنگ کنگ به همه طرف های غربی یادآور شد که موضوع هنگ کنگ، 
مســاله ای است که کاما مربوط به چین اســت و سایر کشورها باید از 

دخالت در این موضوع اجتناب کنند.

  نارندرا مودی از مناطق مرزی مشترک
 با چین دیدار کرد

نخســت وزیر هند از منطقه لداخ که در هفته های گذشته شاهد تنش میان 
نیروهای نظامی دو طرف بوده اســت دیدار کرد.به گزارش خبرگزاری راشا 
تودی، »نارندرا مودی«، نخست وزیر هند دیروز - جمعه- از منطقه لداخ که 
در هفته های گذشته شاهد تنش میان نیروهای نظامی دو طرف بوده است 
دیدار کرد. مقام های رسمی اعام کردند که مودی طی سفری به این منطقه، 
از استحکامات نظامی هند در مرز با چین دیدار کرد. رسانه های هندی اعام 
کردند که مودی با نیروهای نظامی مستقر در مرز چین دیدار و با فرماندهان 
آنان گفت وگو کرد. در واکنش به این دیدار، وزارت خارجه چین اعام کردند 
کــه پکن و دهلی نو باید برای رســیدن به ثبات و صلح در مناطق مرزی با 

یکدیگر همکاری داشته باشند.

یوشیهیده سوگا:
چین کشتی های خود را از مناطق مورد 

مناقشه خارج کند
دولت ژاپن از چین خواســت تا بافاصله کشتی های نظامی و نظارتی خود 

را از منطقه مورد مناقشه میان دو کشور یعنی جزایر سنکاکو خارج کند.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، دولت ژاپن از چین خواســت تا بافاصله 
کشــتی های نظامی و نظارتی خود را از منطقه مورد مناقشه میان دو کشور 
یعنی جزایر ســنکاکو خارج کند. »یوشیهیده ســوگا«، وزیر کابیه ژاپن در 
این رابطه در نشســتی خبری گفت: »می خواهیم اقدام ها در زمینه نزدیک 
شــدن به این جزایر از ســوی دولت چین بافاصله متوقف شود.«این مقام 
ژاپنی افزود: »دوبت ژاپن پاسخی آرام و در عین حال محکم به این اقدام ها 
می دهد. نارضایتی خود از اقدام های پکن را از طریق کانال های دیپلماتیک 

ابراز می داریم.«

انصراف دولت ونزوئا از اخراج نماینده 
اتحادیه اروپا

دولت ونزوئا از اخراج نماینده اتحادیه اروپا منصرف شــد. دولت ونزوئا از 
اخراج »ایزابل بریانتی پیدروزا« ســفیر اتحادیه اروپا از این کشور منصرف 
شــد.اتحادیه اروپا دوشنبه گذشــته اعام کرد که 11 مقام ونزوئا را مورد 
تحریــم قرار داده و پس از آن »نیکاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئا به 

سفیر اتحادیه اروپا مهلت داده بود طی ۷۲ ساعت این کشور را ترک کند.

نخست وزیر فرانسه استعفا داد
چهار روز بعد از شکســت حزب »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در 
انتخابات شــهرداری های این کشور، »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر این کشور 
اســتعفا داد.منابع رسانه ای از استعفای »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه 
از منصب نخست وزیری خبر دادند. خبرگزاری اسپوتنیک ظهر روز گدشته 
گزارش داد، ادوارد فیلیپ نخســت وزیر فرانســه از منصب خود استعفا داد.

نخست وزیر فرانسه که چهار روز قبل در انتخابات شهرداری های این کشور 
در شــهر »لو آور« پیروز شــد، امروز اعام کرد که از ســمت خود در مقام 
نخســت وزیر استعفا خواهد داد.ادوارد فیلیپ به رغم شکست حزب ماکرون 
رئیس جمهور فرانســه و متحدانش در انتخابات شهرداری ها توانسته بود در 
انتخابــات لو آور با ۵۸.۸ درصد آرا پیروز شــود.بافاصله بعد از اعام قصد 
فیلیپ برای استعفا از نخســت وزیری فرانسه، کاخ الیزه )ریاست جمهوری 
فرانسه( به این خبر واکنش نشــان داد و اعام کرد، نخست وزی فرانسه تا 

زمان انتخاب جایگزینش به رتق و فتق امور دولت ادامه خواهد داد.

کیم جونگ اون: موفق به مهار ویروس 
کرونا شده ایم

رئیس کره شــمالی اعام کرد که پیونگ یانگ موفق به مهار شــیوع 
ویروس کرونا در این کشور شــده است.»کیم جونگ اون« رئیس کره 
شــمالی در نشست اعضای حزب حاکم اعام کرد که ویروس کرونا در 
این کشور مهار شده است.رئیس کره شمالی تاکید کرد که پیونگ یانگ 
در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موفق عمل کرده است.وی در عین 
حال درباره بی توجهی نسبت به این ویروس هشدار داد و خواستار حفظ 
»احتیاط حداکثری« در کشــورش شد.این در حالی است که آمارهای 
مشــخصی درباره میزان ابتا به ویروس کرونا در کره شمالی که با دو 
کشــور چین و کره جنوبی مرز مشترک دارد، وجود ندارد.دولت آمریکا 
بدون ارائه هیچ مســتنداتی مدعی شده که کرونا در کره شمالی شیوع 
پیدا کرده اما این کشــور از ارائه آمار درباره آن خودداری می کند.کره 
شــمالی بعد از شیوع این ویروس در چین برای جلوگیری از شیوع آن 
مرزهای خودش را به طور کامل بست که این موضوع به تعطیلی تجارت 

قانونی و توریسم منجر شد.

افزایش تنش در روابط ترکیه و فرانسه
 به دنبــال روابط تخریب شــده میان آنکارا و پاریس بر ســر 
مســاله لیبی، ژان ایــو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه در 
کمیسیون امور خارجه مجلس ملی این کشور اظهار کرد: »بنا 
به درخواست ما، نشســتی پیرامون ترکیه میان وزرای خارجه 
اتحادیه اروپــا در 1۳ ژوئیه برگزار خواهد شــد.در ادامه تنش 
بین آنکارا و پاریس،ترکیه خواستار عذرخواهی فرانسه شد.وزیر 
خارجــه ترکیه درباره اتفاقات رخ داده در دریای مدیترانه اظهار 
داشــت: فرانسه باید به جای این اقدامات ضد ترکیه ای، اعتراف 
صمیمانه ای کند، انتظار ما از فرانسه این است که بی چون و چرا 
از ترکیه عذرخواهی کند.به گزارش آناتولی، مولود چاووش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مطبوعاتی مشترک با هایکو 
ماس، همتای آلمانی  خود در برلین پایتخت این کشور، اظهارات 
مقامات فرانسه در مورد مداخله ناوهای ترکیه در کار کشتی های 
فرانسوی را بی اساس خواند.چاووش  اوغلو تصریح کرد: فرانسه به 
ناتو و اتحادیه اروپا در این باره اطاعات درســتی نداده اســت. 
مــا عدم صحت این موضوع را با اســناد و مــدارک اثبات و به 
ناتــو ارائه کردیم. ناتو نیز حقیقت را دید. فرانســه باید به جای 
این اقدامات ضــد ترکیه ای، اعتراف صمیمانه ای کند، انتظار ما 
از فرانســه این اســت که بی چون و چرا از ترکیه عذرخواهی 
کند.وزیر امورخارجــه ترکیه با بیان اینکه تحریف واقعیت ها از 
سوی اشخاص امکان پذیر است، گفت: بنابراین با توجه به وجود 
قرائــن و مدارک باید این کشــور از ترکیه معذرت خواهی کند.

چاووش اوغلو همچنین با اشــاره به اینکه ترکیه به روابط خود 
با همپیمانانــش در ناتو اهمیت می دهد، گفت: برای عدم وقوع 
چنین حوادثی تاش می کنیم. یــک دیدگاهی علیه ترکیه به 

دلیل عملیات نادرســت »ایرینی« توسط اتحادیه اروپا در مورد 
بازرسی تحریم های تسلیحاتی علیه لیبی و همچنین خدشه دار 
شدن جایگاه فرانسه در این کشور به وجود آمده است.وی موضع 

ترکیه در قبال لیبی را شــفاف خواند و افــزود: ترکیه با دولت 
مشــروع ســراج در لیبی رابطه دارد. حضور ترکیه صرفاً جهت 
کمک مستشاری در راستای توافق همکاری نظامی با این کشور 
اســت.وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت آتش بس 
پایدار و راهکار سیاسی در لیبی تاکید کرد و اظهار داشت: عدم 
تمایل خلیفه حفتر رهبر شبه نظامیان غیرقانونی در شرق لیبی 

برای برقراری آتش بس را در برلین آشکارا دیدیم.

فرانســه از امکان اعمال تحریم های جدید علیه ترکیه 
خبر داد

وزیر امور خارجه فرانسه اعام کرد که قرار است نشست وزیران 
امــور خارجه اتحادیه اروپا دربــاره اقدامات ترکیه در تاریخ 1۳ 
ژوئیه )۲۳ تیر( برگزار شــود.با اشاره به تحریم های اتخاذ شده 
توسط اتحادیه اروپا علیه ترکیه به دلیل حفاری های این کشور 
در منطقــه اقتصادی دریایی قبرس، لودریان بیان کرد: »امکان 
دارد تحریم های دیگری علیه ترکیه اعمال شــود«.روابط میان 
پاریس و آنکارا به ویژه در مورد بحران لیبی پیچیده شده است. 
فرانسه، ترکیه را به نقض تحریم ها درباره ارسال ساح به لیبی و 
مورد هدف قرار دادن یک ناو فرانسه در زمان بازرسی کشتی ها 
متهم کرده؛ مساله ای که آنکارا آن را تکذیب کرده است.پس از 
این اتفاق، فرانسه حضورش در ماموریت »نگهبان دریا«ی ناتو 

در منطقه مدیترانه را متوقف کرد.

مرکل: 
اروپا در سخت ترین دوران تاریخ قرار دارد

صدر اعظم آلمان ضمن هشــدار دادن در مورد پایان نیافتن همه گیری ویروس 
کرونا در جهان اعام کرد که شــش ماه آینده برای اتحادیه اروپا بســیار مهم و 
حیاتی خواهد بود.به گــزارش خبرگزاری رویترز آنگا مرکل، صدراعظم آلمان 
ضمن کلیدی دانستن شش ماه آینده برای اتحادیه اروپا با توجه به تمام نشدن 
همه گیری کروناویروس در جهان اعام کرد: »اروپا با سخت ترین اوضاع و شرایط 
خود در تاریخ روبرو اســت و هم چنین هشــدار داد که همه گیری کروناویروس 
در جهان پایان نیافته و موجب آســیب رســیدن جدی به اقتصاد جهان شده 
است.«وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با رئیس شورای اروپا، اظهار 
کرد: »ما هر روزه شــاهد آن هستیم که ویروس کرونا نه تنها از بین نرفته بلکه 
همه گیری آن در جهان افزایش یافته اســت.« مرکل افزود: »شیوع این بیماری 
همه گیر در اروپا توانایی کشــورهای این حوزه را در همکاری و همبســتگی به 

منظور مقابله با کرونا می سنجد.«

مسکو با رد درخواست آمریکا؛
 تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سازنده نیست

ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه با رد درخواست آمریکا اعام کرد: موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران سازنده نیست.به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، »ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه اعام کرد: موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به لحاظ 
حفظ توافق هسته ای ایران )برجام( سازنده نیست.سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص گفت: پیش نویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی نامحدود علیه 
ایران که از سوی واشنگتن در شورای امنیت مطرح شد، مجموعه ای از اقدامات محدود کننده در راستای سیاست آمریکایی فشار حداکثری بر تهران به شمار 
می رود و هیچ کمکی به حل مســائل مرتبط با برنامه هســته ای ایران نمی کند.وی در ادامه اضافه کرد: هرگونه محدودیت بیشتر علیه ایران نه تنها غیرقابل 
توجیه است، بلکه از نظر حفظ برجام و در راستای حل و فصل موضوعات برنامه هسته ای ایران، غیرممکن نیز خواهد بود.این در حالیست که »کلی کرافت« 
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر و بدون اشاره به شکست سنگین این کشور در نشست بررسی قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت و عدم همراهی 
کشورها با واشنگتن علیه ایران در مصاحبه باخبرگزاری بلومبرگ اعام کرد: ایاات متحده آمریکا اواسط ماه جوای )ماه جاری میادی( پیشنهاد تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت سازمان ملل را به رأی گیری خواهد گذاشت. ما می خواهیم به شورای )امنیت( فرصت بدهیم تا در خصوص تمدید )تحریم 
تسلیحاتی ایران( بحث کند؛ ما از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد و در این راستا پیشنهاد رای گیری را مطرح می کنیم.»کلی کرافت« با طرح ادعائی مضحک 
و غیرقانونی مدعی شد که اگر تحریم ایران قابل تمدید نباشد، ایاات متحده سعی خواهد کرد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را مطابق با توافق هسته ای 

۲۰1۵ )برجام( احیا کند!

رئیس جمهــوری آمریکا در نشســتی 
خبری شــرکت کرد.به گزارش پایگاه 
اینترنتی شــبکه تلویزیونی ان بی سی، 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــوری 
آمریکا روز - پنج شــنبه- در نشســتی 
خبری شرکت کرد. وی در این نشست 
گفت: »ما طی ماه های اخیر مشــاغل 
بسیاری برای سیاه پوستان ایجاد کردیم 
که این بســیار زیاد بــوده و رکوردی 
برای خود به حساب می آید. در زمینه 
اســپانیایی تبارها و زنان نیز همین امر 
حاکم است.«ترامپ گفت: »۸۰ درصد 
مشــاغل کوچک در آمریکا باز شــده 
اســت و این قضیه باعث می شود آمار 
مــا در ماه های آینده بهتر شــود. این 
برخاف آماری اســت که رســانه های 
دروغین گــزارش می دهنــد. آمار ما 
بسیار خوب است.«وی در ادامه گفت: 
»آمار بیکارانی که وارد کار می شوند نیز 
4۳ درصد اســت و این قضیه به خوبی 

»این  گفت:  می شــود.«ترامپ  کنترل 
ویروس مهلک چینی بسیار ضربه هایی 
به ما زده اســت و مــا در حال بهبود 

هستیم. مشــغول بهبود هستیم. همه 
این ها نشــان دهنده آن است که بسیار 
خــوب پیــش می رویــم.«وی افزود: 

»باقی نامزدها می خواهنــد مالیات را 
باا ببرند و این امر بــه نابودی بازارها 
می انجامد. رویداد وحشــتناکی که در 
چین صورت گرفت به کل دنیا رســید 
و آن ها در چین می توانستند جلویش 
را بگیرند. خودشــان هم می دانند. اما 
چنیــن نکردند.«ترامپ در ادامه گفت: 
باز شوند  »می خواهیم کلیساها سریع 
و برخــی ایالت ها زیر بــار این قضیه 
نمی رونــد و در ایــن زمینــه مداخله 
می کنیم. درک خوبــی از این بیماری 
وحشــتناک داریم. اگــر زود مداخله 
نمی کردیم میلیون ها نفر جان خود را از 
دست می دادند.«رئیس جمهوری آمریکا 
در ادامه گفت: »سال آینده سال بسیار 
خوبی بــرای ما خواهد بود. بوئینگ در 
حال پیشــرفت است و آن ها توانستند 
تغییرات بسیاری ایجاد کنند. به آن ها 
تبریک می گویم و آن ها یکی از بهترین 

شرکت های جهان هستند.«

 دونالد ترامپ:
ویروس مهلک چینی آسیب 

زیادی به آمریکا زده است

عراق ترکیه را به قطع روابط اقتصادی 
تهدید کرد

ســخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که این کشور ممکن است از ساح 
اقتصادی برای توقف حمات ترکیه در شمال عراق استفاده کند. »احمد 
الصحاف« سخنگوی وزارت خارجه عراق بار دیگر خواستار توقف حمات 
ترکیه در شمال عراق شد و آن را بدون هماهنگی با دولت بغداد و به طور 
یکجانبه دانســت.او به شبکه روداوو گفت که ترکیه در عراق منافعی دارد 
که تحت کنترل عراق است. 1۶ میلیارد دار به صورت ساانه تراز تجاری 
مثبت ترکیه در عراق اســت و دهها شرکت تجاری و اقتصادی ترکیه ای 
مشغول به فعالیت هســتند و دولت عراق تمامی این موارد را در صورت 
یک تصمیم فوری لحاظ خواهد کرد.خبرنگار روداوو در ادامه به کشــته 
شدن 4۶ غیر نظامی در دو سال گذشته در پی حمات ترکیه و اقدامات 
بغداد برای دریافت غرامت اشــاره کرد و »احمد الصحاف« نیز در پاســخ 
گفت: »دولت عراق گزینه های متعددی دارد و این گزینه ها در پی احضار 
ســفیر ترکیه به وی گوشزد شد. ما به وی گفتیم که امکان طرح شکایت 
در شورای امنیت و دعوت برای یک نشست اضطراری وجود دارد. گزینه 
دیگر ما دعوت از وزرای خارجه کشــورهای عربی و تشکیل ائتاف عربی 
برای فشار به ترکیه است. گزینه های دیگری نیز همچون فشار اقتصادی 
و تجاری نیز مطرح اســت و تمامی این ها مرهون این اســت که ترکیه تا 
چه میزان با ما تعامل می کند. ما همچنان به دنبال حل و فصل سیاســی 
موضوع هستیم و نظر خود را صریح و روشن به ترکیه گفته ایم.«سخنگوی 
وزارت خارجه عراق بار دیگر گفت که این گونه حمات کمکی به مبارزه 
با تروریسم نمی کند و می بایست در هماهنگی کامل با عملیات مشترک 
ارتش عراق صورت گیرد.ترکیه از ســه هفته پیش دو عملیات گسترده با 
نام »پنجه عقاب« و »پنجه ببر« را با هدف نابودی عناصر حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( در شــمال عراق از سر گرفته که با اعتراض شدید 

دولت بغداد روبه رو شده است.

آمریکا:
 روسیه و چین تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران را وتو می کنند
»کلی کرفت« نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت، روسیه 
با حمایت چین نزاع جدی را آغاز خواهد کرد و ممکن اســت دو کشــور 
)پیشنهاد( تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کنند.به گزارش بلومبرگ، 
کرفت در مصاحبه ای گفت: آمریکا به شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
فشــار خواهد آورد تا در اواســط ماه ژوئیه )اواخر تیــر( به تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران رای دهد و مایل است در صورت عدم موفقیت تاش مجدد 
تحریم های گسترده سازمان ملل را اعمال کند.  کرفت اظهار امیدواری کرد 
که شرکای اروپایی از تصمیم آمریکا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران که قرار اســت در ماه اکتبر )مهر-آبان( به پایان برسد، حمایت کنند. 
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت، روسیه با حمایت چین نزاع جدی را 
در این مورد آغاز خواهد کرد و ممکن اســت دو کشــور )پیشنهاد( تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران را وتو کنند. به گفته کرفت، ما می خواهیم به 
شــورای امنیت فرصت بدهیم تا از طریق تجدید نظر وارد گفت وگو شود. 
ما از هر ابزاری اســتفاده خواهیم کرد و اگر این به معنای بازگرداندن همه 
تحریم ها است، دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد. در نشست 
سه شنبه شورای امنیت که محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری 
اسامی هم مشــارکت داشت، اعضای شورای امنیت به جز آمریکا به طور 
کامل از برجام حمایت کردند.آنها همچنین یکجانبه گرایی آمریکا در اعمال 
تحریــم علیه ایران و خروج از برجام را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کردند 
تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران بر اساس آنچه که آمریکا ارائه داده است، 
خاف برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت است.نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد، پس از نشست شورای امنیت که با موضوع قطعنامه 
۲۲۳1 برگزار شــد، گفت: اعضای شورا نشان دادند از حرکت آمریکا برای 

تمدید ممنوعیت تسلیحاتی حمایت نمی کنند.
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محققان دانشگاه علوم پزشــکی تهران با بررسی شواهد موجود درباره 
تاثیر ماســک بر جلوگیری از ابتا به کووید-19 می گویند: ماسک های 
پارچه ای به دلیل حفظ رطوبت، استفاده مجدد و فیلتراسیون ضعیف با 
خطر باای عفونت همراه بوده اند که ممکن است در افزایش خطر عفونت 
نقش داشته باشند. دستورالعمل استفاده از ماسک صورت در جمعیت 
های عمومی با گذشت زمان و از مکانی به مکان دیگر متفاوت بوده است 
و شاید بیشتر از سایر اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی. راهنماهای 
جهانی و ملی در مورد اســتفاده از ماسک صورت در اجتماعات عمومی 
گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر بوده اند. در برخی موارد، سیاســت ها در 
طی چند هفته تغییر کرده، یا به نظر رسیده که معکوس شده باشند. در 

اوایل پاندمی بسیاری از متخصصان مربوطه انتظار داشتند .

شرکت مایکروسافت با همکاری شرکت تایرسازی بریجستون اقدام به 
ساخت یک سیستم نطارت بر وضعیت تایرهای خودرو می کند تا میزان 
آســیب به تایرها و زمان و مکان وقــوع آن را به صورت زنده به راننده 
هشــدار دهد. از آنجا که سیســتم های نظارت بر وضعیت و تشخیص 
ایرادات خودرو و هشــدارهای ایمنی در زمان واقعی)زنده( هوشمندتر 
می شوند، تقریبا چیزی نیســت که خودروهای جدید نتوانند در حین 
کار به راننده از مشکات و ایرادات احتمالی و آنچه در زیر کاپوت اتفاق 
می افتد، بگویند.با این حال تاکنون یک چیز که نیاز به مراقبت، نگهداری 
و تعمیــر دارد، از زیر رادار نظارت دیجیتالــی خودروها جا مانده و آن، 
تایرها اســت. در حالی که در حال حاضر سیستم هایی برای نظارت بر 

فشار باد تایرها و یادآوری سرویس منظم آنها وجود دارد.

پژوهشــگران آمریکایی در مطالعه اخیرشــان اظهــار کرده اند در 
آینده می توان از داربســت الکتریکی که اخیرا توسعه داده اند برای 
ترمیم استخوان های شکسته استفاده کرد. اکنون محققان موفق به 
توسعه یک داربست جدید شده اند که می تواند با تحریک الکتریکی 
بهتر از دیگر داربســت ها عمل کند. دانشمندان قبا به استفاده از 
ایمپلنت هایــی که از میدان الکتریکی بــدن تقلید می کنند، موفق 
شده اند. این میدان الکتریکی ســلول های استخوانی را برای تکثیر 
تحریک می کنند. اما متأســفانه این دســتگاه ها بزرگ هستند و به 
باتری یکپارچه)بالقوه ســمی( یا منبع تغذیه ای سیم دار نیاز دارند. 
عاوه بر این، پس از بهبودی اســتخوان شکسته، ایمپلنت ها باید با 

جراحی برداشته شوند.

 فزایش خطر عفونت 
با ماسک های پارچه ای

اطاع از چاله های خیابان با سیستم 
هشدار تایر مایکروسافت

ترمیم استخوان های شکسته با 
داربست زیستی الکتریکی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصویر هوایی از صف طوانی تست تشخیص کرونا در کالیفرنیا

لغو برگزاری نمایشگاه ژنو سال 2021
برگزارکنندگان نمایشگاه ژنو در اطاعیه ای اعام کرده اند تصمیم گرفته اند نمایشگاه سال ۲۰۲1 که قرار بود در ماه مارس برگزار 
شود را لغو کنند. در این اطاعیه گفته شده اکثر غرفه داران این نمایشگاه که در یک نظرسنجی شرکت کرده اند اظهار داشته اند که 
احتمااً در رویداد سال ۲۰۲1 شرکت نخواهند کرد و ترجیح می دهند در نمایشگاه سال ۲۰۲۲ حضور پیدا کنند. برگزارکنندگان 
در ادامه گفته اند که خودروسازان برای بهبود شرایط سخت خود ناشی از شیوع ویروس کرونا به زمان نیاز دارند و این دور از ذهن 
اســت که رویدادی در سال ۲۰۲1 بتواند صدها هزار بازدیدکننده که معمواً در نمایشگاه ژنو حضور پیدا می کنند را جلب کند. 
اما عاوه بر لغو نمایشگاه ژنو سال ۲۰۲1، برگزارکنندگان اعام کرده اند که قصد دارند این نمایشگاه را به فروش برسانند. آن ها 
می خواهند نمایشگاه ژنو را به پالکسپو SA که میزبان این رویداد است بفروشند زیرا این امر باعث تضمین سازمان دهی و برگزاری 
منظم نمایشگاه بین المللی ژنو می شود. برگزارکنندگان نمایشگاه ژنو گفته اند که لغو ناگهانی برگزاری نمایشگاه امسال ضرری در 
حدود 11 میلیون فرانک سوئیس )1۰.۲ میلیون یورو( را به دنبال داشته است. به همین دلیل آن ها برای حمایت مالی دست به 

دامن کانتون )ایالت( ژنو شدند تا وامی 1۶.۸ میلیون فرانکی )1۵.۷ میلیون یورویی( دریافت کنند.

پشت پرده انتخاب عجیب در تیم ملی فوتسال
خبر انتخاب مصطفی عمادی به عنوان سرمربی تیم ملی »ب« به فوتسال ایران تا حد زیادی شوکه کننده و عجیب بود. در حالی 
که کمیته فوتسال و کمیته فنی بارها از گرفتن رزومه مربیان مختلف و امتیازدهی به آنها برای حضور در تیم ملی »ب« خبر داده 
بود اما انتخاب نهایی این کمیته با معیارهای در نظر گرفته شده حداقل در رقابت با دیگر گزینه ها سوال برانگیز است.بر هیچ کس 
پوشــیده نیست که عمادی روابط دوستانه و نزدیکی با مهدی محمدنبی دبیر کل فعلی فدراسیون فوتبال دارد. رابطه این دو به 
دوران بازی عمادی در تیم پارس خودرو و مدیرعاملی نبی در این باشگاه بر می گردد که سالیان سال حفظ شده است. بخصوص 
بعد از فعالیت عمادی در عرصه بانکی کشور.پیگیری ها نشان می دهد عمادی پیش از این قرار بوده به عنوان سرپرست تیم ملی 
فوتســال فعالیت کند و توصیه هایی در این زمینه به ســیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی شده بود اما ناظم الشریعه زیر 
بار تغییر کریمیان، سرپرست فعلی تیم ملی نرفت. مخالفت ناظم الشریعه عاوه بر حمایت از همکار خود، به دلیل اختافاتش با 
عمادی در سالهای گذشته دور از ذهن نبود. همین مسئله عمادی را به سمت تیم ملی »ب« سوق داد و باعث شد تا کمیته فنی 

او را در کمال تعجب برای این تیم انتخاب کند.

هست اندرین بشارت ارخ دین و دنیاهست اندرین سعادت تأد ملک و دولت گرد و بخار از ایدر رفته است ا بخارااز نعل بادپایان وز خون خاکساران بی رخ شد ه توران کافور و مشک سارااز روی جنگجویان وز موی شیرگران همچون بنات نعشند از هم گسسته اکنون
قومی ه ر خافت بودند چون ریا خشمت نکردکس را اا ه حق عقوبت
عفوت نکرد کس را اا ه حق محابا جنگ آوران یغما جانشان زدند یغمااز خانیان گروهی کز خط شدند بیرون

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ و هنر

 »ســیروس گرجســتانی«، هنرمند عرصه نمایــش در حوزه های تئاتر، ســینما و تلویزیون روز 
)پنجشــنبه، 1۲ تیر( در هفتاد  و   شش سالگی درگذشــت.این بازیگر که از شب گذشته به دلیل 
بیماری قلبی در بیمارستانی در تهران بستری شده بود،  صبح روز پنج شنبه بر اثر سکته قلبی با 
زندگی خاکی وداع کرد.  علی اکبر محمودزاده گرجســتانی با نام هنری سیروس گرجستانی زاده 
۲۵ اسفند 1۳۲۳ در بندر انزلی بود و فعالیت خود را در عرصه تئاتر از سال 1۳۴9 آغاز کرد و در 
سال 1۳۵۶ وارد تلوزیون و سینما شد.فعالیت سینمایی او با فیلم فریاد مجاهد به عنوان بازیگر در 
سال 1۳۵۸ آغاز شد و پیش از انقاب در دو فیلم سینمایی با نام های بیست سال انتظار و مأمور دو 
جانبه بازی کرده بود. از جمله سریال های مطرح این بازیگر می توان به همکاری اش با رضا عطاران 
در مجموعه متهم گریخت و همچنین ایفای نقش در سریال های زن بابا و گاوصندوق اشاره کرد. 
سیروس گرجستانی این شب ها سریال شاهرگ را به کارگردانی سیدجال دهقانی اشکذری روی 

آنتن دارد که به فضای دهه ۶۰ می پردازد.

کتــاب گــزارش به خــاک یونــان نوشــته ی نیکوس 
کازانتزاکیس است. این کتاب برای نخستین بار در سال 
19۶۵ منتشر شــد و بافاصه بعد از انتشارش به خاطر 
داستان پرکشش و روایت زیبایش در فهرست کتاب های 
پرفروش قرار گرفت. صالح حسینی مترجم کتاب درباره ی 
این کتاب می نویسد: »این کتاب شرح احواات گونه ای 
است در شیوه رمان. قهرمان و راوی آن کازانتزاکیس است 
که حدیث ســیر و سلوک خویش را بازگو می کند. اقرار 
نیــوش او خاک محبوبش، کرت، اســت. کرت فرزندانی 
خواسته است مبارز و ساح در دست، و او که با ساحی 
دیگر- قلم- جنگیده است، گزارش نبرد خویش را به سان 
سربازی به پیشگاه سپهساار کرت عرضه می کند.قهرمان 
کتاب همه ی عمرش را تاش می کند تا، به رغم اسیر بودن به تخته بند تن، از محدودیت های جسمانی 
فراتر برود. تنها راه رهایی را در عروج می بیند؛ بنابراین، مانند مسیح، صلیب بر دوش می گیرد تا به معراج 
جلجتای خویش صعود کند. او می داند که با فراشدن به جلجتا، مصلوب می شود؛ اما تصلیب را تنها راه 
رستاخیز می داند.بی قرار و جست وجوگر دست به سفر می زند. راهی را برمی گزیند، به پایان راه که می 
رسد، می بیند که گرداب مرموز دهان گشوده است. وحشت سراپای وجودش را می گیرد. برمی گردد و 
راهی دیگر در پیش می گیرد و در پایان بار دیگر به گرداب مرموز می رسد. دوباره عقب نشینی می کند 
و باز سفری نو و ناگهان دوباره همان مغاک...«  در بخشی از کتاب گزارش به خاک یونان می خوانیم

پدرم به ندرت حرف می زد، هیچ وقت نمی خندید، هیچ گاه خود را قاطی نزاع و جنجال نمی کرد. فقط 
گاهی اوقات دندان به هم می فشرد یا مشت گره می کرد. اگر برحسب تصادف بادام سخت پوستی را به 

دست داشت، با انگشتانش آن را فشار می داد و خردش می کرد....

نیکوس کازانتزاکیس
نیکــوس کازانتزاکیــس در ســال 1۸۸۳ در شــهر 
کانــدی، مرکز جزیره کرت، به دنیا آمد. جزیره ای که 
کازانتزاکیس بسیار به آن عشق می ورزد و آموزه های 
تاریخی آن بر روی زندگی اش بســیار تاثیرگذار بوده 
اســت. از همین جهت می توان گفــت کازانتزاکیس 
بیش از هر چیز »کرتی« است و خصایص روحی اش، 
خصایص روحی مردم کرت است. کازانتزاکیس تنها 
پسر خانواده اســت و برخاف پدر، پدربزرگ و دیگر 
مردان خاندان مردی اهل مبارزه نیســت. او پهلوان 
نیست و دستش به نبرد نمی رود اما در عوض مبارزه 
خود را در مســیر دیگری ادامه می دهد. به مدرســه 
می رود و به تنها فرد باسواد خانواده تبدیل می شود که 
مبارزه را از راه قلمش پی می گیرد. پدرش مردی بزرگ با منشی خاص است که تنها از پسرش یک 
انتظار دارد، اینکه مایه ســرافکندگی جزیره کرت نشود. دوران کودکی اش در گرماگرم جنگ های 
میهنی مردم کرت با اشغالگران عثمانی گذشت و تاثیرات وطن پرستانه شدیدی که کازانتزاکیس 
جوان از قهرمانان آن جنگ ها گرفته )پدر و پدربزرگش از همین قهرمانان هســتند( بر روحیه او 
بسیار تاثیر گذاشته اســت. نویسنده به نحوی حماسه گونه جنگ میان کرت و ترکیه را با شور و 
حرارت بیان می کند. دقیقا به همان شــیوه ای که بعدها در کتاب آزادی یا مرگ بیان می کند. در 
این بخش هاست که معنای مقدس آزادی را در نگاه نیکوس کازانتزاکیس می بینیم و درست بعد 
از خواندن صحبت های او درباره آزادی است که پی می بریم کتاب آزادی یا مرگ چطور آنقدر زیبا 
نوشــته شده است. او همواره در جستجوی آزادی است، هم برای مردم کرت و هم برای خودش. 

همچنان که در کتاب گزارش به خاک یونان می گوید: »آزادی نخستین خواست بزرگم بود.«

سیروس گرجستانی درگذشت


