
صالحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
  سناریوهای مختلف حادثه نطنز

 در حال بررسی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در توضیــح دایل حادثه نطنز به اعضای 
کمیســیون بیان کرد که سناریوهای مختلف در حال بررسی است که 
نتایج قطعی آن اعام خواهد شــد؛ همچنین گروه های کارشناسی از 
بخش های مختلف امنیتی و اطاعاتی همه جوانب را بررسی کرده اند.

ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی گفت: جلســه امروز با حضور آقای صالحی رئیس 
ســازمان انــرژی اتمی برای ارائه گزارشــی درباره رونــد فعالیت های 
هسته ای کشورمان برگزار شــد و آقای صالحی در جریان دیدگاه های 
اعضای کمیســیون قرار گرفتند.وی افزود: در این جلسه آقای صالحی 
اشاره ای به همکاری های کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
ادوار اخیر داشــت و توضیح داد که متاسفانه در قطعنامه اخیر شورای 
حکام اطاعات مورد ادعای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی مبنای 
درخواست دسترسی آژانس بوده که این روند مورد انتقاد ماست.عمویی 
اضافه کرد: آقــای صالحی درباره حادثه نطنز هم توضیحاتی ارائه کرد 
مبنی بر اینکه ســناریوهای مختلف درباره این حادثه در حال بررسی 

است و نتایج قطعی آن به زودی اعام می شود. 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس مجلس شورای اسامی گفت: آژانس بین المللی اتمی نباید برای تکمیل حلقه اطاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم در کشور هرکاری را انجام دهد.حمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در نشست علنی قوه مقننه خطاب به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، گفت: نکته ای که امروز دغدغه و محل نگرانی مردم 
و نمایندگان مجلس اســت، ریشــه در مشکات و سختی های اقتصادی دارد و این در حالی است که مردم از ابتدای انقاب اسامی تاکنون پیوسته نشان دادند که 
هزینه استقال کشور را هرچه باشد می پردازند و حتی اگر نیاز باشد جان خود و فرزندانشان را هم در این راه تقدیم و سختی های اقتصادی را هم تحمل می کنند 

کما اینکه دیدیم در طول 40 سال در تمام عرصه ها امتحان خوبی پس دادند.....
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 قالیباف:
 مقابل زیاده خواهی آژانس انرژی اتمی می ایستیم
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 ایران و چین آینده سازان اقتصاد جهان
امضای قرارداد همکاری های اســتراتژیک ۲۵ ســاله ایران و چین اگر با 
واســطه گری های متداول تجاری پشت پرده صورت نپذیرد بسیار هم 
مطلوب اســت. هم دولت چین و هم دولــت ایران به این امر واقفند که 
قراردادی با این ابعاد یقینا در شــرایط دو کشــور که به نوعی در مبارزه 
آشکار و نهان با آمریکا منعقد میشود نیازمند تصویب مجلسین دو کشور 
خواهد بود. اینکه چین در شرایط خاص تحریم قدم پیش نهاده و بنای 
سرمایه گذاری چهارصد میلیارد داری در ایران دارد و قهرا سود و اصل 
سرمایه را با خرید نفت و میعانات گازی و فراورده های مشتق از آن در 
طول ۲۵ سال مستهلک خواهد نمود، برای کشور ما و کشور چین مفید 
فایده خواهد بود، البته بشرط اینکه زمینه حفظ منافع دوکشور در قرارداد 
لحاظ گردد. هر دو کشور عاقانه و با دقت به جوانب این امر واقفند که 
در ایران انقاب اسامی صورت گرفته و در شرایط تحریم اقتصادی غرب 
بســر میبرد و غربی ها در ارکان این کشــور آدم خریده و مزدور کاشته 
انــد و طبعا با این قرارداد و تحقق اجرایی آن مبارزه و مخالفت خواهند 
نمود. همین ابتدای امر که قرارداد درشــرف مذاکره و امضاست برخی 
اســتعمار چین در افریقا را که چین همین نســخه را برای تصرف بندر 
مومباسا در کنیا و بندر هامبانتوتا در سریانکا و مناطق متعدد دیگردر 
اقصی نقاط جهان بکار برده به رخ مردم ایران میکشــند. رئیس جمهور 
ســابق ایران محمود احمدی نژاد با انتشار کلیپ در اینستاگرام مردم را 
به مقابله با امضــای این قرارداد دعوت میکند. نمایندگان مجلس ایران 
از احتمال بند و بســت های سیاســی اقتصادی پشت پرده این قرارداد 
نگرانند. اگر دو کشور بخواهند برای ۲۵ سال دست دوستی و مودت به 
یکدیگر داده و راه آینده اقتصاد جهان را در آسیا پایه ریزی کنند باید به 
رضایت و تامین خاطر مردم دو کشــور اهمیت داده در قرارداد ماحظه 
چند شرط را بگنجانند. از مفاد توافق استراتژیک که چین مقدم به انجام 
آن اســت، چین ۲۸0 میلیارد دار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و 
۱۲0 میلیارد دار برای توسعه زیرساخت های تولید و حمل و نقل ایران، 
سرمایه گذاری خواهد نمود. در این حالت باید آورده هر دو کشور و نحوه 
مستهلک شدن سهم دو طرف و زمان انجام عملیات اجرایی کاما واضح 
و مشخص و شفاف باشد. در قرارداد نحوه تسویه بدون اعمال دیدگاه های 
سیاسی و نظامی صورت پذیرد. در اعزام نیروی فنی به ایران باید صرفه 
و صاح و اشــتغال ملت ایران کاما رعایت شود. طرف چینی باید بداند 
که درســت ۱0 ماه دیگر با هیچ یک از عوامل این دولت طرف نخواهد 
بود و همه از دور مذاکره و اجرا و نظارت و حمایت خارج میشوند. ملت 
ایران از انجام این معامله که میتواند فواید عظیمی برای منطقه و آســیا 
در برداشــته باشد خوشحال خواهد بود و البته این خوشحالی منوط به 
رعایت این نکته است که شفافیت حفظ منافع بدون پرداخت زیر میزی 
و کمسیون و صرفه و صاح در اصل هر زیر قرارداد خواهد بود. ما در طول 
4۲ سال در ایران از برادران افغانی خود میزبانی کرده و با همکاری با ده 
ها میلیون افغانی میلیاردها دار به افغانستان سود رسانیده ایم و امروز 
نگاه به افغانی و افعانستان یک نگاه کاما برادرانه است. توقع ملت ایران 
از این اقدام به انجام معامله ایجاد یک رابطه تاثیر گذار متقابل فرهنگی 
اســت تا ایران و چین بتوانند معیارهای تغییر در فرایند اقتصاد در آسیا 
و متعاقب آن در جهان را به نفع خود رقم بزنند. نگرانی ایران و ایرانی و 
قاطبه ای از دلسوزان این کشور نسبت به این قرارداد میتواند این باشد 
که دولت دوازدهم که کمترین محبوبیت و وجاهت را در شرایط کنونی 
در ایران داراســت مورد مذاکره است. عواملی در این مذاکره دخیلند که 
قبــا خیانتی به بزرگی برجام را در ایران محقق کرده اند و لذا این نگاه 
اگر در قرارداد با چین که برای ۲۵ ســال آتی با ایرانیانی که مقصدشان 
تحقق منویات انقاب اســامی است رعایت شود طبعا همه ملت ایران 
به هر کارشناس و مدیر چینی که به ایران سفر میکند به چشم شریک 
و رفیق نگاه خواهــد نمود. انگیزه این قــرارداد را اگر انگیزه بهره وری 
اقتصــادی صرف و با تبیین منافع منصفانه تعریف کنیم راه گســترش 
ایــن رابطه روز به روز تقویت خواهد شــد. ما منابعی در ایران داریم که 
برای بهره برداری نیازمند ورود سرمایه و فن آوری هستند. حقیر شخصا 
در گذشته با مسئولیت تامین نیازهای جنگ با چین به انعقاد و اجرای 
میلیاردها دار قرارداد مبادرت نموده ام و از رفتار چینی ها در قرادادها 
کوچکترین نارضایتی ندارم . شاید بتوانم به جرات بگویم که واسطه رابطه 
ایران و چین هم بوده ام و از این اقدام در جهت منافع دو کشور بهره ها 
ایجاد نموده ام . پیش بینی من این است که فواید قرارداد ایران و چین 
بشرط بلند نظری و دور اندیشی دو طرف و جلوگیری از منافع شخصی 
و کودکانه و کوتاه مدت بدون شک به تحول اساسی در منطقه و آسیا و 

نهایتا به جهان تسری خواهد یافت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اقام خدماتی طی سه ماه بین ۵ تا ۳۵ درصد گران شده اند
بررسی  40 قلم اقام خدماتی که مرکز آمار ایران اخیرا منتشر کرده نشان می دهد این اقام بین پاییز و زمستان 
۱۳۹۸ حدود ۵ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.بررســی  40 قلم اقام خدماتی که مرکز آمار ایران اخیرا 
منتشر کرده نشان می دهد این اقام بین پاییز و زمستان ۱۳۹۸ حدود ۵ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.

در بین این اقام، کرایه تخت آسایشگاه روانی با ۳۵ درصد رشد، بااترین افزایش قیمت را داشته است. پس از 
آن، نگهداری سالمند با ۲۸ درصد رشد، بلیط مترو و کرایه حمل ونقل بین شهری با سواری نزدیک به ۲۶ درصد، 
خدمات موبایل با ۲4 درصد و نگهداری از فرد ناتوان ذهنی با ۱۶ درصد رشد، بیشترین رشد قیمت ها را داشته اند.

 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
مردم فریب پیامک های فروش تور خارجی را نخورند

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان اینکه هیچ تاریخی برای برقراری پروازهای خارجی قطعی و نهایی 
نیست، گفت: آغاز فروش تورهای خارجی قابل اتکا نیست و مردم فریب پیامک های تبلیغاتی را نخورند. بسیاری 
از این پیامک ها با هدف جمع آوری نقدینگی پول از مردم به صورت انبوه ارسال می شودقصود اسعدی سامانی 
درباره آخرین وضعیت انجام پروازهای خارجی اظهار داشت: برقراری پروازهای خارجی بستگی به وضعیت شیوع 
کرونا در ایران و کشــورهای مقصد دارد. باید توجه داشته باشیم که اگر شرایط وضعیت کرونا در ایران بحرانی 
باشد، کشورهای خارحی در برقراری پروازهای ایران تجدید نظر می کنند.وی ادامه داد: البته در حال حال حاضر 
پروازهای لندن سه بار در هفته، پاریس دو بار در هفته، آمستردام دو بار در هفته و منچستر هم دو بار در هفته 
به صورت برنامه ای انجام می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به این سوال که این پروازها با چه 
ظرفیتی انجام می شوند، گفت: هر ایرانی که اقامت این کشورها راداشته باشد می تواند مسافر این پرواز باشد اما 
معموا تعداد مسافران این پروازها از تهران بیشتر از ۱0 الی ۱۵ نفر نیست و بیشتر مخاطبان این پروازها ایرانی های 
مقیم این کشورها هستند که با این پروازها در رفت و آمد هستند.اسعدی سامانی با اشاره به آغاز ارسال پیامک ها 
انبوه فروش تورهای مسافری به ویژه برای مقصد ترکیه تاکید کرد: هیچ تاریخی برای بازگشایی پروازها به صورت 
نهایی اعام نشده است و هیچ یک از این تورهای مسافری قابل اتکا نیست و مردم فریب این پیامک ها را نخورند.

وی افزود: بسیاری از این پیامک ها با هدف جمع آوری نقدینگی پول از مردم به صورت انبوه ارسال می شود و 
هیچ پروازی هم در کار نیست و هدف ارسال کنندگان بازی کردن با پول و نقدینگی مردم است و در نهایت هم 
به خریداران اعام می کنند که منتظر باشید تا تاریخ پرواز اعام شود در حالی پیش از آن هزینه سفر را دریافت 
کرده  اند.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ شرکت خارجی تاریخی برای برقراری 
پرواز با ایران را اعام نکرده  است، اظهار داشت: نکته بسیار مهم این است که پروتکل های بهداشتی پذیرش مسافر 
خارجی باید اعام شود. سازمان هواپیمایی برای تعیین پروتکل های بهداشتی درخواستی را به وزارت بهداشت 
ارایه کرده است و هر چه زودتر این پروتکل ها باید مشخص و به سایر کشورها عام شود.اسعدی سامانی ادامه 
داد: البته پیش از این پروتکل هایی برای پروازهای موردی اعام شده بود اما باید پروتکل ها نهایی و مشخص و 
فراگیر را اعام کنیم.وی درباره برخی از اظهارات مبنی بر اینکه بسیاری از پروازهای خارجی از ایران از طریق قطر 
ایرویز انجام می شود، گفت: قطر ایرویز تنها ایراینی بود که در دوران کرونا پروازهایش را به ایران قطع نکرد اما با 

این وجود هم امتیاز ویژه ای در این بخش به قطر ایرویز داده نشد.

وزیرامورخارجه گفت:امروز دنیا شاهد یک تحول 
عمده در روابط بین الملل است که شاید در ۱00 
سال گذشــته یا ااقل در ۷0 سال گذشته بعد از 

پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در نشســت 
علنی دیروز )یکشــنبه ۱۵ تیر( مجلس شــورای 
اسامی در تشــریح گزارش خود درباره تحوات 
بین المللی و سیاست جمهوری اسامی ایران در 
ســال جهش تولید، گفت:  امروز دنیا شاهد یک 
تحول عمده در روابط بین الملل اســت که شاید 
در ۱00 سال گذشته یا ااقل در ۷0 سال گذشته 
بعد از پایان جنگ جهانی دوم بی ســابقه است. 
ایــن تغییرات در روابط بین الملل بنیادین بوده و 
ماهیت بســیاری از مفاهیم و روابط بین الملل در 
حال تغییر است.وی با بیان اینکه این تحوات از 
پایان امپراطوری شرق شروع شده است، ادامه داد: 
البته غربی ها فکر می کردند که این پایان یعنی 
پیروزی جبهه غرب، اما به ســرعت فهمیدند که 
شــرایط جدیدی بر روابط بین الملل حاکم شده 
و غرب هنوز تاوان برداشــت اشتباه که در ابتدای 
دهه ۹0 میادی داشــت، را می پردازد. آنچه که 
مهم است در شــرایط سیال گذار بین المللی که 
اان ۳0 ســال است در این شــرایط قرار داریم و 
پایانی برای این شرایط دیده نمی شود، مهمترین 
نکته فهم دقیق و عدم اشــتباه است، هرکس در 
شرایط گذار در تاریخ اشتباه کرده، دچار مشکات 
اساســی شــده و برخی حکومت ها نیــز در این 
وضعیت به پایان رسیدند.وزیر امورخارجه تصریح 
کرد: متاسفانه ایران هم در تاریخ معاصر در مقاطع 
گذار به دایل مختلفی علی رغم اهمیت موقعیت 
ژئوپولتیک و استراتژیک، نتوانسته تا قبل از انقاب 
اســامی نقش بسزایی را در این شرایط ایفا کند، 
فرصت ها از دســت رفته، شاید به خاطر آنکه در 
گذشته جهت گیری های جهانی شناخته نشده و 
کنش گری فعال و شــاید انسجام داخلی نداشته 
است. همچنین مهمتر از تمام این مسائل این بوده 
که نخبگان جامعه ما در شرایط گذار نه تدبیر و نه 
شجاعت کافی داشته اند تا در شرایط گذار بتوانند 
وضعیت کشــور را به شکلی مدیریت کنند تا این 
شرایط به نفع کشور تمام شود.ظریف افزود: امروز 
شرایط گذار دو مشخصه مهم دارد؛ مشخصه اول 
شدن مداوم یا ســیالیت همه جانبه ائتاف های 
کوتاه مــدت و فرصت طلبانه و تحول در مفاهیم 
اســت.وی در بیان تحول دوم افــزود: جابه جایی 
مراکــز و کانون های قــدرت در روابط بین المللی 
حرکت از جهانی که همه چیز آن در غرب اتفاق 
می افتد از اتفاقات مهم تا  تصمیم گیری های مهم 
همه غرب محور بود، به جهانی که امروز پساغربی 
شده است یعنی جهانی که در آن غرب محور تمام 
تحوات بین المللی نیست.وزیر امور خارجه یادآور 
شــد: موضوع اول تحول در مفاهیم اســت همه 

مفاهیم بین المللی و روابط سیاســی دچار تحول 
بنیادین شده است نه اینکه مفاهیم قبلی نابود شده 
است اما مفاهیم جدیدی جایگزین شده است که 
فرصت ویژه ای را برای کشورهایی نظیر جمهوری 
اسامی ایران ایجاد کرده و امام راحل )ره( اولین 
فردی بود که این تحول را تشخیص داد اگر نامه 
ایشان به گورباچف را ماحظه کنید می بینید که 
در آن ایــن تحول را تشــخیص دادند و به دنبال 
ایشان سلف صالحش، مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( همین روش را ادامه دادند.وی تأکید کرد: 
آنچه که تحول پیدا کرده این اســت که امنیت و 
قدرت دچار تحول شــده و مفاهیم جدیدی می 
تواند امنیت ساز باشند و امنیت را ایجاد کنند، دوم 
اینکه جهان فقط غرب نیســت و حتی در درون 
غرب یک جنگ داخلی بین قدرت و نظام لیبرالی 
جهانی شکل گرفته اســت، قدرت های غیرغربی 
برآمدند همچون چین و کشــورهای تازه ظهور و 
همین نگرانی آمریکا از ابتدای دهه ۹0 بوده و همه 
سیاست هایی که آمریکا دنبال کرده به این دلیل 
بوده است که فکر می کرده در این شرایط انتقالی 
اگر سریع نجنبد امکاناتش را از دست می دهد.وزیر 
امور خارجه عنوان کرد: برای اینکه آمریکا بتواند 
شرایط قدیم را نگه دارد امروز به عنوان یک قدرت 
ارتجاعی که تاش می کند شرایط گذشته را که به 
نفعش بوده اســت نگه دارد و از رو آمدن مفاهیم 
جدید قدرت جلوگیری کند این است که تمام دنیا 
را امنیتی کند کما اینکه اگر امروز ماحظه کنید 
می بینید که آمریکا کرونا را هم امنیتی کرده است 
یعنی با چین برخوردی می کند که انگار ویروس 
کرونا تحول امنیتی است گرچه برخی تئوری هایی 
در مورد امنیتی بودن کرونا از هر دو طرف وجود 
دارد اما آمریکا به دلیل دیگری این را امنیتی سازی 
می کند که بتواند خود را حفظ کند.ظریف اظهار 
داشــت: در کنار آن جمهوری اسامی را با عنوان 
یــک قدرتی کــه می تواند در شــرایط جدید با 
شــناخت صحیح از این وضعیــت انتقالی برآید 
تاش می کند که امنیتی کند. در این شرایط یک 
فضا برای کنشگری ایران به وجود آمده و ما باید 
این را بپذیریم، اگر در شرایطی هم می شد گفت 
که امر محتوم در دنیا وجود دارد گرچه بر اساس 
تفکر اســامی ما معتقد به محتــوم بودن و جبر 
نیستیم اما امروز تفکر محتومی بر پایه همه مبانی 
روابط بین الملل غلط است و هیچ امر محتومی در 
جهان وجود ندارد و همه چیز در حال شدن است، 
انسان و کشورها به عنوان قدرت های کنشگر می 
توانند تأثیرگذار باشــند. هرگونه محتوم  انگاری 
یعنی یک تصمیــم در برابر قدرت. محتوم انگاری 
خطر جــدی که جوامع را تهدیــد می کند و ما 
باید بپذیریم که کنشگر هستیم و تأثیرگذاریم و 
می توانیم آینده خودمان را شکل بدهیم.وزیر امور 
خارجه افزود: امروز شرایطی ایجاد شده است که 

نه تنها کشورها بلکه یک فرد انسانی می تواند در 
تحوات بین المللی تأثیرگذار باشد، در این شرایط 
که جمهوری اسامی با یک قدرت واقعی معنایی 
کــه امام راحل آن را به خوبــی درک کرده بود و 
به خوبی هم از آن اســتفاده کــرده بودند و مقام 
معظم رهبری هم در سیاست های داهیانه شان آن 
را پیگیری  می کنند جمهوری اسامی یک قدرت 
در حال برآمدن اســت و برای همین امر آمریکا 
یک جنگ تمام عیار به عنوان نماینده نظام قبلی 
و کسی که می خواهد آن روابط کنشگری قبلی را 
حفظ کند بر جمهوری اسامی حاکم کرده است.

وی یادآور شــد: در این جنــگ تمام عیار آمریکا 
می خواهد چنــد کار انجام دهد که مهمترین آن 
یک برساخته اســت و در واقع یک مفهوم سازی 
است و آن این است که از ایران یک تهدید امنیتی 
ایجاد کند. وقتی از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد 
کرد موضوع ایران می شــود مکان ها و حوزه هایی 
که آمریکا در آنها اقتدار دارد مثل شورای امنیت 
و یا به حوزه های امنیتی اقتصاد بکشــاند و بتواند 
از ضرب های امنیتی در اقتصاد جهانی کما اینکه 
یکی از کارهای مهمی که در زمان اوباما انجام داد 
با علم به اینکه در حال از دست دادن قدرت خود 
است ضرب  های اقتصادی جهانی را امنیتی سازی 
کرد مثل بحث های مبارزه با پولشــویی و مبارزه 
با تأمین مالی تروریســم و اقداماتی از این قبیل 
که توانست دنیا را در یک حوزه هایی گرفتار کند 
و از آن حوزه هــا تمام دنیا را برای اهداف امنیتی 
استفاده کند نظام اقتصادی آمریکا در این فاصله 
توانســت یک قدرت ویژه ای را بر نظام اقتصادی 
جهانی پیدا کنــد و آنها هســتند که جمهوری 
اسامی باید در بین شــان بازی کند.عضو کابینه 
دولت دوازدهــم عنوان کرد: دومیــن کاری که 
آمریکا تاش کرده تا انجام دهد اجماع سازی علیه 
ایران اســت کما اینکه از دی ماه ســال ۱۳۹۶ تا 
هفته گذشته 4 جلسه ویژه شورای امنیت با فشار 
آمریکا برای فشار وارد کردن بر ایران تشکیل شده، 
جلسه ای که در بهمن ماه ۹۶ نماینده وقت آمریکا 
در مورد موضوع اغتشاشات برگزار کرد، جلسه ای 
که به ریاســت آقای پمپئو برگزار شد و جلسه ای 
که با حضور آقای ترامپ برگزار شد و جلسه هفته 
گذشته که با حضور بنده، دبیر کل و آقای پمپئو 
برگزار شــد. در تمام این حرکت ها به لطف خدا 
آمریــکا منزوی بوده کما اینکــه ماحظه کردید 
در جلســه ای که برای اغتشاشات برگزار کردهمه 
اعضای شــورای امنیت در مــورد برجام صحبت 
کردند و در جلســه هفته گذشــته آمریکا باز هم 
برای امنیتی سازی ایران تاش کرد و همه اعضای 
شورای امنیت هم بر این اصرار کردند برجام مهم 
است و هم اصرار کردند که آمریکا سیاست غلطی 

را دنبال می کند.
ادامه در صفحه دوم

 راغفر استاد دانشگاه الزهرا:

تامین هزینه ها کشور از جیب مردم
افزایش مداوم قیمت 

خودرو در بازار بی مشتری

کشور یک گام به تشنگی نزدیک شد

بررســی روند بازار خودرو نشــان می دهد که قیمت انواع خودروهای داخلی طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲0 
درصد گران  شده و این روند علیرغم حضور مشتری و رسیدن سطح معامات به صفر همچنان افزایشی است.۲۲ 
اردیهشت ماه بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اعام کرد که قیمت مبنا برای انجام معامات در بازار آزاد، قیمت خودرو در کارخانه به 

عاوه حداکثر ۱0 درصد سود خواهد بود.....

مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت
 حفظ تجارت خارجی ایران و اروپا

 با اینستکس ممکن نبود

رییس کمیسیون طا و جواهر اتاق اصناف: 

 امکان پیش بینی قیمت  طا و سکه برای 
۱۰ دقیقه آینده هم وجود ندارد

رییس کمیسیون طا و جواهر اتاق اصناف گفت: به دلیل باتکلیفی در قیمت ها دیروز دادو ستد طا 
و سکه در بازار چند ساعت متوقف شد.محمد کشتی آرای درباره آخرین وضعیت بازار سکه و طا اظهار 
داشــت: در دو روز گذشــته قیمت اونس جهانی هیچ تغییری نداشت چراکه بازارهای جهانی تعطیل 
بودند اما نرخ سکه و طا در بازار ایران به دو دلیل افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز باا رفت.وی افزود: 
روز گذشــته قیمت سکه نسبت به روز گذشته 4۳0 هزار تومان افزایش یافت که یک میلیون و ۲00 
هزار تومان در هر قطعه سکه حباب وجود دارد.کشتی آرای با اشاره به قیمت های دیروز ۱۵ تیر ماه در 
بازار طا و سکه گفت: سکه طرح قدیم به ۹ میلیون و 4۵0 هزار تومان، طرح جدید به ۱0 میلیون و 
۵00 هزار تومان، نیم ســکه به ۵ میلیون و ۲00 هزار تومان، سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵0 هزار 
تومــان و قیمت هر مثقال طا به 4 میلیــون و ۶۵ هزار تومان و هر گرم طای ۱۸ عیار به ۹40 هزار 
تومان رســید.وی با تاکید بر اینکه هیچ پیش بینی از قیمت ها در بازار طا و ســکه وجود ندارد، گفت: 
حتــی امکان پیش بینی قیمت ها برای ۱0 دقیقه آینده را هم نداریم و حتی دیروز برای ســاعاتی داد 
و ســتد سکه و طا متوقف شــد چراکه در بحث نرخ گذاری باتکلیف مانده بودیم.کشتی آرای درباره 
افزایش تقاضا در بازار گفت: از آنجایی که پیش بینی افزایش نرخ ارز وجود داشت و طا هم با نرخ ارز 

حرکت می کند، تقاضا برای خرید طا و سکه در بازار افزایش یافت.

 ظریف: 
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست

هیچ چیز مخفی در قرارداد ۲۵ ساله با چین نداریم
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 قالیباف:گزیده خبر

مقابلزیادهخواهیآژانسانرژیاتمیمیایستیم
رئیس مجلس شورای اســامی گفت: آژانس بین المللی اتمی 
نباید برای تکمیل حلقه اطاعاتی و جاسوســی کشــورهای 
متخاصم در کشــور هرکاری را انجام دهد.محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسامی در نشست علنی دیروز )یکشنبه، 
15 تیر( قــوه مقننه خطاب به محمدجــواد ظریف وزیر امور 
خارجه، گفت: نکته ای که امــروز دغدغه و محل نگرانی مردم 
و نمایندگان مجلس است، ریشــه در مشکات و سختی های 
اقتصادی دارد و این در حالی اســت که مردم از ابتدای انقاب 
اسامی تاکنون پیوسته نشان دادند که هزینه استقال کشور 
را هرچه باشــد می پردازند و حتی اگر نیاز باشــد جان خود و 
فرزندانشــان را هم در این راه تقدیم و ســختی های اقتصادی 
را هــم تحمل می کننــد کما اینکه دیدیم در طول 40 ســال 
در تمــام عرصه ها امتحان خوبی پس دادند و همیشــه کمک 
مدیران و مســئوان در مقاطع مختلــف بودند و در آینده هم 
خواهند بود.وی ادامه داد: آنچه امروز مردم و نمایندگان مجلس 
توقع دارند این است که هزینه اضافی بر آن ها وارد نکنیم و در 
تصمیم گیری ها چه در سیاست های اقتصادی، داخلی و خارجی 
به گونــه ای عمل کنیم که هزینه بیش از انــدازه به مردم وارد 
نشــود.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: ما امروز در حوزه 
سیاســت خارجی به این موضوع باور داریــم که اگر بخواهیم 
دستگاه دیپلماسی مسائل سیاســت خارجی را پیگیری کند 
و تحقق بخشــد اولین چیزی که بدان نیــاز دارد تولید قدرت 
است چرا که وقتی قدرت داشته باشیم می توانیم مقابل دشمن 
بایســتیم و موفق شویم و در چرخه چانه زنی و فشار آن ها قرار 

نگیریم و عقب نشــینی و وادادگی پیــدا نکنیم.رئیس مجلس 
شورای اســامی تأکید کرد: بخش عمده ای از تولید قدرت در 
کشور در حوزه توان و کار اقتصادی است و همان طور که وزیر 
امور خارجه نیز بدان اشاره کرد وزارت امور خارجه در این مورد 
می تواند نقش کلیدی داشته باشد، کما اینکه در تغییر ساختار و 

رویکرد در این دولت حوزه معاونت اقتصادی را تشکیل داده ایم.
وی یادآور شــد: البته شــاید توقع بنده این بود که وزارت امور 
خارجه به وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل تبدیل شــود 
چراکه امروز جنگ ما اقتصادی است و در حوزه مسائل ارزی با 
وجود تمام سختی ها انتظار می رود وزارت امور خارجه شرایطی 

را فراهم کند که اگر نتوانستیم به دلیل مشکات ناشی از برجام 
سرمایه گذار خارجی وارد کشور کنیم، به گونه ای اقدام شود که 
پول مردم که نزد برخی کشــورها باقی مانده است که سالیان 
سال در این کشــور معامات اقتصادی را تجارت می کردند در 
این شرایط سخت ارزی انتقال ارز را به کشور با تاش مضاعف 
انجام دهد.رئیس مجلس شورای اسامی اظهار داشت: کرونا در 
مبادات مرزی اشــکال ایجاد کرد اما اآن فرصتی فراهم شده 
است که آن را جبران کنیم بنابراین وزارت امور خارجه در بحث 
اقتصادی، همکاری مرزی و تبادات تجاری باید بیش از گذشته 
فعال باشد.قالیباف افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای 
حکام باید این را بدانند در حوزه سیاســت خارجی، جمهوری 
اسامی و نمایندگان مجلس هرگز به آژانس اجازه نخواهند داد 
که دستش باز باشد و بدون محدودیت هرچه می خواهد انجام 
دهد و به دنبال این باشــد که حلقه های اطاعاتی و جاسوسی 
کشــورهای متخاصــم را تکمیل کند.رئیس مجلس شــورای 
اســامی تأکید کرد: ما مقابل این زیاده خواهی آژانس به طور 
جــدی خواهیم ایســتاد و از وزارت خارجه می خواهیم که در 
این شــرایط سیاست های کاهش دهنده تعهدات برجامی را که 
تصمیم گیری شده اجرا کند و هم زمان با آن همکاری با آژانس 
را در چارچوب تعهدات ادامه دهیم که حق ملت است.قالیباف 
با بیان اینکه »ان شاءاه وزارت خارجه بتواند در حوزه اقتصادی 
که مهم ترین عنصر در تقویت تولید قدرت ملی اســت، وظیفه 
خود را به درســتی انجام دهد« از وزیر امور خارجه برای حضور 

در این جلسه قدردانی کرد.

 ظریف: 
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست

هیچ چیز مخفی در قرارداد 25 ساله با چین نداریم

ادامه از صفحه اول
وزیر امور خارجه گفت: هدف سوم آمریکا روایت سازی های جعلی از ایران در 
منطقه و جهان است، ما باید توجه کنیم که بازی آمریکا در این روایت سازی ها 
چیســت و خودمان گرفتار این بازی نشــویم.وی افزود: چهارمین کاری که 
آمریکا انجام می دهد فشار بر دوستان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در 
منطقه است که در این حوزه هم نیاز به توجه ویژه ما وجود دارد و مهمترین 
هدفی که آمریکا دنبال می کند جدا کردن مردم از حاکمیت اســت، ناکارآمد 
نشان دادن نظام و مشروعیت زدایی به زعم خودشان از نظام است. اگر کتاب 
بولتون را ماحظه کنید می بینید که در پشت همه سیاست هایی که آمریکا 
دنبال می کند به نام فشار حداکثری این اهداف نهفته است و آمریکایی ها این 
اهداف را دنبال می کنند.عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: حاا ما باید 
چه کار کنیم، مهمتر از همه انســجام درونی اســت، سیاست خارجی، حوزه 
دعوای جناحی و گروهی نیست به این دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی 
در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست های کلی نظام را ایشان 
تعیین می کنند.ظریف با اشاره به اینکه در وزارت امور خارجه تمرکز بر منطقه 
و همسایگان یکی از سیاست های مهم بوده است، گفت: ایران باید به عنوان 
تولیدکننده امنیت در منطقه شناخته شود و بر این اساس همسایگان باید این 
مهم را دریابند؛ خوشبختانه طی 7 سال گذشته بهترین روابط را با کشورهای 
همسایه از جمله ترکیه، افغانســتان، آذربایجان، عراق و پاکستان داشته ایم.

وی افزود: بر این اساس می توان یادآور شد تعداد سفرهایی که به کشورهایی 
مانند روســیه و ترکیه داشته ام، بیش از 20 سفر بوده است.وزیر امور خارجه 
کشورمان با تاکید بر اینکه تاش شد طی این سال ها نقش مثبتی در منطقه 
ایفا کنیم، تصریح کرد: بر این اساس شاهد شکل گیری توافق آستانه هستیم 
که از جمله اقدامات بارز برای بازگشت آرامش به سوریه است.این عضو کابینه 
دولت دوازدهم تصریح کرد: خوشبختانه شکل گیری کنوانسیون دریای خزر 
که از توفیقات جمهوری اســامی ایران محسوب می شود، از دیگر اقدامات 
وزارت امور خارجه در راستای همکاری های چندجانبه و منطقه ای به شمار 
می آید؛ این موضوع براســاس سیاست تخلیه استراتژیک قدرت با استفاده از 
ظرفیت های سیاست همسایگی محقق شده است.ظریف با تاکید بر اینکه در 
روابط خارجی تاش شــده مولفه اعتماد به نفس و تکیه بر توان داخلی مورد 
توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: بر این اســاس مشــاهده می شود که در برابر 6 
قدرت جهانی حضور یافتیم و مذاکره انجام شد، تا جایی که ترامپ عنوان کرد 
که سرشان کاه گذاشتیم! وزیر امور خارجه با اشاره به توافق استراتژیک 25 
ساله ایران و چین ادامه داد: در این خصوص هیچ موضوع مخفی وجود ندارد 
و همه  چیز کاما شــفاف است که در زمان های مختلف اعام شده است؛ از 
زمانی که آقای شــی با رهبر انقاب دیدار کرده اند و نســبت به این موضوع 
مســائلی مطرح شــد تاکنون همه امور به طور شفاف برای جامعه بیان شده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه موضوع یاد شــده به معنای فراموشی شعار »نه 
شــرقی و نه غربی« جمهوری اســامی به شمار نمی رود، گفت: در واقع این 
توافق تاکید بر توجه به واقعیت ها و تغییر منابع قدرت در دنیاست.این عضو 
هیات دولت با اشاره به اینکه باز نگه داشتن شریان های اقتصادی کشور یکی 
از سیاست های وزارت امور خارجه محسوب می شود، اظهار کرد: امروزه شاهد 
جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه کشورمان هستیم.ظریف با 
اشــاره به اقدامات اقتصادی وزارت امور خارجه در حوزه ســاختاری و فکری 
اظهار کرد: طی 4 دهه گذشــته وزارت خارجه به عنوان مجموعه سیاســی- 
امنیتی تلقی می شد، لذا تاش کردیم این مهم به سیاسی-امنیتی- اقتصادی 
تغییر جهت دهد که کار دشواری است؛ در این بین باید یادآور شد که وزارت 
امور خارجه تاش کرده به معیشت مردم کمک کند تا فشار اقتصادی از دوش 
آنها برداشــته شود.وزیر امور خارجه کشور با یادآوری ایجاد معاونت اقتصادی 
در وزارتخانه متبوعش بیان کرد: یکی از قوی ترین ســفرای کشورمان را به 
عنوان مســئول در این معاونت منصوب کردیم تا مسائل اقتصادی جدی تر 
پیگیری شود. در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و توجه به سیاست صادرات 
محور بودن در اولویت قرار دارد.وی با تاکید بر اینکه وزارت خارجه مسئولیت 
اقتصادی ندارد، بلکه تسهیل گر اســت، گفت: همچنین برای برطرف شدن 
مشــکات اقتصادی تاش کردیم به اهداف ضدایرانی آمریکا با بهره گیری از 
تهاتر ضربه بزنیم؛ در واقع این موضوع سبب حذف دار از تبادات اقتصادی 
می شود که امیدواریم مجلس شورای اسامی نیز برای کاهش مقاومت های 
داخلی در راستای تحقق این موضوع کمک کند.ظریف با اشاره به شکل گیری 
توافق نامه ها در اتحادیه اوراسیا تاکید کرد: توجه به منطقه، پیرامون و روابط 
اقتصادی با همسایگان برای رفع موانع صادرات کاا و خدمات از جمله اهداف 
وزارت خارجه در شکل گیری توافق نامه ها در اتحادیه یاد شده است.وزیر امور 
خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسامی توان این را دارد که در این شرایط 
نقش مهمی ایفا کند و ایفای این نقش نیازمند انسجام داخلی است.ظریف با 
تاکید بر اینکه ما دیدگاه جناحی و حزبی نداریم، تصریح کرد: در وزارت امور 
خارجه حزبی شدن به معنای پایان دادن به عضویت در این وزارتخانه است؛ ما 
آماده ایم همانطور که این امکان را داشتیم که بهترین روابط را با برادر شهیدم 
حاج قاسم سلیمانی داشته و هر هفته با ایشان جلسه هماهنگی داشته باشم 
این امکان را هم داریم که با همه شما نمایندگان برای پیشبرد اهداف انقاب 

و نظام مقدس جمهوری اسامی همکاری داشته باشیم.

جنجال در مجلس در جریان سخنرانی ظریف
عــده ای از نمایندگان در جریان ســخنرانی وزیر امــور خارجه در رابطه با 
برجام اختال ایجاد کرده که با تذکر رئیس مجلس خاتمه یافت.محمدجواد 
ظریف در جلســه علنی دیروز مجلس حضور یافت تا در رابطه با مســائل 
سیاســت خارجی و دیپلماســی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد، پس 
از پایان بخش اول صحبت های وی و در قســمت دوم سخنرانی ایشان در 
آغاز چندین تن از نمایندگان از صندلی خود برخاسته و با فریاد درخواست 
اخطار، مانع سخنرانی وزیر امور خارجه شدند. در همین حین رئیس مجلس 
بــه نمایندگان تذکر داد که پس از پایان صحبت وزیر خارجه مهلت اخطار 
به نمایندگان داده می شود اما همچنان نمایندگان فریاد »دروغگو« » آقای 
ظریفه بسه« » دوست نداریم دروغ بشنویم« سر می دادند.وزیر امور خارجه 
نیز خطاب به نمایندگان اخطار داد که من اگر دروغ گفتم رهبر شــنیدند و 
اگر صادقانه حرف زدم رهبر نیز شنیدند، ایشان به من صادق گفتند اما شما 
به من دروغگو گفتید. ایشان به من شجاع گفتند اما شما به من ذلیل گفتید. 
اما بنده برای نمایندگان ملت ارزش و احترام قائلم.پس از صحبت های چند 
دقیقه ای وزیر امور خارجه، عده ای از نمایندگان فریاد مرگ بر دروغگو سر 
دادند و آقای ظریف نیز اعام کرد بنده از مهمان نوازی شــما سپاسگزارم.

رئیس مجلس شورای اسامی به نمایندگان اخطار می داد که بر جای خود 
نشسته و نظم جلسه را رعایت کنند.

موسوی ارگانی:
طرح سئوال از رئیس جمهور چهارشنبه اعام 

وصول می شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: تاکنون 125 نفر از نمایندگان 
طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند و احتماا روز چهارشنبه این طرح 
اعام وصول می شود.حجت ااسام سید ناصر موسوی ارگانی، درباره آخرین 
وضعیت طرح ســوال از رئیس جمهور، گفــت: تاکنون 125 نفر از نمایندگان 
مجلس شورای اسامی طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند.وی افزود: 
قرار است جلسه ای با جمعی از نمایندگان در این باره برگزار شود و قطعاً تعداد 
امضاها افزایش پیدا می کند.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: به احتمال زیاد طرح ســوال از رئیس جمهور روز چهارشنبه در مجلس 

شورای اسامی اعام وصول خواهد شد.

افشاگری برجامی
 به زودی همه نامه هایم را منتشر

 خواهم کرد
محمد جواد ظریف با انتشــار توئیتی درباره سابقه به جریان انداختن مکانیزم 
حل اختافــات در برجام تاکید کرد که به زودی همه نامه هایش را منتشــر 
خواهد کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در توئیت خود آورده اســت: جنجال 
تبلیغاتی را باور نکنید: با توجه به نقض برجام توســط ایاات متحده و ســه 
کشور اروپایی، ایران دست کم در شش نوبت مکانیزم حل اختاف را به جریان 

انداخته است:
- در 16 دسامبر 2016 به دلیل نقض برجام توسط ایاات متحده

- در دهم می 201۸ به دلیل نقض برجام توسط ایاات متحده
- در هفدهم ژوئن 201۸ به دلیل نقض برجام توسط ایاات متحده

- در ششــم نوامبر 201۸ به دلیل نقض برجام توســط ایاات متحده و ســه 
کشور اروپایی

- در هشتم می 201۹ به دلیل نقض برجام توسط ایاات متحده و سه کشور 
اروپایی

- در دوم جوای 2020 به دلیل نقض برجام توسط سه کشور اروپایی
به زودی همه نامه هایم را منتشر خواهم کرد!

معاون آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه:
در مبارزه با کرونا از تمام توان موجود در 

سپاه بهره می بریم
معاون سامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه با تاکید بر اینکه در مبارزه 
با کرونا از تمام توان موجود در ســپاه بهره می بریم ،گفت: در استان های قرمز 
کشــور بنا بر نیازی که دانشگاه های علوم پزشکی آن استان ها اعام کنند و بر 
اســاس اعام وزارت بهداشت، نیروهای بهداشــتی و درمانی سپاه با تمام قوا 
حضور دارند.به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد عبداللهی در 
گفت وگویی با بیان اینکه سپاه در برابر هر تهدیدی از کیان ملت و کشور دفاع 
می کند، گفت: ما همچنان کرونا را یک تهدید بزرگ برای ایران اسامی قلمداد 
می کنیم و به همین علت با قدرت در صحنه مبارزه با کرونا حضور داریم. وی 
با بیان اینکه مراکز درمانی سپاه همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم برای 
مقابله با کرونا هســتند، عنوان کرد: در استان های قرمز کشور بنا بر نیازی که 
دانشــگاه های علوم پزشکی آن اســتان ها اعام کنند و بر اساس اعام وزارت 

بهداشت، نیروهای بهداشتی و درمانی سپاه با تمام قوا حضور دارند.

نیکزاد:
اولویت ارزی رعایت نشده است

نایب رئیس مجلس شــورای اسامی خطاب به سرپرست وزارت صمت، گفت: 
متأسفانه اولویت ارزی رعایت نشده و امنیت غذایی مدنظر قرار نگرفته است.

علی نیکزادنایب رئیس مجلس در نشست علنی دیروز )یکشنبه، 15 تیر( قوه 
مقننه و درباره گزارش عملکرد سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گفت: اینکه گفته می شود در ستاد تنظیم بازار 14 نفر هستند و هرکدام از 
وزرا یک رأی دارند باید شفاف شود.وی تصریح کرد: در واقع بازار را با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می شناسند و این انتقاد وارد است که اولویت ارزی 
رعایت نشــده و امنیت غذایی مدنظر قرار نگرفته اســت.نماینده اردبیل در 
مجلس عنوان کرد: همه باید پاسخگوی مردم باشند از این رو رئیس جمهور 

و مسئوان در این حوزه تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی با بیان اینکه شهرهای 
زیرزمینــی در همــه ســواحل جنوب 
گسترش یافته است، گفت: ما شهرهای 
شناوری موشک انداز را در اختیار داریم و 
هر زمانی که صاح باشد، آن را به نمایش 
علیرضا  دریادار  خواهیم گذاشت.سردار 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاســداران انقاب اسامی در گفتگویی 
مشروح با نشــریه صبح صادق، به بیان 
برخی دستاوردها و سطح آمادگی دفاعی 
این نیرو پرداخته اســت که متن کامل 
آن را در ادامه می خوانید:اشــاره: نیروی 
دریایی ســپاه اگرچه در شــهریور ماه 
1364 با فرمان مبارک حضرت امام)ره( 
رسماً تشکیل  شد، اما قبل از آن، یعنی با 
پیروزی انقاب اسامی و تأسیس سپاه 
پاسداران و ضرورت حضور این نیرو در 
دریا، با توجه به اینکه مسیر فرار بخشی 
از ضدانقاب از طریق دریا بود، یگان های 
دریایی سپاه تشکیل شد.در خوزستان با 
شــروع جنگ تحمیلی و محاصره شهر 
آبادان، تنها راه کمک رسانی  و تدارکاتی 
از طریق خورهــای بین  بندر امام)ره( و 
بهمن شیر منطقه چوئبده بود.رزمندگان 
مجبور بودند از مسیر همین خورها خود 
را به آبادان برسانند. لنج ها معموا بین 
خــور کویرین و بهمن شــیر )روبه روی 

ســکوی اامیه عراق( بــه گل می زدند 
و در همین محل مورد حمله ســطحی 
می گرفتند.یگان های  قــرار  هوایــی  و 
دریایی سپاه مسئولیت حفاظت از این 
شناورها را به عهده داشتند، تا اینکه در 
26 شــهریور 1364 سه نیروی زمینی،  
دریایی و هوایی سپاه تشکیل شد. قبل 
از این فرمان، در یک ســیر زمانی ابتدا 
یگان های دریایی ســپاه، سپس نواحی 

سه گانه دریایی و بعد ناو تیپ های دریایی 
و پس از آن مناطق ســه گانه دریایی در 
خوزستان منطقه سوم، در بوشهر منطقه 
دوم و در هرمزگان منطقه یکم تشکیل 
شد.نیروی دریایی ســپاه در یک سال 
و نیم درگیری پایان جنگ، مســتقیماً 
بــا آمریکایی ها وارد جنگ نابرابر شــد. 
آمریکایی ها به این نتیجه رســیدند که 
صدام پیروز جنگ نیســت و خودشان 

مستقیماً وارد جنگ در دریا به نفع صدام 
شدند و ســکوهای نفتی و کشتی های 
نفت کش ما را هــدف قرار دادند.نیروی 
دریایــی در مقابل هر کشــتی که از ما 
هدف قــرار می گرفت، با دســتورهایی 
که می ر   ســید، در مقابل یک کشتی از 
متحدان دشمن را هدف قرار می داد و در 
مجموع 130 فروند کشتی از سوی این 
نیرو هدف قرار داده شــد.در یک سال و 
نیم جنگ مستقیم با آمریکایی ها، نیروی 
دریایی سپاه با تقدیم ۹ شهید و از دست 
دادن چهار قایق، با مدد خداوند توانست 
سه فروند کشتی نفتکش آمریکایی ،  یک 
ناوشــکن و دو فروند بالگرد سی کبری 
)کبــری دریایی( را هدف قــرار دهد و 
بیش از 50 نفر از آمریکایی ها را به درک 
واصل کند.بعد از دفاع مقدس در دریا و 
پیش تر از ماجرای عین ااسد، با کمک 
خداوند در ســال 13۸5 تعــداد چهار 
آمریکایی  و دو کویتــی و بعد از آن در 
سال 13۸5 تعداد هشت تکاور دریایی 
کاه سبز انگلیســی به همراه سه قایق 
و در ســال 13۸6، 15 ملوان انگلیسی 
و در ســال 13۹4، 10 ملوان آمریکایی 
و اخیراً هم کشــتی متخلف انگلیسی 
طعم ضرب شست پاســداران انقاب را 
چشــیده اند و به دست رزمندگان اسام 

به زانو درآمدند.

 دریادار تنگسیری: 
گسترش شهرهای زیرزمینی نیروی 

دریایی در همه سواحل جنوب 

معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکا در پی ناکامی از 
فروپاشــی نظام جمهوری اسامی، دوباره برای مذاکره 
چراغ سبز نشان می دهد.اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با جمعی از علما 
و روحانیون ضمن تبریک میــاد امام رضا )ع(، نقش 
تاریخی روحانیت در تاریخ ایران را خاطرنشــان کرد و 
گفت: مهمتریــن عاملی که موجب ایجاد این نقش در 
نقاط عطف تاریخ این کشــور شد و در ذهن و یاد ملت 
ایران یادگار ماند، نحوه ارتباط روحانیت با مردم و بدنه 
اجتماعــی بوده اســت.معاون اول رئیس جمهور گفت: 
مردم روحانیت را گروهــی مرجع می دانند که در تلخ 
و شــیرین زندگی آنها همراهشان بوده است. این نقش 
بســیار تعیین کننده و مهم اســت و در حوادثی نظیر 
کرونا نیز آثار آن به وضوح مشخص شد.وی با اشاره به 
نقش مراجع عظام و روحانیت در داســتان کرونا گفت: 
آنها نشان دادند که به سامت مردم نگاه ویژه ای دارند 
و کمک کرده اند تا از شــیوع بیماری جلوگیری کنیم. 
متولیان بقاع متبرکه با ستاد ملی مبارزه با کرونا بهترین 
همکاری را انجام دادند این انتخاب جزو انتخابات نادری 
است که توانســتیم بدون کمترین دغدغه و در جهت 
ســامت مردم نمازهای جمعــه و جماعت و یا برخی 
مراکــزی که با دل مردم ارتبــاط دارد نظیر حرم امام 
رضا )ع(، شــاه چراغ و حضرت معصومه )س( تعطیل 
شــود..وی با تاکید بــر اینکه نهــاد روحانیت یکی از 
سرمایه های مهم برای کشور است و باید از آن حفاظت 
شود به مسائل مطرح شده در جلسه پیرامون مشکات 
اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مردم اشاره کرد و گفت: 
ما در شــرایط خاص و ویژه ای قرار گرفته ایم و دولت 
نسبت به این مسائل واقف اســت و به دنبال راهکار و 
اتخاذ تصمیماتی است تا از دغدغه مردم بکاهد.معاون 

اول رئیس جمهور در تبیین شرایط خاص کشور به همه 
گیــری بیماری کرونا و آثار منفی آن بر اقتصاد جهانی 
اشاره کرد و گفت: کشورهای بزرگ که ادعا و توانمندی 
فراوانی در حوزه اقتصادی و پزشکی دارند دچار رکود و 
نزول اقتصادی شده اند که از رکود اقتصاد جهانی سال 
1۹30 نیز بزرگ تر اســت. در آمریکا که به تنهایی 30 
درصد تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده، 40 
میلیون نفر بیکار شــده اند و البته هیچکدام از مراکز 
پزشکی و درمانی دنیا تاکنون نتوانسته اند داروی خاصی 
برای مقابلــه با کرونا پیدا کنند.وی ادامه داد: ایران نیز 
به طور طبیعی با پیامدهای منفی کرونا مواجه شــده 
اســت و در مسائل اقتصادی و اجتماعی شاهد اتفاقاتی 
هستیم که البته تا حد زیادی در کنترل شرایط توفیق 
داشته ایم. در عین حال ایران با مسئله تحریم نیز روبرو 
است، تحریم ها در دوره قبل که از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل هم اعمال شد با این هدف انجام می گرفت 
که ایران پای میز مذاکره بیاید تا مسائل خود را حل و 
فصل کند اما اینبار تحریم های آمریکا با این هدف انجام 
شد که جمهوری اســامی جشن 40 سالگی پیروزی 

انقاب اســامی را نبیند.جهانگیری افزود: آمریکایی ها 
برای این کار برنامه ریزی های گسترده ای انجام دادند 
و به قول خودشــان بی حســاب چنین ادعایی مطرح 
نمی کردند چون می دانســتند بعداً قابل ارزیابی است و 
وقتی از تحقق این هدف خود مأیوس شــدند به دنبال 
فروپاشی اقتصاد رفتند، البته اقتصاد ما نیز از تحریم ها 
آسیب دیده اما اان که از هر دو هدف خود ناامید شده 
اند، مطرح می کنند کــه ایران پای میز مذاکره بیاید و 
چراغ سبز هم نشان می دهند.معاون اول رئیس جمهور 
با اشــاره به تنگناهای ایجاد شده از تحریم ها در فروش 
نفت، گفــت: نفت به عنوان اصلــی ترین منبع درآمد 
ایران تحت شــدیدترین تحریم ها قرار گرفته است، در 
تحریم های گذشته سقف فروش 1 میلیون بشکه نفت 
برای ایران تعیین شــد کــه در آن مقطع تا ۹00 هزار 
بشــکه نفت می فروختیم، این بــار آنها گفتند که باید 

فروش نفت ایران صفر شود که بحمده موفق نشدند.
وی تاکیــد کرد: بایــد کاری کنیم تا عــاوه بر حفظ 
چارچوب کشــور و اقتصاد از طبقــات ضعیف جامعه 
حمایت شود، شرایط حساس و پیچیدگی امور ایجاب 
می کند تا قدرت تاب آوری مردم و نظام مدیریتی کشور 

را باا ببریم و این تنها با حرف انجام نمی شود.
جهانگیری تصریح کرد: به عنوان رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی از ســال ۹2 و ۹3 چند پروژه مهم را 
به عنوان دســتور کار تعیین کردم چرا که پیش بینی 
می کردیم ممکن اســت مذاکرات به هــم بخورد و یا 
آمریکا بخواهد بد عهدی کند. امروز با اتکاء به پروژه ها 
و برنامه های اقتصاد مقاومتی نه تنها بنزین و گازوئیل 
مورد نیاز کشور را تولید می کنیم بلکه جزو کشورهای 
صادر کننده این دو محصول هستیم که نمونه اخیر آن 

صادرات بنزین به کشور ونزوئا بود.

جهانگیری:
آمریکابرایمذاکرهچراغسبزنشانمیدهد
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گزیده خبر   راغفر استاد دانشگاه الزهرا:

تامین هزینه ها کشور از جیب مردم
اســتاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: افزایش خودکشی ها، افزایش 
خشونت خانگی، جرم و جرایمی مانند سرقت و زورگیری، افزایش 
اعتیاد و رشد مهاجرت نیز نوعی طیغان علیه بی نظمی های کشور 
محســوب می شــود و می توان آنها را نوع دیگــری از اعتراضات 
مردم به شــرایط سخت اقتصادی دانست.حســین راغفر درباره 
گمانه زنی های ادامــه افزایش قیمت ارز در بازار اظهار داشــت: 
بســیاری از این گمانه زنی ها با سیاست های حکمرانی اقتصادی 
در ایران که فراتر از دولت محســوب می شود، هماهنگ است و 
تمام نظام سیاســی اقتصادی تصمیــم گرفتند که فعا از جیب 
مردم هزینه ها را تامین کنند.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین 
تصمیمــات برای تامین هزینه ها باا بردن نرخ ارز اســت، گفت: 
قطعا پیامدهای این تصمیم بر ســر همه مردم، جامعه، تولید و 
آینده اقتصاد، آوار خواهد شــد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
فعــا برنامه ریزی آنها به دلیل ناتوانی در انجام اقدامات درســت 
اقتصادی این است که ساده ترین راه را انتخاب کنند. البته راه های 
منطقی ســهل الوصول تری هم وجود دارد اما ظاهرا قرار نیست 
آن مســیرها برای اقتصاد ایران طی شــود که یکــی از آنها اخذ 
مالیات از درآمدهای حاصل از بازار بورس است.راغفر با تاکید بر 
اینکه درآمدزایی مالیاتی از بازار بورس بسیار راحت است، اظهار 
داشت: خرید و فروش در بازار بورس توسط سازمان بورس صورت 
می گیرد بنابراین تمام معامات و نقل و انتقاات مشخص است و 

می توان بدون دردسر از درآمدهای بورسی مالیات گرفت. هرچند 
که این درآمدزایی بسیار راحت تر است اما اراده سیاسی برای انجام 
این اقدام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل افزایش 
نرخ ارز، تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار بر این بود که 

مسئوان اقتصادی در سه دهه اخیر تصمیمات منطقی بگیرند، 
امروز این وضعیت اقتصادی را شاهد نبودیم. متاسفانه همه چوب 
بی تدبیری های حوزه اقتصاد سیاسی را می خوریم که کماکان هم 
ادامه خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی در 

این شرایط هم شــاهد خروج ارز از کشور هستیم، اظهار داشت: 
طبق آمارهای رســمی ظرف دو سال گذشــته 75 میلیارد دار 
صادرات داشــتیم که 48 میلیارد دار آن به کشــور بازگشته و 
هنوز 27 میلیارد دار وارد کشــور نشــده است. حال اینکه این 
آمار خروج رســمی ارز اســت و خروج ارز به صورت غیررسمی 
مشخص نیست.راغفر تاکید کرد: یکی از دایل مهم خروج ارز از 
کشور تضعیف بنیادهای سرمایه گذاری به دلیل ناامن بودن شرایط 
اقتصادی برای سرمایه گذاران به ویژه فعاان در بخش تولید است.

وی ادامه داد: به طور قطع کاهش قیمت ارز در یک نظم متفاوتی 
از بی نظمی های موجود می تواند رخ بدهد که در شــرایط کنونی 
هم این اتفاق نخواهد افتاد چراکه اراده سیاسی و اقتصادی کشور 
استفاده از راه های سهل، ساده و سریع است.تغییرات برای بهبود 
شــرایط اقتصادی نیازمند اراده جدی است که فعا این اراده را 
نمی بینم.این کارشناس اقتصادی با اشــاره به اشکال متفاوت و 
مختلف اعتراضات جامعه به مسائل اقتصادی تاکید کرد: یکی از 
اشکال واکنش مردم به شرایط اقتصادی، اعتراضات آبان 98 و دی 
ماه 96 بود. افزایش خودکشی ها، افزایش خشونت خانگی، جرم و 
جرایمی مانند سرقت و زورگیری، افزایش اعتیاد و رشد مهاجرت 
نیز نوعی طیغان علیه بی نظمی های کشــور محسوب می شود و 
می توان آنها را نوع دیگری از اعتراضات مردم به شــرایط سخت 

اقتصادی دانست.

افزایش ارزش پرتفوی 75درصدی سهام عدالت؛
آنچه سهامداران عدالت باید از زیر و بم 

فروش سهام بدانند
پس از گذشــت بیش از دو هفته از آزادسازی ســهام عدالت، امکان فروش ۳۰ 
درصد از این ســهام برای همه مشموانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب 
کرده بودند فراهم شــده اســت و این افراد می توانند نســبت به فروش سهام 
خود اقدام کنند. این درحالی اســت که ارزش پرتفوی ســهام عدالت نسبت به 
ابتدای زمان آزادســازی حدود 75درصد افزایش داســته است و بر این اساس 
صاحب نظران توصیه می کنند سهام داران فعا اقدام به فروش سهام خود نکنند. 
امکان آزادسازی ســهام عدالت از دهم اردیبهشت و امکان فروش ۳۰ درصد از 
ســهام عدالت برای ســهام دارانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند، از دهم خردادماه از طریق بانک ها و کارگزاری ها فراهم شد. 
البته تعدادی از مشموانی که از تاریخ ۱5 تا 29 خرداد سهام خود را آزاد کرده 
بودند، امکان فروش سهام خود را نداشتند.بر این اساس، محدودیت فروش سهام 
نیز برای این افراد رفع شــده اســت و درحال حاضر همه سهام دارانی که روش  
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند می توانند نسبت به فروش 
۳۰ درصد ســهام خود اقدام کنند تا کارگزاران بر اساس شرایط بازار و وضعیت 
سهم، ســهام آن ها را در بورس یا فرابورس بفرشوند و پول را در روزهای آینده 
به حساب شبای آنها واریز کنند.در این راستا و بر اساس اطاعاتی که در سایت 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به نقل از سخنگوی طرح آزادسازی 
سهام عدالت درج شده است، افرادی که شماره حساب شبای بانکی آنها صحیح، 
مورد تایید بانک مرکزی و فعال و شــماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد 
بوده، تمام وجه را در روزهای اول آزادســازی ســهام عدالت دریافت کرده اند.

مشموان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که  با ارائه شماره حساب شبا و 
تلفن همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری نزد بازار سرمایه )ثبت نام در 

سجام، هویت سجام، ارائه مدرک و ...( معاف شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:
 توسعه بزرگراه های اصفهان نیازمند 
۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار است

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان اظهار داشت: در 
دولت دوازدهم اقدامات خوبی برای توسعه بزرگراه ها در نظر گرفته شده و ساانه 
۱5۰ تا 2۰۰ کیلومتر بزرگراه در اســتان احداث و بهره برداری می شــود. وی با 
اشاره به اهمیت بزرگراه در حمل و نقل زمینی و تسهیل در تردد خودروها، ادامه 
داد:  برای احداث هر کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان ۳۰ تا ۳5 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز اســت. مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان افزود: کلیه راه های 
استان بصورت بزرگراهی و آزادراهی و از ایمنی نسبی برخوردار هستند و بعضی 
نقاط پرحادثه شناسایی شــده هم با مشارکت این اداره کل و سازمان راهداری 
وحمل ونقل جاده ای در حال اصاح هســتند. وی اضافه کرد: ســاانه هشت تا 
۱۰ دســتگاه تقاطع غیر همســطح نیز در نقاط پر حادثه استان احداث و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. علیرضا قاری قرآن با اشاره به اعتبارات توسعه راه های 
استان اصفهان گفت: اعتبار اباغی سال 98 برای توسعه راههای استان یک هزار 
و 454 میلیارد ریال و  اعتبار استانی نیز  ۱88 میلیارد ریال بود. وی خاطرنشان 
کرد: ســه هزار و 69۰ میلیارد ریال در سال های 97 و 98 برای توسعه راههای 

استان هزینه شده است. 

 طرح ارتقاء سامت محصوات کشاورزی
 دراستان قم اجرا می شود

مدیرهماهنگی ترویج کشــاورزی سازمان جهاد کشــاورزی قم گفت: در سال 
جهش تولید به منظور اجرای طرح ملی ارتقای سامت محصوات کشاورزی در 
استان،  سه شاخص اصالت، ایمنی و کیفیت محصوات موردبررسی قرار می گیرد.

محمدرضا حاجی رضا بیان کرد: این طرح با همکاری مشترک دستگاه های جهاد 
کشــاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و استاندارد اجرا می شود.وی با 
اشاره به این که رهگیری محصوات کشاورزی و پایش محصوات آلوده از محل 
تولید تا مصرف از اهداف این طرح اســت،  افزود: شناسنامه دار کردن محصوات 
کشاورزی از اولویت های این طرح است که برای محصوات پرخطر کشاورزی در 
سطح کشور  و استان اجرا می شــود.وی ادامه داد: برای این کار، در فاز اول کد 
۱6 رقمی برای محصوات موردنظر صادر می شــود که در استان قم این مرحله 
به اتمام رسیده است.حاجی رضا با اشاره به این که هم اکنون دوره های تخصصی 
در مورد ارتقای ســامت و کیفیت محصوات کشــاورزی توسط سازمان جهاد 
کشــاورزی قم برگزار می شــود.ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح ارتقا سامت 
محصوات کشــاورزی، زنجیره تولید غذای سالم در سطح مزارع،  باغات و سایر 
بخش های کشــاورزی اســتان تکمیل گردد.وی با اشاره به این که ارتقا سامت 

محصوات کشاورزی قم دارای مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز است.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان:
شروع خوب سازمان سرمایه گذاری  
شهرداری همدان  در فصل تابستان 

همدان- محبوبه یادگاری : رییس ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری همدان در گفتگو با چشم انداز همدان گفت: سازمان سرمایه 
گذاری همان طور که از نامش پیداســت پیگیر مســائل مهم در حوزه سرمایه 
گذاری برای کان شهر همدان است.مهران حاجیان  از انتشار سه مورد فراخوان 
خبر داد و افزود: این ســازمان از ابتدای تیر ماه تا به حال موفق شــد سه مورد 
فراخوان بزرگ را در جراید کثیراانتشار و رسمی چاپ کند که انتظار می رود هر 
چه زودتر منجر به عقد قرارداد شود که از جمله این فراخوان ها جذب سرمایه 
گذاری به روش بیوتین در خصوص ســاخت و بهره برداری از فضای تبلیغاتی ) 
پل های عابر پیاده( که نیازمند ضروری شهر همدان است و در ۱2 نقطه شهراز 
جمله میــدان امام خمینی )ره( - بلوار آیت اله نجفی وبلوار آیت اله موســوی 
نصب خواهد شــد. وی ارزش طرح حداقل۱2۰میلیارد ریال خواند و ادامه داد: 
این طرح می تواند ضریب  ایمنی تردد شــهروندان را برای عبور از نقاط حادثه 
خیز بیش از پیش باا ببرد و شــرایط ایمن تری را برای کودکان و مردم شــهر 
همدان داشته باشد.حاجیان در مورد هزینه بسیار باای اجرای این طرح گفت: 
هزینه بسیار باای آسانسور، پله برقی و تعمیر و نگهداری بسیار سنگینی که این 
طرح  دارد بخش خصوصی حاضر نبود در اجرای پل ها به صورت مکانیزه ورود 
پیدا کند پس این پل ها به شــکل رمپ و پله اجرا خواهد شــد  که  حتی یک 
ریالی را از بودجه شــهر و دولتی استفاده نمی شود خودش مزیت بسیار بزرگی 

برای شهر می باشد.

معاون اشتغال وزارت کار؛
 پرداخت تسهیات کرونا به 

۱۰میلیارد تومان رسید
معاون اشتغال وزارت کار از پرداخت ۱۰ میلیارد و 7۱۰ میلیون تومان تسهیات به 
واجدین شرایط دریافت تسهیات کرونا خبر داد و گفت: متقاضیان فاقد کد بیمه و 
کد کارگاهی طبق اعام وزارت کار می توانند از امروز دوشنبه مورخ ۱6تیرماه برای 
ثبت نام اقدام کنند.در راستای این مصوبه  حدود ۳میلیون نفر شاغل در ۱4 رسته 
منتخب قرار دارند که مشمول حمایت های دولت می شوند. به منظور شناسایی این 
افراد با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه از جمله کشور، فرهنگ و ارشاد اسامی، 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ... هماهنگی ازم صورت پذیرفته و بیش از یک 

میلیون و5۰۰ هزار نفر از شاغان شناسایی و احراز شده اند.

با برگزاری مجمع عمومي عادي ساانه :
 صورت های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت لیزینگ 

گردشگری به تصویب رسید
در جلســه مجمع عمومی شرکت 
گردشگری)ســهامی  لیزینــگ 
خاص( که بــا حضور ۱۰۰ درصدي 
سهامداران برگزار شد، صورت های 
مالی ســال ۱۳98 این شــرکت به 
تصویب رســید.به گــزارش روابط 
عمومی گــروه مالی گردشــگری، 
در این جلســه که به ریاســت ســعید جمشــیدی عضــو هیات مدیــره بانک 
گردشــگری برگزار شــد، مدیرعامل شــرکت لیزینگ گردشــگری گزارشی از 
 عملکــرد شــرکت در ســال ۱۳98 و برنامــه های ســال ۱۳99 را بیــان کرد.

حسن کدخدا مدیرعامل لیزینگ گردشگري یکی از برنامه های مهم سال ۱۳99 
را رشــد سودآوری شــرکت ذکر کرد و افزود: بهینه سازی پرتفوی شرکت، طرح 
فــروش اماک و مســتغات اداری و تجاری، طرح فروش اقســاطی تجهیزات و 
ماشــین آات، لوازم خانگی اداری و الکترونیکی  و همچنین خودروهای سنگین، 
 نیمه سنگین و ســواری )نو و دســت دوم( از دیگر برنامه های سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ویروس کرونا در کشــور از اســفندماه سال گذشته 
شروع شد، طرح لیزینگ الکترونیک را برای سال 99 در دستور کار داریم تا خدمات 
 لیزینگ را هم از طریق وب سایت شرکت و هم اپلیکیشن به مشتریان ارائه دهیم.

کدخدا تصریح کرد: ورود شرکت به بازار سرمایه از برنامه های مهمی است که در 
سال ۱4۰۰ عملیاتی می شود اما مقدمات آن از نیمه دوم سال جاری رقم خواهد 
خورد.لیزینگ گردشگری در سال ۱۳79 با نام لیزینگ »شید« به ثبت رسید و در 
ســال ۱۳98 تحت عنوان »لیزینگ گردشگری« تغییر نام یافت. شرکت لیزینگ 
گردشگری )ســهامی خاص( در حال حاضر تحت نظارت بانک مرکزی و با مجوز 
این بانک فعالیت می کند.شــرکت لیزینگ گردشگری از شرکت های گروه مالی 
گردشــگری است و ســهامداران عمده آن را »بانک گردشگری« و »گروه سرمایه 

گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران«)سمگا( تشکیل می دهند.

پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری اندوخته آمیتیس آغاز شد

پذیره نویسی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه 
گذاری اندوخته آمیتیس با نرخ ســود پیش بینی شــده 
ســاانه ۱8 درصــد از امروز یکشــنبه به مدت ســه روز 
کاری انجام می شــود.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
آمیتیــس ، تمام فعاان بازار ســرمایه و عموم متقاضیان 
ســرمایه گذاری واحدهای صندوق ســرمایه گذاری اندوخته آمیتیس می توانند از 
دو طریق نســبت به ســرمایه گذاری اقدام کنند.پرداخت سود نیز به صورت ماهانه 
خواهد بود.انجام پذیره نویســی بر اساس مجوز ســازمان بورس بوده و حداقل میزان 
ســرمایه گذاری یک میلیون ریال معادل یک واحد ســرمایه گذاری است.در روش 
اول متقاضیــان می توانند حضوری به دفتر مرکزی شــرکت ســبدگردان آمیتیس 
)مدیر ثبت صنــدوق( مراجعه کننــد و روش دوم مراجعه بــه تارنمای صندوق به 
 آدرس ، amitispm.ir-Fund۱  و متعاقــب آن انجام فرآینــد احراز هویت خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته آمیتیس، به شماره ۱۱7۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار به ثبت رسیده است. نوع صندوق نیز صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت است.مشخصات حساب های بانکی صندوق شامل بانک ایران زمین با شماره 
 IR26۰69۰۰۱۱۱84۰۰۱452275۰۰۱ حساب ۱۱۱84۰۱452275۱ و شماره شبا
و بانــک گردشــگری شــماره حســاب ۱۱۰99677۱2428۱ و شــماره شــبا 
IR88۰64۰۰۱۱۰9967۰7۱2428۰۱ اســت.متقاضیان مــی توانند برای کســب 

اطاعات بیشتر با شماره تلفن 86۰8889۰ تماس حاصل کنند.

بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد 
که قیمت انواع خودروهای داخلی طی 
یکی دو هفته اخیر بیش از 2۰ درصد 
گران  شــده و این روند علیرغم حضور 
مشــتری و رسیدن ســطح معامات 
به صفر همچنان افزایشــی است.22 
اردیهشــت ماه بود که در جلسه ستاد 
تنظیم بــازار با محوریت قیمت گذاری 
خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان اعام کرد 
که قیمت مبنا برای انجام معامات در 
بازار آزاد، قیمت خودرو در کارخانه به 
عاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد 
بود.عباس تابــش تاکید کرد: هر کجا 
قیمتی بااتر از این ارقام داده شود، به 
منزله گران فروشی بوده و بازرسان این 
ســازمان با آن مقابله خواهند کرد.این 
در حالی است که معامله گران بازار آزاد 
همچنان به همان شیوه های قبلی خود 
که » جنس خودم هســت، هر قیمتی 
بخواهم آن را می فروشــم، مشــتری 

بخواهد می خــرد؛ نخواهد نمی خرد« 
ادامــه دادنــد. همان زمــان، رییس 
فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه 
خودرو تهران نیز به ایســنا اعام کرد 
که هیــچ مصوبه ای در ایــن رابطه به 
ما اباغ نشــده است.قرار بود با تعیین 
داخلی،  خودروهای  جدید  قیمت های 
فــروش خــودرو در بــازار ۱۰ درصد 
بااتــر از نرخ کارخانه صــورت گیرد 
اما با اجرایی نشــدن این طرح، رئیس 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با اشــاره به اینکه برای 
تعییــن قیمت خــودرو، ذی نفع های 
مختلفــی دخالــت دارنــد، گفــت: 
خودروســاز باید با تولید کافی و عمل 
بــه تعهدات، وجــود کاا در کف بازار 

را تضمین کند و این شــرط ازم برای 
رعایت حقوق مصرف کننده است.وی 
در رابطه بــا دایل عدم اجرای مصوبه 
۱۰ درصــدی فروش خــودرو، تصریح 
کرد که پیشنهاد ســازمان حمایت در 
مــورد قیمت خودرو در بازار همان ۱۰ 
درصــد بااتر از قیمت مصوب کارخانه 
بود اما دیدگاه های متفاوتی در این باره 
وجــود دارد. برخی معتقدند که قیمت 
مصوب برای خودرو وجود دارد؛ بنابراین 
قیمت های بازار باید بر مبنای عرضه و 
تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این 
خصوص معتقد اســت که باید سقف 
قیمت در بازار تعیین شود.حاا پس از 
گذشت نزدیک به دو ماه از آن تصمیم  
و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد هیچ 

نهاد نظارتی، این فرمول منتفی شده و 
بازار همچنان علیرغم اینکه تقاضایی در 
آن وجود ندارد و سطح معامات به صفر 
رسیده است، همچنان به طور عجیبی 
با روند افزایشی پیش می رود.بررسی ها 
نشــان می دهد که طی یکی دو هفته 
اخیر بیش از 2۰ درصد قیمت خودروها 
افزایــش یافته است.براســاس آخرین 
بررســی از برخی نمایندگی ها فروش 
در رابطه با پرتیراژهای خودروســازان، 
به طــور میانگین پرایــد ۱۱۱ حدودا 
8۳ میلیــون تومان، پراید ۱۳۱ حدودا 
77 میلیون تومان، تیبا 2 و ســاینا 97 
میلیون تومان، پژو 2۰6 تیب پنج ۱7۰ 
میلیون تومــان، 2۰6 صندوقدار ۱7۳ 
میلیون تومان و دنا ۱9۰ میلیون تومان 
قیمــت دارند.این در حالی اســت که 
از رییس  این خبرگزاری  پیگیری های 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خــودرو تهران برای اطاع از دلیل این 

وضعیت بدون نتیجه مانده است.

 افزایش مداوم قیمت خودرو
 در بازار بی مشتری
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رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز، گفت: رجیستری 
شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد 
می شــود.به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، علی مؤیدی 
خرم آبــادی با حضور در برنامه »نگاه یک« شــبکه یک 
سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳8۱ به فرمان 
رهبر معظم انقاب، تشکیل شد افزود: 26 دستگاه برای 
فعالیت در این ستاد تعریف شــده است و هر دستگاه، 
وظایــف و مأموریت خاص خــودش را دارد.وی با بیان 
اینکــه قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز در ســال ۱۳92 
تصویب و اباغ شــد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و 
مترقی اســت و به همه ابعاد مبــارزه از جمله در بخش 
پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه 
پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی 
قرار گرفته اســت.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
درباره تأخیر قرائت تحقیق و تفحص ها در مجلس گفت: 
طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه 
قرائت آن تأخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.

مؤیدی بیان کرد: در ســال 95 بحث هوشمندسازی را 
تحت عنوان برنامه سامانه ها قرار داده ایم و شخص وزیر 
کشور ازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده 
از سامانه ها عنوان کرده است.رئیس ستاد مبارز با قاچاق 

کاا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی 
غیر رســمی می دانیم و اینکه بیشــتر قاچاق از مبادی 
رسمی کشف می شوند را قبول نداریم. نمره بخش های 
انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.مویدی در 
خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال 98 حدود ۱5 
تا 2۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرایم 
قاچاق به صفر را نداریــم، اما معتقدیم با انجام اقدامات 
پیشگیرانه نسبت به ســال 95 تأثیر بسزایی در کاهش 
قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا 4۰ درصد در جلوگیری از جرم 
قاچاق موفق بودیم به گونه ای که میزان قاچاق کاا از ۳5 
میلیارد دار به ۱2 میلیارد دار کاهش یافته است.وی در 
خصوص دلیل تفاوت رقم های اعامی از کشفیات قاچاق 
در نهادهای مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمول های 
استاندارد ارقام را بیان می کند. ممکن است سایر نهادها 
آمار را بر اســاس فرمول های مختلف بیان کنند. فرمول 
ما بر اســاس صادرات، واردات و تولید محاسبه می شود.

مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحــث خودرو رخ داده 
از ســال 97 رخ نداده است و این را رسماً تأیید می کنم. 
اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیده ای است و متخلف 
به روز اســت باید به دنبال قوانین به روز باشیم. ایحه 
به روزرســانی قانون مبارزه با قاچاق، 5 سال در مجلس 

مانده و همین موضوع بهترین فرصت ها را به قاچاقچیان 
داد.وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه 
را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم 
داشــتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل 
شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.مؤیدی 
تأکیــد کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف 
ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمی شود 
تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان 
تعارض و کم کاری های زیادی مشهود است. حوزه تجارت 
باید فرمانده ای مشخص داشته باشد.دبیر ستاد مبارزه با 
قاچاق کاا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها 
مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه 
اشتغال نیاز دارند. برای جلوگیری از کوله بری باید نیاز این 
ساکنان تأمین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. 
با نگاه توســعه یافتگی حداقل نیازها با مبادات مرزی 
تأمین می شود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت 
بگیرد.وی افزود: مبادات تجاری مرزی با دریافت مبالغی 
ماهیانه و سالیانه برای مرزنشین ها انجام خواهد شد.دبیر 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز بیان کرد: یکی از دایل 
پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را 
با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین 
یکپارچه همین شرایط پایدار است.او افزود: به تفکیک دو 
وزارتخانه تأکیدی ندارم اما مشکات تجاری ما با تعدد 

قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز:
سیگار رجیستری می شود

استانها
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کشور یک گام به تشنگی نزدیک شداستانها
در حالی میزان مصرف آب در کشــور از ابتدای ســال جاری 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش  یافته 
که موجودی آب ســدهای کشــور پنج درصد نسبت به مدت 
مشابه پارسال کاهش یافته است.حجم بارش های ایران کمتر از 
یک سوم متوسط بارش های جهان است )متوسط ۱۰ ساله اخیر 
به حدود ٢۰۰ میلی متر بارش ساانه می رسد(. بارش ها سیکل 
زمانی و تمرکز جغرافیایی منظمی ندارد و پراکندگی بارش ها 
بسیار زیاد است. همچنین به دلیل خشکسالی دهه های اخیر و 
تشکیل رسوبات نفوذناپذیر یا با  نفوذپذیری بسیار کم در سطح 
دشت ها، این بارش ها معموا به سیل منجر می شوند.حدود ۶۰ 
درصد مساحت ایران مناطق کویری و بیابانی هستند. نزوات 
جوی در ٢۰ سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰ درصد 
کاهش را در مقایسه با متوسط بارش در ایران نشان می دهد. با 
توجه به میزان مصرف، مخازن آب زیرزمینی ایران ساانه حدود 
پنج میلیارد مترمکعب کسری دارد در بین شیوع ویروس کرونا 
نیز بای جان منابع آبی کشــور شده است.در برخی از شهرها 
در آغاز شــیوع ویروس کرونا و افزایش شست وشــوهای ناشی 
از آن تا ۴۵ درصد میزان مصرف آب نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل بیشتر شد. به طور میانگین در کل کشور ۱۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش مصرف آب داشتیم، 
که طبق اعام محمدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشــور - با این روند خیلی زود به پیک مصرف 

می رســیم لذا باید سطح تاب آوری تاسیسات آب و فاضاب به 
دلیل افزایش میزان مصرف آب در اثر شیوع ویروس کرونا و باا 
رفتن دمــای هوا،   افزایش یابد تا در تامین پایدار آب موردنیاز 
مردم مشــکلی ایجاد نشــود.به گفته وی با توجه به شــرایط 

پیش آمده صنعت آب و فاضاب کشور در وضعیت خاصی به سر 
می برد اما با این وجود تاش کردیم خدمت رســانی به مردم در 
عرصه تامین آب و تصفیه فاضاب به صورت بی وقفه انجام شود. 
با وجود ســختی  تامین اعتبار طرح های عمرانی در صنعت آب 

و فاضاب، پروژه های این بخش به طور مستمر در حال افتتاح 
است.بر اساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران 
مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )از مهر ۹۸ تا 
شهریور ۹۹( در حالی ۳۶ میلیارد و ۸۹ میلیون متر مکعب آب 
دارند که پارسال در همین بازه زمانی میزان موجودی آب آنها 
۳۸ میلیــارد و ۷۳میلیون متر مکعب بود.میزان ورودی آب به 
سد های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا سیزدهم تیرماه به 
رقم ۵۱ میلیارد و ۴۱ میلیون متر مکعب رسید که پارسال این 
رقم ۸۳ میلیــارد و ۶۳ میلیون متر مکعب بود.میزان خروجی 
آب از ســدها نیز از ابتدای ســال آبی جاری تا سیزده تیرماه 
۴٢ میلیارد و ۹۵ میلیون متر مکعب اســت که نسبت به مدت 
مشابه پارسال که ۶۳ میلیارد و ۸٢ میلیون متر مکعب بوده با 
کاهش روبرو شده اســت.درصد پرشدگی کل سدها از ابتدای 
ســال آبی جاری تا ســیزدهم تیرماه به ۷۳ درصد رسیده که 
پارسال در همین بازه زمانی ۷۷ درصد پرشدگی داشتند. امسال 
و تا سیزده تیرماه ٢۹ سد کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی داشته اند 
و میزان پرشــدگی ۵۳ ســد نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است.

اهمیت مدیریت مصرف آب امری مهم و غیر قابل اجتناب است 
و باید دانست که با توجه به موقعیت ایران و قرار گرفتن آن در 
منطقه خشک و نیمه خشک صیانت از این طای آبی اهمیت 
بسیار زیادی دارد و می بایست هر فرد ارزش نهادن به این مایه 

حیات را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی:
نیمی از برق استان قزوین در بخش صنعت 

مصرف می شود
مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی اســتان قزوین گفت: 
۴۵ درصد برق استان در بخش صنعت مصرف می شود 
و جا دارد واحدهای تولیدی به مصرف بهینه برق تا پایان 
تابستان توجه ویژه داشته باشند. علی فرهور در نشست با 
خبرنگاران، افزود: استان قزوین به لحاظ داشتن سه هزار و 
۵۰۰ واحد صنعتی به برق پایدار و ولتاژ ثابت نیاز دارد تا دستگاه ها در شرایط ایمن 
قرار گیرند.فرهور بیان داشت: نیروگاه شهید رجایی هم اکنون ۱٢ میلیارد کیلووات 
ساعت تولید برق دارد و می تواند این رقم را به ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برساند 
که باید در این رابطه حمایت دولت نیز همراه شود. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی 
استان قزوین به مصرف سوخت این نیروگاه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش 
از ۸۷ درصد ســوخت نیروگاه گاز طبیعی بود و از نظر اقتصادی نیز برای شرکت 
مصرف گاز به صرفه است.فرهور اضافه کرد: تعیین سوخت با نیروگاه شهید رجایی 
نیســت و بر اساس دیسپاچینگ برق و گاز کشور مشخص می شود که معموا در 
ایام سرد سال تصمیمات جدیدی اتخاذ می شود. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی 
استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مصرف بهینه برق، گفت: 
صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی به خصوص برق باعث کاهش هزینه های صنایع 
شــده و به اشتغال بیشتر کارگران منجر می شود. این مسئول گفت: به طور حتم 

اگر صنایع به خاطر کمبود برق یا افزایش هزینه آن فعالیت مطلوبی نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:
شرکت گاز استان البرز، در اجرای مسئولیت 

اجتماعی، پیشرو است
مدیرعامل شــرکت گاز استان البرز از اقدامات شرکت گاز استان البرز در خصوص 
مسئولیت اجتماعی این شرکت می گوید.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز، حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه اگر سازمانی 
وظایف خود را به درستی انجام دهد، در واقع مسئولیت خود را به انجام رسانده است 
گفت: در کنار وظایف اگر به جامعه نیز خدمت شود، مسئولیت اجتماعی محسوب 
می شود.وی خاطر نشان کرد: ما باید به این نکته دقت داشته باشیم که تصمیمات 
ما بر جامعه اثر می گذارد.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به اقدامات انجام 
شده در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: شرکت 
گاز استان البرز در بحث مقاوم سازی تاسیسات گازی مدارس که متولی اجرایی آن 
سازمان مقاوم سازی است، مشارکت و همکاری دارد.این مقام مسئول تاکید کرد: 
این شرکت با عضویت و فعالیت در نهادهای اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی 
و بحــث های آلودگی هوا تاش های خوبی می کند. همچنین در حال حاضر نیز 
کمپین های کمک های مومنانه شــکل گرفته است که کمک های نقدی خود را 

جمع آوری و در اختیار افراد نیازمند قرار می دهند.

رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق 
استان گلستان معرفی شد

طی حکمی از سوی دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس »علی اکبر نصیری« 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان به مدت یکسال بعنوان رئیس 
شــورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گلستان منصوب شد.ضمن تاکید 
بر اجرای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی، برنامه ریزی برای 
اجرای کامل دســتورالعمل مذکور ، برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا با 
هدف ایجاد هم افزایی ، رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات فی مابین 
شرکتهای زیر مجموعه و انعکاس نتایج حاصله به دبیر شورای هماهنگی مدیران 
استان ها در وزارت نیرو و نظارت بر اجرای مصوبات را از وظایف رئیس شورای 
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گلستان برشمرد . همچنین براساس این 
گزارش دکتر اردکانیان در این حکم ، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولین 
و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسامی و تشکیل کارگروه برق و 
انرژی و آب و آبفا در استان را مورد تاکید قرارداده است. این گزارش می افزاید 
:برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از طریق 
ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکتها برای ارتقای کیفیت و سطح خدمات 
رسانی به مردم به ویژه از طریق ارتقای آموزش ، تحقیقات و فناوری در سطح 
شرکتهای استان از دیگر وظایف این شورا ذکر شده است . وزیر نیرو برنامه ریزی 
و هماهنگی در سفرهای هیات دولت و مقامات نظام مقدس جمهوری اسامی در 
استان و جلب همکاری تمامی شرکتهای ذیربط وزارت نیرو را و تاش به منظور 
استفاده از امکانات و ظرفیتهای شرکتهای وزارت نیرو در استان به ویژه در مراسم 
و مناسبت ها را از وظایف دیگر رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 

استان گلستان دانست .

سخنگوی صنعت برق:
۱۰ درصد شبکه برق کشور فرسوده است

سخنگوی صنعت برق گفت: ۱۰ درصد شبکه های برق کشور فرسوده است که حذف این شبکه ها در مدت ۳ سال در اولویت ماموریت های صنعت برق قرار 
دارد.مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به چالش صنعت برق در تأمین زمین برای احداث شبکه برق در کانشهرها گفت: احداث شبکه برق در این شرایط، 
سبب افزایش هزینه ها و در برخی موارد سبب طوانی شدن و یا به نتیجه نرسیدن طرح می شود.وی با اشاره به وجود تجهیزاتی با ابعاد کوچک تر و نیاز کمتر 
به زمین بزرگ برای احداث، افزود: ما به دنبال استفاده از سازوکار جدید هستیم که از جمله آن پست های gls است که با کاهش ۹۰ درصدی به زمین نسبت 
به پست های قدیمی امکان خدمات دهی را تسهیل می کنند. استفاده از فضای زیرزمینی و زمین های بجامانده از پست های قدیمی راهکار احداث مراکز 
جدید است.رجبی مشهدی به احداث شبکه های برق بصورت دفنی، اشاره کرد و ادامه داد: در این روش هزینه های احداث بسیار کاهش می یابد، اما به دلیل 
ایجاد محدودیت های ترافیکی استفاده از این روش به راحتی امکانپذیر نیست.این مقام مسؤول با بیان اینکه روش سوراخ کاری جهت دار افقی راهکار دیگری 
برای احداث شبکه های برق است اظهار داشت: در این روش که هم اکنون در مشهد درحال انجام است هزینه های احداث شبکه به یک چهارم کاهش یافته 
و روند اجرای آن نیز سرعت می یابد.سخنگوی صنعت برق همچنین گفت : ۴ هزار مگاوات از مصرف برق کشور به ادارات و دستگاه های اجرایی اختصاص 
دارد که باید این مراکز، ۱۰ درصد مصرف برق را کاهش دهند. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تمرکز صنعت برق روی بهینه سازی مصرف برق ادارات 
و دستگاه های اجرایی طی سال های اخیر، سیستم های سرمایشی را از مهمترین مصارف این بخش در تابستان برشمرد و تاکید کرد: کاهش دمای سرمایش 
کولر های گازی از ۱۸ به ٢۴ درجه، تا ٢۰ درصد مصرف برق را کاهش می دهد و می توان با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تامین سرمایش به 

طور موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد. 

رشد ۱۳.۵ درصدی قیمت سبد نفتی اوپک
 قیمت ســبد نفتی اوپک در ماه ژوئن ۱۳.۵ درصد باا رفت که بیش از هر چیز به دلیل اجرای توافق 
کاهش تولید و تمدید یک ماهه آن رخ داد.قیمت نفت در ماه ژوئن با رشد قیمت همراه بود. در این ماه 
تعهد کشورهای اوپک و غیراوپک برای اجرای کاهش ۹.۷ میلیون بشکه ای نفت بیشتر شد و با کاهش 
ذخیره ســازی نفت در جهان، قیمت ها به کانال ۴۰ دار رسید.اوپک در تاش برای احیای بازار جهانی 
همزمان با موج جدید افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا، تولید نفت خود را به پایین ترین سطح از زمان 
جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ رساند.با این حال باا گرفتن اختاف بین آمریکا و چین مانع از رشد 
بیشتر قیمت ها شد.همچنین نگرانی ها از شیوع دوباره کرونا در جهان، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار 
داد و پیش بینی هــا برای افزایش تقاضا را کاهــش داد.با توجه به این عوامل، قیمت نفت اوپک با ۱۳.۵ 
درصد افزایش از ۳۳ دار و ۶۸ سنت در ابتدای ماه ژوئن به ۳۸ دار و ٢٢ سنت در پایان این ماه رسید.

نفت شــاخص آمریکا بعد از سبد نفتی اوپک با رشدی ۸ درصدی در رتبه دوم رشد قیمت قرار گرفت. 
نفت شاخص آمریکا در ماه ژوئن حدود ۴ دار باا رفت و از ۳۵ دار و ۴۴ سنت به ۳۹ دار و ٢۷ سنت 
افزایش یافت.نفت برنت نیز اگرچه کمتر از سایر رقبا رشد داشت اما با افزایشی ۷.۶ درصدی به باای ۴۰ 
دار رسید.برنت از ۳۸ دار و ۳٢ سنت به ۴۱ دار و ٢۷ سنت رسید.به نظر می رسد افزایش قیمت نفت 

در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد و در زمستان به ۵۰ دار در هر بشکه برسد.

 سقوط تولید و صادرات نفت ونزوئا
تولید نفت ونزوئا به ۳۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات این کشور به کمترین سطح 
در ۷۷ سال اخیر سقوط کرده است.به گزارش آرگوس مدیا، براساس گزارش های 
به دست آمده از عملیات داخلی شرکت نفت دولتی ونزوئا )پدوسا( این کشور تولید 
نفت خام در ماه ژوئیه را تنها با تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز و بدون هیچ دکل 
حفاری نفتی فعال آغاز کرده است.با نادیده گرفتن اعتصاب دو ماه دسامبر ٢۰۰٢ 
و ژانویه ٢۰۰۳، تولید نفت خام ونزوئا به کمترین سطح در نزدیک به ۹ دهه اخیر 
رسیده است.بر اساس برآوردهای آرگوس، ونزوئا در ماه ژوئیه سال ٢۰۱۹ حدود 
۷۸۰ هزار بشــکه در روز نفت  تولید کرده بود.پدوسا تأیید کرد که دلیل اصلی 
کاهش تولید این کشور نبود ظرفیت ذخیره سازی است. این موضوع نشان دهنده 
مشکات پدوسا برای صادرات نفت به دلیل تحریم های ایاات متحده و همچنین 

کاهش تقاضا به دلیل همه گیری ویروس کروناست.

فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت آرامکو در مالزی
شرکت بازرگانی آرامکو نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت خامی که از زمان تعطیلی 
پاایشگاه مشترک آرامکو و پتروناس بر اثر آتش سوزی، در مالزی نگه داشته بود 
را به فروش رساند. فروش نفت شرکت بازرگانی آرامکو در پی بهبود قیمتها در بازار 
محموله های تک پس از اجرای توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز گروه 
اوپک پاس صورت گرفت.در آتش سوزی که ماه مارس در مجتمع PIC واقع در 
جنوب مالزی روی داد، پنج نفر کشته شدند و این تاسیسات که فعالیت تجاری 

خود را امسال آغاز کرده بود، تعطیل شد.

کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت 
آن شده ولی تقاضا برای بنزین و سایر 
محصوات پاایشــی همچنــان پایین 
باقــی مانده و قیمت ایــن محصوات 
افزایش چندانی پیدا نکرده اســت. به 
گــزارش بلومبرگ، نفت خام با اهمیت 
تریــن کاای جهان اســت ولی بدون 
صنعت پاایشــگاهی که آن را تبدیل 
به محصواتی قابل مصرف برای مردم 
کند هیچ ارزشــی نــدارد، محصواتی 
مانند بنزین، دیزل، ســوخت هواپیما و 
مواد پتروشیمی برای ساخت پاستیک. 
اما صنعت پاایشــگاهی جهان در حال 
حاضر با مشــکات بی سابقه ای مواجه 
شده اســت.پاتریک پویان، مدیر عامل 
شرکت توتال، بزرگترین گروه پاایش 
نفت اروپا، گفت:» حاشــیه های سود 
پاایشــگاهی قطعاً فاجعه بار هستند«. 
تمام مدیران اجرایی، تاجران و تحلیل 

گران نفتی هم همین نظر را دارند.
 هر اتفاقی که در این برهه زمانی برای 
صنعــت پاایش نفت بیفتــد، تاثیرات 

مخربی بر ســایر بخــش های صنعت 
انرژی میگذارد.  پاایشــگاههای چند 
میلیارد داری برای هزاران نفر شــغل 
ایجاد می کنند و در حال حاضر موجی 
از تعطیلــی ها و ورشکســتگی ها این 
مشاغل را تهدید می کنند.  پاایشگاه 
های بزرگ دنیا که روی هم رفته بیش 
از دو تریلیون دار نفت در سال گذشته 
پاایش کردنــد، عبارتند از غول هایی 
مانند اکســون موبیل و رویال داچ شل. 
شرکت های بزرگی هم در آسیا وجود 
دارند مثل ســینوپک چین و شــرکت 
ملی نفت هند و همچنین شرکت های 
مستقلی مثل ماراتون پترولیوم و والرو 
انرژی. مشکل پاایشگاههای نفت این 
اســت که آنچه آنها را از بین می برد، 
همان دارویی اســت که ســایر بخش 

هــای صنعت نفــت را ســرپا نگه می 
دارد. وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در جنگ نفتی بین عربستان و 
روســیه میانجیگری کرد و باعث بسته 
شــدن قرارداد تاریخــی کاهش تولید 
شد، توانست صنعت شــیل آمریکا در 
تگزاس، اوکاهاما و داکوتای شمالی را 
نجات دهد ولی پاایشــگاه ها را تحت 
فشــار قرار داد. اقتصاد پاایشــگاه ها 
بســیار ساده است: پاایشگاه ها بر پایه 
تفاوت قیمت بین نفت خام و ســوخت 
تولید شده مثل بنزین استوار هستند و 
سود خود را از این طریق به دست می 
آورند. کاهش تولید نفت باعث افزایش 
قیمت آن شــد و قیمت نفت برنت را از 
۱۶ دار در هــر بشــکه طی تنها چند 
ماه به ۴٢ دار رســاند. ولی تقاضا برای 

بنزین و ســایر محصوات پاایشــی 
همچنان پایین باقی ماند و قیمت این 
محصوات افزایش چندانی پیدا نکرد. 
به این ترتیب، حاشیه سود پاایشگاه ها 
آسیب دید. حاشیه سود پاایشگاهی به 
پایین ترین رقم از سال ٢۰۱۰ رسیده 
اســت. تابســتان معمواً زمانی خوب 
برای پاایشــگاه ها بود چون به خاطر 
فصل تعطیات، تقاضا برای محصوات 
پاایشــی از جمله سوخت افزایش می 
یافــت ولی در حال حاضر بســیاری از 
پاایشــگاهها با تولید هر یک بشــکه 
ســوخت در واقعیت ضرر می کنند. در 
آخر اگر پاایشگاهها نتوانند سوددآوری 
داشته باشند، نفت خام کمتری می خرند 
و به این ترتیب جلوی روند بهبود قیمت 
نفت گرفته می شود. عملکرد عربستان 
سعودی، روسیه و سایر اعضای ائتاف 
اوپک پاس نشان می دهد پاایشگاه ها 
همچنان به مــدت طوانی تری تحت 
فشــار خواهند بود چون قیمت نفت از 

بهبود قیمت سوخت پیشی میگیرد.

  بحران صنعت پاایشگاهی
 در بحبوحه افزایش قیمت نفت

دانشــگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحلهای خريد 2 دستگاه سرور جهت نصب در ديتا سنتر دانشگاه رازي به 
شماره 20993454000020 را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* مناقصه گران بايد صاحیت ازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.

* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/04/16 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 8 صبح مورخ 1399/04/16 لغايت ساعت 15 مورخ 1399/04/21 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/04/31 
* زمان بازگشايی پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01

* مبلغ برآورد مناقصه: 6.000.000.000 ريال به صورت اوراق خزانه سال 98 با نماد معاماتی 817 با سررسید 1401/05/12
* مبلغ تضمین شرکت در فرآيند مناقصه 600.000.000 ريال میباشد.

 * شــرکت کنندگان میبايست عاوه بر بارگذاری در سامانه ســتاد، اصل ضمانتنامه را در روز سه شنبه مورخ  1399/04/31 
تا ساعت 12 ظهر به آدرس ذيل تحويل نمايند در غیر اينصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
 خريد 2 دستگاه سرور جهت نصب در ديتا سنتر دانشگاه رازي 

                       آگهی  تجدید مناقصه عمومی  به شماره 10 -99
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خريد اقام ماشین آات باغبانی جنگلکاری 

پیرامون شهر را از طريق  تجديد مناقصه عمومی  به اشخاص حقوقی و حقیقی   واگذار نمايد.

امور قراردادها و روابط عمومی - سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداري کرج

مبلغ اولیه  موضوع  تجديد مناقصه رديف
8/834/400/000 ريال خريد اقام ماشین آات باغبانی جنگلکاری پیرامون شهر 1

شرايط متقاضی : 
 اشــخاص حقوقی :  اساســنامه مرتبط –  کد اقتصادي - آگهي تاسیس-آخرين 
تغییرات )روزنامه رسمي(  و ساير مدارك ثبتي- گواهی ارزش افزوده ) قبل از انعقاد 
قرارداد  ارائه نمايند درغیر اينصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط 

خواهد شد(–  نمايندگی  يا مجوز ازم ومرتبط ازادارات يا ارگانهای ذيربط.
1- اشــخاص حقیقی : افراد دارای نمايندگی يا جواز فروش اقام مربوطه وساير 

مجوزهاازادارات ياارگانهای ذيربط يا پروانه کسب 
2- سپرده شرکت در تجديد مناقصه به يکی از روشهای ذيل ارائه گردد: 

 * متقاضیان می بايست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی 
) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمديد باشد (  به مبلغ 441/720/000  ريال  

* ويا واريز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه 
عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج 

3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری کرج در رد يا قبول 
پیشنهادات مختار است.

5- مبلغ 1/000/000  ريال بابت هزينه خريد اســناد  مناقصه به حســاب شماره 

700824126398بانک شــهر شــعبه عظیمیه واريز و  واصــل فیش واريزي به 
امورپیمانهاي ســازمان ارائه نمايند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واريز 

وجه درمحل وجود دارد ( 
6- متقاضیان جهت خريد اسناد مناقصه  از تاريخ نشر اين آگهی به مدت ده روز 
می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقال طبقه اول 
دفتر امور پیمانها مراجعه و يا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه 

نمايند.
7- محل دريافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می¬باشد.

8- مهلت ارائه و تحويل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاريخ  انتشار آگهی و تاريخ 
بازگشايی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  همراه داشتن مهرشــرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدير عامل 
شرکت هنگام خريد اسناد مناقصه الزامی می¬باشد.

10- ساير اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .
11- هزينـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه می¬باشد .

12-  مبلغ 10 درصد  کل پیشنهادی وجه نقد يا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده 
حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
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گزیده خبر مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت

حفظ تجارت خارجی ایران و اروپا با  اینستکس ممکن نبود
مدیــرکل دفتر اروپا و امریکای ســازمان توســعه تجارت اظهار 
داشت: بنابراین در بخش صادرات مواد غذایی، کااهای مصرفی، 
بهداشــتی، دارویی به ونزوئا ظرفیــت ازم را داریم و می توانیم 
نیازهای این کشور را تامین کنیم که آن نیز در گرو تعیین نحوه 
تسویه مالی است که تا حدودی برطرف شده است.بهروز  الفت در 
گفت وگو با ایلنا در مورد اهمیت و تاثیر تشکیل میزهای کشوری 
در تجارت ایران با ســایر کشــورها از جمله کشورهای اروپایی و 
آمریکایی گفت: در مســیر توســعه تجارت،  میز های  کاایی و 
کشوری تشکیل می شــود. میز کاا مربوط به بخش توسعه کاا 
و خدمات اســت اما میز بازار که برای کشورهای مختلف تشکیل 
می شود، سعی دارد تا با تشکیل جلسه با حضور سایر دستگاه های 
مرتبط، تجار و تشــکل های مربوط به آن کشــور را برای بحث 
پیرامون مسائل مختلف  تجارت مانند لجستیک و حمل و نقل، 
تبــادات مالی و برنامه های ترویجی تجارت و غیره دعوت کند.

وی ادامــه داد: در مورد اروپا و قاره امریکا نیز این موضوع صادق 
است و میزهای مختلفی تشکیل شده یا خواهد شد و موضوعات 
مورد نظر در آنجا بحث می شــود. البته تجارت ما با اروپا پس از 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام روند کاهشــی داشته که این به 
دلیل ســاختار اقتصادی، نوع تجارت و فعالیت بنگاه های اروپایی 
است که به شــدت تحت تاثیر قرار گرفت. باید توجه داشت که 
مخاطــب ما در موضوع برجام، مقامات دولتی اروپا بود و آنها این 
سند را امضا و تعهداتی را برعهده گرفتند اما در دنیای امروز غرب 
دولتی ها در اقتصاد نقش اساســی را ندارد به طوری که نزدیک 
بــه 9۷ یا 98 درصد اقتصاد آنهــا در اختیار بنگاه های خصوصی 
است و به نوعی فرآیند تولید و تجارت در تملک بخش خصوصی 
است و دولت ها دخالت اندکی دارند.مدیرکل دفتر اروپا و امریکای 
سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در مدت دو سال اخیر حداقل 

اروپایی ها در ظاهر اعام می کردند که تاش می کنند تا بنگاه های 
اروپایــی را برای حفظ مراودات تجاری بــا ایران راضی کنند اما 
ضمانتی برای انجام آن نداشتند. لذا در عمل شرکت های اروپایی 
تجارت خود با ایران را به سطح قابل توجهی کاهش دادند و برخی 
از آنها قراردادها را تعلیــق و متوقف کردند. از همین روی، روند 
تجاری ایران با اروپا روند روند نزولی داشــت تا اینکه در سه ماه 
نخست ســال میادی 2۰2۰ نسبت به مدت مشابه سال 2۰19 
تــا حدودی بهبود یافته اما در کل فرایند منفی اســت.این مقام 
مسئول با اشاره به کارکرد اینســتکس افزود: یکی از موضوعات 
مهــم در مبادات تجاری که از ســوی بنگاه های اروپایی مطرح 
می شد، نحوه مبادات مالی بود که پس از طرح آن فرآیند طوانی 

SPV و اینستکس مطرح شد که عما کارکرد اندکی داشتند، 

تاثیــری در بهبود تجارت ایران و اروپا نداشــته و انتظارات را 
برآورده نکرده اســت. هرچند که این کانال مختص مبادات 
مالی و تسویه تجاری بین بازرگانان بود و در صورتی که کارکرد 
مورد نظر را هم داشت، به تنهایی نمی توانست تجارت خارجی 
ایران و اروپا را حفظ کند چون در چارچوب تجارت موضوعاتی 
مانند حمل و نقل، بیمه، کشــتیرانی،... مطرح هستند که باید 
در کنار هم قرار بگیرند، در حالی که همه این موارد در ســایه 
تحریم قرار گرفته اند.وی یادآور شــد: باید توجه داشت که به 
دلیل آزادی عمل بنگاه ها در اروپا، آنها براساس محاسبه هزینه 
و فایده در مورد تجــارت با ایران  تصمیم گیری کردند. با این 

وجود تجارت ایران و اروپا در ماه های سه ماه اول 2۰2۰ روند 
مثبتی داشــته که این با در نظر گرفتن تاثیر منفی  4۰ تا ۵۰ 
درصدی کرونا بر تجارت ایران در طول ســه دوم سال جاری 
میادی با کاهش مواجه بوده اســت. البتــه این آمار در مورد 
آمریکای اتین متفاوت است و صادرات به این منطقه از جهان 
با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.الفت با بیان اینکه تجارت 
ما با کشــور امریکا به شدت تحت تاثیر موضوع تحریم ها قرار 
گرفته است، ادامه داد:  تجارت ما با سایر کشورهای قاره امریکا 
مانند برزیل و ونزوئا روند مثبتی داشته و به ویژه با ونزوئا در 
سال جاری در حال افزایش است. بطوریکه در هفته های اخیر 
مشاهده کردیم 6 کشتی حامل بنزین و اقام مصرفی به ونزوئا 
صادر شــد. بنابراین در موضوع تامین نیازهای کاایی ونزوئا 
مشکلی وجود ندارد و تنها  بحث ما نحوه تسویه مالی است که 
برای آن نیز روش های مختلفی ارائه شده است.مدیرکل دفتر 
اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراین در بخش 
صادرات مواد غذایی، کااهای مصرفی، بهداشــتی، دارویی به 
ونزوئا ظرفیت ازم را داریم و می توانیم نیازهای این کشور را 
تامین کنیم که آن نیز در گرو تعیین نحوه تســویه مالی است 
که تا حدودی برطرف شــده اســت. مثا در مودر اخیر اعام 
شــد در ازای صادرات بنزین، طا دریافت شده است. می توان 
از روش تهاتر نیز اســتفاده کرد و برخــی از نیازهای خود را 
از ونزوئــا تأمین کنیم. اما در ایــن موضوع باید ابتدا رضایت 
صادرکنندگان جلب و ثانیاً مواد اولیه مورد نیاز به ازای صادرات 
دریافت شــود. باید توجه داشت وقتی کاا از طریق کشتی به 
ونزوئا صادر می شــود، می تواند در مسیر برگشت مواد اولیه 
مورد نیاز ما مانند چوب، پودر آلومینا و آلومینیوم که مورد نیاز 

صنعت ما است را به ایران حمل کند.

سرپرست وزارت صنعت خبر داد:
۴۱ میلیارد دار صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ 

با وجود تحریم و کرونا

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 6۰ درصد صادرات غیرنفتی 
به 1۵ کشور همسایه انجام می شود، گفت: صادرات غیر نفتی امسال با وجود همه 
مشکات تحریم ها و شیوع کرونا به 41 میلیارد دار خواهد رسید.»حسین مدرس 
خیابانی« دیروز )یکشنبه( در جلســه علنی مجلس شورای اسامی افزود: هفته 
گذشــته میز داخل و کاهش ارزبری به میزان 6۰ میلیون دار برگزار شد و هفته 
آینده نیز میز ساخت داخل دیگری به منظور کاهش ارزبری 2۰۰ میلیون داری 
برگزار خواهد شد، عاوه بر آن ارتقای ساخت داخل به همه شهرک های صنعتی 
سراسر کشور اباغ شد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن 
برش اســتانی و بخشی برنامه کاهش ارزبری 3.2 میلیارد داری در سال 99 خبر 
داد و بیان داشت: در کشور 13 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 6۰ درصد 
وجود دارد که چهار هزار مورد از این طرح ها پیشرفت بیش از 8۰ درصد داشته و 
با شکل دادن پویش »تولید و تداوم امید« هر هفته 2۰۰ مورد از این طرح ها راه 
اندازی می شود.مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری این طرح ها 1۷۰ 
هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار نفر به طور مستقیم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
را به صورت غیرمســتقیم مشغول به کار خواهد کرد.وی ادامه داد: امسال توسعه 
صادرات غیر نفتی به میزان 41 میلیارد دار را با وجود همه مشــکات تحریم ها 
و شــیوع کرونا و بسته شدن مرزها در برنامه داریم.سرپرست وزارت صنعت گفت: 
امروز 8۰ درصد مرزهای تجاری ما بازگشایی شده و ۷۵ درصد بازارچه های مرزی 
فعال شده اســت و تجارت کشور به روال عادی برگشــته است.وی بیان داشت: 
شکاف 42 درصد ایجاد شده در صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال تا 2۷ درصد 
در ســه ماهه امســال کاهش یافته و این در حالی است که کرونا تاکنون بیش از 
33 درصد تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده اســت.این مقام مســئول تاکید 
کرد: اتکای کشور در صادرات غیر نفتی بنا به فرمایش رهبر معظم انقاب به 1۵ 
کشــور همسایه و تقویت تجارت با هند و چین است.وی گفت: اکنون 6۰ درصد 
صادرات غیرنفتی به 1۵ کشور همسایه انجام می شود به طوری که به عنوان نمونه 
در اردیبهشت امسال صادرات به افغانستان دو برابر مدت مشابه پارسال بود.مدرس 
خیابانی بیان داشت: برنامه های جهش تولید این وزارتخانه در چهار محور اصلی 
استفاده از ظرفیت های خالی، راه اندازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های 
صنعتی، راه اندازی معادن غیر فعال و استفاده از ظرفیت و توان شرکت های دانش 
بنیان دنبال می شــود. وی اظهار داشت: در سه ماهه امسال 21۰ واحد صنعتی 
مســتقر در شهرک های صنعتی و خارج از آن مجدد راه اندازی شدند، همچنین 
از مجموعه چهار هزار و 4۰۰ معدن غیرفعال کشــور، امسال راه اندازی یک هزار 
و 2۰ مورد آنها را در برنامه داریم که در سه ماهه امسال 146 معدن سرپا شدند. 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش تجارت، صادرات و 
واردات، امروز 33 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد. وی گفت: در سال 
98 صادرکنندگان با صادرات 41.3 میلیارد داری انواع کاا به 1۰۰ کشور حماسه 
خلق کردند و با وجود تحریم ها، رکورد وزنی صادرات 13۵ میلیون تنی زده شد که 
۵۷ میلیون تن آن مربوط به محصوات زنجیره فواد به ارزش 9 میلیارد دار بود.

 امسال صادرات 10.5 میلیارد دار مواد معدنی را در برنامه داریم
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به صادرات 9 میلیارد داری 
کااهــای بخش معدن و صنایع معدنی در ســال گذشــته، از برنامه ریزی برای 
صادرات 1۰.۵ میلیارد داری در ســال جاری خبر داد.مدرس خیابانی در جلسه 
علنی مجلس شــورای اسامی در پاسخ به سواات نمایندگان افزود: از نیمه دوم 
پارسال کمترین اتکا به صادرات نفتی به ثبت رسیده و در تاشیم تا بخش معدن 
را جایگزین نفت کنیم.وی یادآور شــد: در این راســتا 26 میلیون تن به ظرفیت 
زنجیره فواد کشور افزوده شده که فقط در موضوع شمش فوادی از 3۷ میلیون 
تن ظرفیت به 42 میلیون تن افزایش یافته است.مدرس خیابانی گفت: 68 گونه 
معدنی در کشــور وجود دارد و ایران با دارا بودن یک درصد وســعت کشورهای 
جهان، دو درصد ذخایر معدنی جهان را در خود دارد و از این نظر کشــوری غنی 
محسوب می شود.وی بیان داشت: همه تاش ما در بخش صنعت معدن حرکت به 
سمت صادرات محصوات انتهای زنجیره فواد یعنی شمش و پس از آن مقاطع 
فوادی اســت و در این راستا از حدود یک ماه پیش تاکنون صادرات سنگ آهن 

ممنوع شده است.

مدیرکل دفتــر ترانزیت گمرک ایران با بیان اینکه 
در خوشــبینانه ترین حالت حجم ترانزیت کشور 

امسال 3۰ درصد کاهش می یابد، گفت: اگر امروز 
به وضعیت این بیمار رســیدگی نشود باید فاتحه 
ترانزیت را خواند.به گــزارش اتاق بازرگانی تهران، 
مصطفی آیتــی، مدیرکل دفتــر ترانزیت گمرک 
ایران در نشست کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی 
تهران گفت: در فضای فعلی، عده ای که ترانزیت را 
نمی شناسند و الفبای منافع ملی را نمی دانند به رغم 
تأکیدات مقام معظم رهبری در توســعه و تسهیل 
ترانزیت و تاکید اسناد باادستی در توسعه ترانزیت، 

برخاف جهــت ترانزیت حرکت می کنند که قابل 
پذیرش نیست.وی با تاکید بر این نکته که ترانزیت 
حال و هوای خوبی را تجربه نمی کند و بیمار است 
افزود: ترانزیت بیمار اســت و اگر امروز به وضعیت 
این بیمار رسیدگی نشود و اجازه داده شود جریانات 
مشکوک و نادانی که در حال ضربه زدن به ترانزیت 
هستند به کار خود ادامه دهند، باید فاتحه ترانزیت 
را خواند. بنابراین اگر کسی نداند که با این هجمه ها 
مسیر ترانزیت جمهوری اسامی ایران در حال محو 

شدن است یا نادان است و یا اگر به این مساله آگاه 
بوده و اقدامی نمی کند بر خاف منافع ملی گام بر 
می دارد.این مقام مسئول افزود: با یک نگاه کلی به 
حجم ترانزیتی مشاهده می شود که حجم ترانزیت 
بــا 26 درصد کاهش به هفت میلیون و 1۵۰ هزار 
تن در ســال 98 رسیده اســت. حجم ترانزیت در 
ســال 1399 در خوشبینانه ترین حالت 3۰ درصد 
کاهــش پیدا می کند کــه این کاهــش از وجود 
اشــکاات مختلفی در ترانزیت خبر می دهد و باید 

آسیب شناســی دقیق صورت گیرد.آیتی ادامه داد: 
همواره سه اصل بهبود فضای کسب و کار، کاهش 
بوروکراسی و کاهش توقف، رویکرد اصلی گمرک 
بوده است و هر نوع توقف در بخش دولتی به عنوان 
یک گلوگاه فســاد قلمداد می شود. وظیفه بخش 
دولتی چابک کردن و کوتاه کردن بروکراسی است و 
هر اقدامی در خارج از این مسیر به منزله فساد است 
و این باید مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد و 

بخش دولتی موظف به انجام آن است.

مهندس عظیمیان: 
فواد مبارکه به اقتدار اقتصاد ملی می اندیشد

فواد مبارکه در پی مصلحت اندیشی فردی نیست و فقط به مصالح و اقتدار اقتصاد ملی 
می اندیشــد. مطمئنا روزهای سخت خواهد گذشت و فقط عزت و افتخار است که برای 
مجاهدان جبهۀ صنعت فواد کشور و جمهوری اسامی ایران باقی خواهد ماند. این وعدۀ 
خداوند است که هدایت گر، روزی دهنده و رحمت واسعه است برای کسانی که به کارشان 
ایمان دارند.مطلب فوق بخشــی از ســخنان مهندس عظیمیان مدیر عامل گروه فواد 
مبارکه اســت که روز شنبه هفتم تیرماه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت این شرکت در سالن 
همایش های مرکز تحقیقات این شرکت ایراد شد.مدیرعامل فواد مبارکه ضمن قدردانی 
از زحمات مدیران و کارکنان شرکت و با تبریک موفقیت های کسب شده تصریح کرد: از 
ابتدای امر بر مســائل ایمنی تأکید کرده ایم و در حال حاضر نیز به ویژه در شرایط کرونا 
باید این مراقبت ها را با حساسیت و دقت بیشتری اجرا کنیم تا همچنان از نیروی انسانی 
شاداب و کارآمد برخوردار باشیم و روند روبه رشد تولید ادامه یابد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتقای بهره وری نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مسئولین 
امر با بررسی دقیق و با همکاری همۀ مدیران نواحی باید میزان توزیع نیروی انسانی در 
شــرکت را بررسی کنند و آنجا که نیاز است با آموزش های تخصصی، توان فنی و دانشی 
نیروی انســانی شرکت را  ارتقا دهند.بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فواد مبارکه به 
مسئلۀ تاب آوری اختصاص یافت. وی در این خصوص افزود: سازمان های جهانی چندین 
سال است در همۀ حوزه ها، ازجمله حوزه های شهری و صنعتی، موضوع تاب آوری را مطرح 
و مورد مداقه قرار می دهند. از این رو باید در شرکت فواد مبارکه با اتخاذ استراتژی های 
کارآمد، ســاری و جاری کردن تاب آوری را در دســتور کار قرار دهیم. اگر مواردی مانند 
شیوع ویروس کرونا به خوبی در شرکت مدیریت شود و تاب آوری خود را در مواجهه با این 
گونه موقعیت ها ارتقا دهیم، به یقین شرکت از چنین چالش هایی به خوبی گذر خواهد کرد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
 شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد

 و توانمند برخوردار است
تبریــز -آقای وحید خوش زرع:سرپرســت اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در بازدید اعضای کمیته مدیریت 
بر واکنش های کارگری اســتان از مجموعه واحدهای تولیدی و 
صنعتی لیفتراک ســازی، ریخته گری ماشــین ســازی و سایپا 
آذربایجان در منطقه صنعتی غرب تبریز،  اظهار کرد: اعضای کمیته 

مدیریت بر واکنش های کارگری استان به منظور رفع موانع تولید، دستیاری و مساعدت و 
همیاری برای توسعه کارخانجات با حضور و بازدید میدانی از واحدهای تولیدی صنعتی استان، 
با ارائه راهکارهای علمی و عملی برای رفع موانع موجود، توسعه و تحول در جهش تولید و 
آرامش صنعتی تاش می کنند. دکتر حســین فتحی افزود: در جریان این بازدیدها ضمن 
بررسی و احصاء مشــکات، راهکارهای ازم اتخاذ و برای عملیاتی نمودن، تصمیمات ازم 
اتخاذ می گردد. وی با تقدیر از تاش های شبانه روزی مدیرانی که علی رغم مشکات موجود 
عاشقانه در جهت تثبیت اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رونق تولید تاش می کنند بر تعمیم 
و تسری فرهنگ و اندیشه تولید و خاقیت و نوآوری این عزیزان در راستای جهش تولید تاکید 
کرد. فتحی با اشاره به نشست مشترک نمایندگان مجموعه ادارات و سازمانهای تابعه وزارت 
در استان و تشکل های بازنشستگی با مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به تاش های شبانه روزی مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز بر تعیین 
تکلیف مالکیت این کارخانه تاکید کرد.  وی تصریح کرد: موضوع اهلیت در واگذاری واحدهای 
مشکل دار بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی مربوط به واحدهایی است که با سوء 
مدیریت مواجه هستند، این در حالی است که شرکت ماشین سازی تبریز از مدیریت متعهد و 
توانمند و تاشگر برخوردار بوده و در توسعه این شرکت و حل و فصل مشکات گذشته تاش 

های شبانه روزی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست. 

 

 ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد 
خرید مصالح شن و ماسه را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه واگذار 
نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطاعات 
بیشــتر ظرف مدت ده روز بعد از درج آگهی به واحد امور پیمان و قراردادهای 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نشانی خیابان مدرس خیابان حاج 

آخوند مراجعه نمایند. 

شرایط شرکت در تجدید مناقصه:
 1- مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه می بایست توســط متقاضی به حساب 
شــماره2۸44431013135۶3 نزد بانک انصار شعبه پارکینگ شهرداری به نام 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه واریز یاضمانت 
نامه بانکی به همراه مدارک و برگ شرایط عمومی مناقصه و همینطور فرم پیشنهاد 

قیمت را در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 
2- پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی، درج آگهی، مالیات و عوارض به عهده 

برنده مناقصه می باشد. 
 3- ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شــهرداری کرمانشاه در رد 

یا قبول هریک از پیشنهادهامختار است
4- چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در 
موعد مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط 

خواهد شد.

آگهـی تجـدید  مناقـصه

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه
www behsazi.kermanshah.ir

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

 در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/4/31 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

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

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

تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان عملکرد مالی مدیر 

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

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه جدید
5- ســایر اموری که در صاحیت مجمع عمومی عادی ســالیانه 

است

به شماره ثبت 70599 و شناسه ملی 10101155290

مدیر تصفیه- مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک:
حجم ترانزیت امسال 
 30 درصد کاهش 
می یابد
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عضو شورای عالی بورس:گزیده خبر

رشد شاخص عامل تورم نیست، محصول تورم است
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: یکی از مهمترین دایل رشد 
شاخص، افزایش حجم نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه است و 
مردم به دنبال فرصت سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول در برابر 
تورم بودند.سعید اسامی درباره اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر نرخ 
تورم اظهار داشت: معتقدم از آنجایی که انتظارات تورمی در جامعه 
شکل گرفته، رشد شاخص بازار سرمایه عاوه بر تمام حمایت هایی 
که از این بازار شــد، محصول انتظارات تورمی است نه اینکه رشد 

شاخص خود عامل تورم باشد.

انتظارات تورمی
وی با بیان اینکه بســیاری از کارشناســان و فعاان بازار سرمایه، 
نگران این حجم از رشــد شــاخص و ورود پول به بازار ســرمایه 
هستند، ادامه داد: با توجه به انتظارات تورمی که در جامعه وجود 
دارد، سیاست گذار باید به شــدت نگران باشد چراکه مردم امروز 
انتظار تورمی بسیار باایی دارند و سیاست های دولت هم در جهت 

جمع آوری نقدینگی چندان موفق نبوده است.

رونق بازار سرمایه
اســامی با تاکید بر اینکه معتقدم رونق بازار ســرمایه به عنوان 
ضربه گیری برای افزایش نرخ تورم عمل کرد، گفت: بخش بزرگی 
از نقدینگی از حساب های بانکی به جای اینکه وارد سایر بازارهای 
دارایی شود، به سمت بازار سرمایه هدایت شد بنابراین حداقل در 
کوتاه مدت به سیاست گذار فرصتی داد تا بتواند برای کنترل تورم، 

تصمیم گیری کند.

رشد ارزش سهام شرکت ها

وی با اشــاره به علت رشد ارزش سهام شرکت ها در بازار سرمایه 
اظهار داشــت: تورم اقتصادی تعریفی دارد مبنی بر رشد عمومی 
قیمت ها. طبیعی اســت که افزایش شاخص بازار سرمایه معلول 
اتفاقاتی اســت که در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است بنابراین 

انتظارات تورمی می تواند عامل افزایش شاخص باشد.

افزایش شاخص
اســامی با تاکید بر اینکه شاخص، عامل تورم نیست، افزود: بازار 

ســرمایه به نقدینگی دامن نمی زند. به نظر می رسد که انتظارات 
تورمــی در جامعه وجود دارد که این انتظــارات تورمی منجر به 
افزایش شــاخص هم شده اســت. وی ادامه داد: از ابتدای سال تا 

به امروز بازار سرمایه چیزی حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

هجوم نقدینگی سرگردان
عضو شــورای عالی بورس در پاســخ به این ســوال که برخی از 
کارشناســان معتقدند بازارها متناســب به هم حرکت می کنند 

بنابراین می توان انتظار داشــت که سایر بازارها هم به رشد ۲۰۰ 
درصدی را نزدیک به این عدد برســند، گفت: در این باره مسئله 
همزمانی و یا علت و معلولی مطرح می شود. ممکن است همزمانی 
در رشــد بازارها رخ بدهد چراکه ســایر بازارها هم متاثر از هجوم 
نقدینگی ســرگردان هستند اما می تواند گفت همزمانی در رشد، 
بین بازارها وجود دارد کما اینکه دیدیم سایر بازارها هم همزمان 
با بورس، رشد داشتند.اسامی افزود: البته لزوماً قرار نیست تمام 
بازارها در یک بازه زمانی کوتاه مدت به اندازه هم و مانند هم رشد 
کنند اما دلیل مشــترکی می تواند منجر به رشد تمام بازارها شود 
که این دایل مشترک، انتظار تورمی و حجم باای نقدینگی است.

دو عامل افزایش سهام شناور آزاد
وی در پاســخ به این پرسش که چرا عمق بازار سرمایه متناسب 
بــا میزان ورود پول افزایش پیدا نکرده اســت، گفت: از زمانی که 
بازار سرمایه شروع به رشد کرد، کارشناسان به این موضوع اشاره 
داشــتند که ظرفیت های بازار ســرمایه باید متناسب با افزایش 
شاخص، رشــد پیدا کند و دو عامل افزایش سهام شناور آزاد در 
جهت افزایش عمق بازار و افزایش حجم ورود شرکت های جدید 
می تواند به عمق دهی بورس کمک کند.عضو شورای عالی بورس 
افزود: تا حدی افزایش سهام شناور آزاد و عرضه شرکت های جدید 
صورت گرفت اما متناســب با حجم باای ورود نقدینگی به بازار 
نبود. البته سیاستگذار هم متوجه این ماجرا شد و به همین دلیل 
دستورات، تمهیدات و تســهیاتی برای ورود شرکت های جدید، 
عرضه ایی تی اف های دولتی و واگذاری شرکت های دولتی در بازار 
سرمایه را صادر کرد اما این اقدامات باید سرعت بیشتری پیدا کند 

تا عطش بازار برای ورود سهام جدید آرام بگیرد.

اعام ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی 
بانک آینده از 15 تیرماه سال 1399

بانک آینده هم گام با نهادهای دیگر کشــور با هدف حفظ ســامتی کارکنان و 
مشــتریان بانک، ســاعات کاری شــعب و ادارات مرکزی خــود را اعام کرد.
ساعات کاری شــعب، باجه ها و ادارات مرکزی بانک آینده از یکشنبه 15 تیرماه 

امسال به شرح زیر است:
ارائه خدمتروزهای هفتهنام استان/ شعبه/ محل خدمت

۰8:۰۰ تا 14:۰۰شنبه تا چهارشنبهتهران و سایر استان ها
۰8:۰۰ تا 1۲:3۰پنج شنبه

۰7:۰۰ تا 13:۰۰شنبه تا چهارشنبهخوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد

۰7:۰۰ تا 1۲:3۰پنج شنبه

منطقه آزاد کیش و قشم
۰8:۰۰ تا 14:3۰شنبه تا چهارشنبه

۰8:۰۰ تا 13:۰۰پنج شنبه
9:3۰ تا ۲3:۰۰شنبه تا پنج شنبهباجه  هایپراستارِ بازار بزرگ ایران

۰9:۰۰ تا 15:۰۰شنبه تا پنج شنبهشعبه ایران مال و سایر باجه های بازار بزرگ ایران مال
۰7:45 تا 16:۰۰شنبه تا چهارشنبهسعادت آباد- تاار بورس

ادارات مرکزی
۰7:3۰ تا 14:3۰شنبه تا چهارشنبه

۰7:3۰ تا 13:۰۰پنج شنبه

هم چنین به منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی، استفاده از ماسک تنفسی در 
همه شعب و واحدهای اداری بانک آینده توسط کارکنان الزامی است و به منظور 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی، مشــتریان محترم به صــورت نوبتی و به تعداد 
باجه های هر شعبه داخل شعب، راه می یابند. شعب و ادارات مرکزی، دو بار در روز 
ضدعفونی شده و محلول ضد عفونی کننده دست نیز در ورودی شعب و واحدهای 

اداری برای مراجعان محترم، فراهم است.

اگزیم نیور گزارش می دهد 
ویژه بیست و نهمین سالگرد تاسیس بانک 

توسعه صادرات ایران
تسهیات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در سال 1398 بالغ بر 84 میلیارد 
و 359 میلیون ریال بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل از آن 35 درصد 
رشد داشته است.تسهیات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در1398 بالغ بر 
84 میلیارد و 359 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
یعنی 1397، 35 درصد رشــد داشته است. ازم به ذکر است که رقم تسهیات 
اعطایی بانک در ســال 1397، مبلغ 6۲ میلیارد و 64۲ میلیون ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت 
بنیه مالی خود جهت حمایت مالی از شــرکت ها و موسسات صادراتی، اقدام به 

سپرده گیری از صندوق توسعه ملی نموده است. 

رونمائی از سامانه احراز هویت سجام در شعب پست بانک ایران
سامانه احراز هویت سجام در شعب پست بانک ایران با حضور حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه)سمات( و علیرضا ماهیار مشاور وی، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطاعات کشور، بهزاد شیری مدیرعامل، 
اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران این بانک به صورت رسمی در شعبه مستقل مطهری تهران افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر شیری ضمن خیر مقدم و تقدیر از گسترش همکاری ها با شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه اظهارداشت: شبکه گسترده این بانک درسطح کشور آماده ارائه خدمات بازارسرمایه و بورس به 
هموطنان به ویژه در مناطق روســتائی و کم برخوردار کشور است.وی افزود: درحال حاضر بیش از 4۰۰ شعبه و 6 هزار باجه بانکی 
روستائی درسطح کشور فعال است و با راه اندازی سامانه احراز هویت سجام در این بانک، 95 درصد جمعیت روستائی کشور که به شبکه 

ملی اطاعات دسترسی دارند می توانند از این طریق به احراز هویت و دریافت کدبورسی دسترسی داشته باشند.

 بازدهی 3٦٦ درصدی »وبصادر« در ٦٤ روز کاری بورس در سال 99
»وبصادر« در 64 روز کاری بازار سرمایه از ابتدای سال 99 تا نیمه تیرماه سال جاری، بیش از 366 درصد سود نصیب سهامداران کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بررسی آمار معامات 64 روز کاری بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که نرخ سهام بانک 
صادرات ایران در سال 99 از 7۲1 ریال به 3 هزار و 36۰ ریال در جریان معامات روز 15 تیرماه سال جاری رسید که نشان از بازدهی 
بیش از 366 درصدی در این مدت دارد.استقبال سهامداران خرد از »وبصادر« نشان از ارزش ذاتی مناسب و قابلیت های فراوان بانک 
صادرات ایران در روزهای پرشور و شوق بازار سرمایه دارد به نحوی که بخش عمده معامات توسط سهامداران خرد صورت گرفته است.

تمرکز بر برنامه های عملیاتی و سیاست های اعتباری اباغی، کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول، بهبود نرخ موثر تسهیات، کاهش 
قیمت تمام شده پول، جذب منابع ارزان قیمت، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، افزایش سهم از بازار، کاهش شعب و چابک سازی، 

توقف روند زیان دهی، افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع و.... برنامه های بانک صادرات ایران در دو سال و نیم گذشته بوده است.
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گزیده خبر
ترامپ در مراسم ۴ جوای؛

چین باید پاسخگو باشد!
ســخنرانی رئیس جمهور آمریکا که به مناسبت روز استقال این کشور ایراد شد؛ 
آمیزه ای از اتهامات واهی علیه معترضان ضدنژادپرستی، رسانه های منتقد و البته 
چین بود.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی که به مناسبت روز استقال این کشور )مراسم چهارم جوای( ایراد شد؛ 
چپ های افراطی و رسانه های به زعم وی دروغ پرداز را در ناآرامی های اخیر دخیل 
دانســت حال آنکه مثل همیشه، در دفاع از راهبرد خود در مقابله با کرونا، انگشت 
اتهامش را به سمت چین نشانه گرفت.رئیس جمهور آمریکا، معترضانی که نمادهای 
ضد نژادپرســتی را در سطح خیابان ها به زیر می کشند؛ مارکسیست، آنارشیست، 
خرابکار و غارتگر توصیف کرد و مدعی شد که در حال غلبه بر این جماعت است!وی 
همچنین از تصمیم برای تأســیس یک پارک ملی خبر داد که قرار است به محل 
نگهداری مجسمه هایی تبدیل شود که مورد غضب مردم آمریکا واقع شده اند.ترامپ 
همچنین رسانه ها را به دروغ پردازی علیه خود و مظاهر به زعم وی تاریخی آمریکا 
متهم کرد و مدعی شد: هراندازه بیشتر دروغ بگویید و مردم را به تفرقه دعوت کنید، 
ما هم به همان اندازه در صدد برما کردن حقیقت برخواهیم آمد و پیروز خواهیم 

شد. هرچه بیشتر دروغ بگویید؛ بی اعتبارتر می شوید.

 انگلیس:
برجام در خطر است

وزارت خارجه انگلیس مدعی در خطر قرار داشــتن برجام شــد.به گزارشز پایگاه 
وزارت خارجه انگلیس، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در مورد برجام مدعی شد: 
»انگلیس به برجام متعهد است اما این توافق با عدم پایبندی نظام مند ایران در خطر 
است.«وی افزود: اگر ایران خواهان کسب منفعت از برجام است، باید تعامل خوبی 
با طرح پیشنهادی سه کشــور اروپایی  داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این اظهارات به بدعهدی اروپایی ها در اجرای 
این توافق اشاره ای نکرد.

پارلمان عراق :
آزمایش سامانه پاتریوت در منطقه سبز بغداد 

را محکوم کرد
پارلمان عراق اقدام سفارت آمریکا درباره آزمایش سامانه موشکی پاتریوت در منطقه 
ســبز بغداد را اقدامی تحریک آمیز و غیرقابل قبول دانست.به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، حسن الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق گفت: دولت باید اقدام جدی 
برای توقف تمامی تحرکاتی اتخاذ کند که می تواند احساسات مردم را تحریک کند. 
آزمایش سامانه موشکی پاتریوت توسط سفارت آمریکا در منطقه مسکونی در مرکز 
بغداد اقدامی غیرقابل قبول و چالش دیگری است که به دیگر اقدامات تحریک آمیز و 
تحرکات غیرقانونی آمریکا در عراق اضافه می شود.الکعبی گفت: تیراندازی ها و شلیک 
بمب های صوتی به بهانه آزمایش سامانه دفاع هوایی مسئله ای است که نقض تمام 

قوانین بین المللی و عرف دیپلماتیک است.

یورو- آسیا

آسیا بزرگترین عرصه نبرد آمریکا
یک رسانه تحلیلی آسیایی- اروپایی با انتشار گزارشی نوشت: 
برنامه ریزی آمریکا نشــان می دهد که آسیا بزرگترین عرصه 
نبرد آتی این کشــور در سال های پیش رو خواهد بود.نشریه 
یوروایژین تایمز دیروز یکشنبه در تحلیلی نوشت: »تیم دسک« 
تحلیگر این نشــریه در گزارش خود آورده اســت: دربحبوحه 
وضعیــت تهاجمی چینی ها در دریای جنوبی چین و مرزهای 
هند، آمریکا آماده اســت تا هزاران سریاز خود را که اکنون در 
پایگاههای آمریکا مستقر هســتند به دیگر مراکز نظامی این 
کشــور در خلیج گوام، هاوایی، آاســکا، ژاپن و استرالیا اعزام 
کند. »تیم دســک« نویســنده این گزارش با اشاره به اینکه 
»در دوران جنگ ســرد کارشناسان دفاعی ایاات متحده فکر 
می کردنــد حفظ نیروی زمینی گســترده در اروپا برای حفظ 
اتحاد جماهیر شــوروی ضروری است، اما این تکنسین ها در 
دو دهــه قرن جاری، جهت این مســیر را به خاورمیانه تغییر 
دادند و اکنون نیز برنامه ریزی های نظامی را با تمرکز بر چین 
تغییر داده اند. خط مشی جدید آمریکا در اظهارات طراحان و 
استراتژیست های کاخ سفید بخوبی آشکار است.  وی با استناد 
به اظهارات »رابرت اوبرین«مشــاور امنیت ملی دونالد ترامپ، 
که بتازگی در تارنمای وال استریت ژورنال منتشر شده نوشت: 
برای مقابله با قدرت چین و روســیه، نیروهای نظامی آمریکا 
باید با روشــی سریعتر به پایگاههای آمریکا در خارج از کشور 

اعزام شــوند. وی در این گزارش افــزود: در این زمینه، ایاات 
متحده سربازان خود را که به طور دائم در آلمان مستقر شده 
بودنــد از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر بــه ۲۵ هزار نفر کاهش خواهد 
داد.  انتظار می رود این سربازان مازاد به  سایر نقاط دیگر اروپا 

یا هند- پاســفیک اعزام شــوند یا اینکه به کشور خود آمریکا 
بازگردنــد.  او برین گفت: آمریکا و متحدانش در منطقه هند- 
پاسفیک بامهمترین چالش های ژئوپولتیک از زمان جنگ سرد 
تاکنون روبه رو شده اند. اوبرین تاکید کرد: منتقدان شاهد سه 

روند در مأموریت های جهانی ارتش ایاات متحده شامل؛ تغییر 
جغرافیای تمرکز و استقرار از اروپا و خاورمیانه به سمت آسیا 
و اقیانوسیه، تغییر جنگ زمینی به  سوی نبرد هوایی-دریایی 
و کاهش هزینه های دفاعی آمریکا هســتند. دسک در تحلیل 
خود افزود: از نظر استراتژی، ایاات متحده تمرکز و منابع خود 
را به نیروی دریایی و نیروی هوایی منتقل کرده است، به ویژه 
آنکه احتمال حمله روسیه به اروپا کاهش یافته است. ایده نبرد 
هوا- دریا نیز که در سال ۲۰۱۰ اعام شد براین مبناست که با 
استفاده از بمب افکن های دوربرد و زیردریایی ها، قدرت دفاعی 
چین  تضعیف شود. نویسنده دراین مقاله استدال کرده است: 
در یک درگیری احتمالــی آمریکا با چین، تفنگداران دریایی 
وهمینطور ظرفیت دریایی و حمل و نقل هوایی خود را نشان 
خواهد داد. دلیل این امر این است که میدان نبرد در سال های 
آتی در آبهای دریای جنوبی چین یا ســایر جبهه های دریایی 
قرار خواهد داشــت. براساس این  گزارش؛ دولت ترامپ اکنون 
سرگرم بحث و گفت وگوهای گسترده با کره جنوبی در مورد 
پشــتیبانی از نیروهای نظامی این کشور است. برای ژاپن که 
 Aegis به دلیل نگرانی از هزینه، اســتقرار سیستم دفاع هوایی
Ashore را متوقف کرده اســت، فشارهای ایاات متحده برای 
افزایش حمایت از کشور میزبان ممکن است به تجدید نظر در 

استراتژی دفاعی این کشور منجر شود.

 روزنامه اسرائیلی:
تصمیم گیری آمریکا ظرف ۴۵ 
روز آینده درباره الحاق اراضی

یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که آمریکا تصمیم 
نهایی درباره الحاق اراضی کرانه غربی و درهرود اردن 
را ظــرف ۴۵ روز آینده صادر خواهــد کرد.روزنامه 
»اسرائیل الیوم«، روز -یکشنبه- اعام کرد که آمریکا 
تصمیم نهایی درباره الحاق اراضی کرانه غربی و دره 
رود اردن را ظــرف ۴۵ روز آینده صادر خواهد کرد.

این روزنامه نوشت: »مقامات بلند پایه کاخ سفید به 
مورتان کاین، ریئس سازمان صهیونیستی آمریکایی 
تاکیــد کرده اند که محــدوده زمانــی آمریکا برای 
تصمیم گیری در مورد موضوع حاکمیت اسرائیل بین 

یک ماه تا ۴۵ روز متغیر است.«

وزیر کشور لبنان:
نقش ترکیه در ناآرامی های لبنان

وزیر کشور لبنان، ترکیه را به انجام تحرکاتی در این کشور 
برای متشنج کردن اوضاع متهم کرد.به گزارش المیادین، 
محمد فهمی، وزیر کشور لبنان گفت که تحرکاتی خارجی 
از سوی ترکیه برای متشنج کردن اوضاع در لبنان صورت 
می گیرد و دســتورالعمل هایی از ســوی ترکیه از طریق 
رســانه های اجتماعی به برخی از طرف های معترض در 
لبنان می رســد.فهمی در مصاحبه با روزنامه اللواء لبنان 
گفت که مســئوان لبنانی چهار فرد را که ســوار بر یک 
هواپیمای شــخصی ترکیه ای بودند و چهار میلیون دار 
انتقال می دادند، بازداشــت کردند.وی این سوال را مطرح 
کرد که آیا این دست کاری در قیمت دار بوده یا حمایت 

از تحرکات خشونت آمیز در لبنان است.

رئیس جمهور الجزایر:
اوضاع لیبی بدتر از سوریه می شود

رئیس جمهور الجزایر تأکید کرد به دســت گرفتن ساح از ســوی قبایل لیبی این کشور را تبدیل به »سومالی جدید« 
می کند.به گزارش شبکه خبری المیادین، عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر گفت: اوضاع لیبی احتماا بدتر از سوریه 
می شود. طرف های فعال در بحران سوریه همان طرف ها در لیبی هستند.وی هشدار داد: اینکه قبایل لیبی ساح به دست 
گرفته اند، احتماا این کشور را به »سومالی جدید« تبدیل می کند و بر امنیت تمام منطقه تأثیر می گذارد.وی در مصاحبه 
با شــبکه فرانس۲۴ به امکان آزادی برخی از فعاان جنبش مردمی اشاره و تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که به 
مرحله مذاکرات آرام و ســازنده برسیم.تبون در مصاحبه با رسانه های محلی نیز گفته بود: الجزایر تنها کشوری است که 
می تواند لیبیایی ها را گردهم آورد چراکه فائز الســراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی و خلیفه حفتر، فرمانده ارتش 
»ملی« لیبی به طرح الجزایر اعتراضی ندارند.وی گفت: خونی که در لیبی ریخته می شود خون مردم این کشور است نه 
کســانی که جنگ نیابتی را به راه انداخته اند.تبون اعام کرد که مایل اســت یک همه پرسی مردمی برای تصویب قانون 
اساسی جدید در ماه سپتامبر برگزار کند که به نظام ریاست جمهوری پایان دهد.وی درباره روابط با مراکش گفت: ما شاهد 
یک تحول خطرناک هستیم و آن ساخت پایگاه نظامی توسط مراکش در مرزهای کشورمان است. ما مشکلی با مراکش 

نداریم و هرگونه طرح رباط برای مذاکره را می پذیریم.
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مغز تقاضای انرژی باایی دارد و نســبت به کمبود اکسیژن بسیار 
حساس است و به سرعت به آن واکنش نشان می دهد. متخصصان 
 )LMU(مغز و اعصاب دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ آلمان
اکنــون برای اولین بــار موفق به دریافت ارتباط مســتقیم مصرف 
اکســیژن با فعالیت ســلول های عصبی خاص شده اند. مغز با توجه 
به به جرم خود نسبت به بقیه اعضای بدن به انرژی بسیار بیشتری 
نیاز دارد. این انرژی عمدتا توســط فرآیندهــای متابولیک هوازی 
تولید می شــود که مقادیر قابل توجهی اکسیژن مصرف می کنند. 
بنابراین، غلظت اکسیژن در مغز یک پارامتر مهم است که بر عملکرد 
سلول های عصبی و ســلول های گلیال تأثیر می گذارد. با این حال، 

اینکه چقدر اکسیژن در مغز مصرف می شود .

پژوهشگران پیشــنهاد می کنند در صورت تماس چشم ها با دست های 
آلوده، باید آن  را با قطره اشــک مصنوعی، ســرم نمکی )محلول نرمال 
سالین(، شامپو بچه رقیق شده یا شامپوهای مخصوص شستشوی چشم 
به خوبی شستشــو داد. یکی از مهم ترین راه های پیشــگیری از انتقال 
بیماری که مکرراً توســط مراجع بهداشــتی همچون سازمان جهانی 
بهداشــت و مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های امریکا توصیه 
می شود، شست وشوی مداوم دست ها با آب و صابون و اجتناب از تماس 
دست های آلوده با چشــم، بینی و دهان است. چشم ها یکی از راه های 
ورود ویروس کرونا به درون بدن است. این ویروس ممکن است از طریق 
قطرات تنفســی آلوده که حین صحبت، سرفه یا عطسه فرد بیمار در 

فضای اطراف او پخش شده اند، وارد چشم اطرافیان شود. 

گروهی از پژوهشــگران آمریکایی ســعی دارند با کمک گروهی از 
پادتن های انســان، با یک بیماری نــادر دوره کودکی مقابله کنند.

پژوهشــگران "پادتن های مونوکلونال" انســان را ایزوله کرده اند تا 
شاید بتوانند از یک بیماری نادر دوره کودکی که با عفونت تنفسی 
ویروسی مرتبط اســت، پیشــگیری کنند. این بیماری موسوم به 
"میلیت فاســید حاد" نوعی بیماری شبیه به فلج اطفال و بسیار 
نادر اســت که ابتدا تب و بیماری تنفســی و سپس ضعف دست ها 
و پاهــا را به همــراه دارد. هنوز هیچ درمان خاصــی برای میلیت 
فاســید حاد وجود ندارد اما پژوهشــگران اخیرا توانسته اند ارتباط 
میان این بیماری را با گروهی از ویروس های تنفســی موســوم به 

"انتروویروسEV-D68("68( کشف کنند. 

میزان اکسیژن مورد نیاز مغز 
اندازه گیری شد

چگونه از آلودگی چشم ها به 
ویروس کرونا جلوگیری کنیم؟

پادتن های انسان برای مقابله با یک 
بیماری نادر دوره کودکی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اینجا مسیر دوچرخه است! 

استیک هوشمند بریجستون با تکنولوژی پایش آسیب وارده
بریجستون می گوید مشکات رخ داده برای استیک می تواند در چهار بخش فشار ناکافی، فرسودگی، سایش غیرعادی و آسیب 
وارد شــده قرار گیرد. آســیب رخ داده به چند طریق می تواند رخ دهد که از جمله آن ها می توان به افتادن اســتیک در چاله یا 
برخورد با کناره جدول ها اشــاره کرد. هم اکنون سیستم پایش فشار باد اســتیک ها کار خود را به خوبی انجام داده و رانندگان 
ســریعاً از مشــکات مربوط به کم شدن فشار باد استیک ها آگاه می شوند؛ اما رانندگان معمواً اطاعی از آسیب های وارد شده 
به اســتیک خودروی خود ندارند و این امر می تواند خطراتی را در پی داشته باشد. اینجاست که سیستم پایش آسیب وارده به 
استیک بریجستون وارد میدان شده و باعث می شود راننده همواره از آسیب احتمالی وارده به استیک آگاه شود. این اتفاق به 
لطف چارچوب کاری MCVP مایکروسافت رخ می دهد. سیستم موردبحث از الگوریتم هایی برای تشخیص وقایعی که باعث وارد 
شــدن آسیب به سطح و ترکیبات استیک می شود اســتفاده کرده و در صورتی که خطری متوجه خودرو باشد سریعاً راننده را 
مطلع خواهد کرد. این تکنولوژی نه تنها می تواند زمان و محل دقیق وارد شدن آسیب به استیک را تشخیص دهد بلکه می تواند 

وجود دست اندازها و چاله های موجود را به سازمان های متولی اطاع دهد.

ترکمانچای پرسپولیس فقط برای 500 میلیون!
چند روزی می شــود که از طریق صفحه رسمی اینستاگرام باشگاه پرسپولیس شــاهد تبلیغاتی هستیم که به اعتقاد برخی 
پیشکسوتان این باشگاه و همین طور کارشناس حوزه دیجیتال مارکتینگ، شأن پرسپولیس  در آن حفظ نشده است. کارگزار 
پرســپولیس که طبق قرارداد، تمام فضای رســانه ای و تبلیغاتی باشگاه را در اختیار دارد، به همکاری با یک شرکت پرداخته 
که با اســتفاده از برند پرسپولیس، برای اسپانسرها در اینســتاگرام، دنبال کننده جذب می کند و حاا مشخص شده درآمد 
ســرخ ها از این راه فقط ۵٠٠ میلیون تومان است. در واقع با اتکا به بیش از ۴ میلیون دنبال کننده در صفحه رسمی باشگاه 
پرسپولیس، شرکت ها با تضمین ١٠٠ هزار دنبال کننده، مبالغی می پردازند تا به نوعی به کسب و کار خود در فضای مجازی 
رونق دهند اما آیا به راســتی این باشــگاه برای کســب درآمد باید تن به هر کاری بدهد؟ وقتی به صفحه اسپانسرها در این 
کمپین نگاه می اندازیم، می بینیم هر کســی به راحتی با پرداخت مبلغ اندکی، نامش )چه شــخص و چه فروشگاه( در کنار 
پرسپولیس  قرار می گیرد، همین موضوع هم سبب می شود برخی بگویند چرا مسئوان پرسپولیس تن به چنین کاری داده اند 

تا به نوعی برند »پرسپولیس« را به حراج بگذارند.

کز هیبت تو موم شود آهن و خارانشگفت اگر از بیم توشیران بگرزند نشگفت نهیب و خطر از آتش و ریاا دست تو ریا بود و تیغ تو آتش
از ملک و وایت نبود نیز شکیبار شاه  ه یک راه زتیغ تو بترسد راسو دش نکند تعبیهٔ قلعه و لشکر آن ه  ه  کند با سرِ تیغِ تو مدا زُّنر چو افسار کنی ر سر رساگر تعبیه سازی ه سوی روم دگر بار شمشیر تو خَرزین  کند از چوبِ چلیپافرمان تو مسجد کند از خاهٔ رُهبان

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

سایت فروش آناین کتاب آمازون با انتشار فهرستی از 6 ماه نخست سال ۲٠۲٠ نشان داد مخاطبانی 
که بیش از همیشه در خانه مانده اند، بیشتر به چه کتاب هایی گرایش داشتند. کتاب »دختر با صدای 
بلند« نوشــته »ابی داره« در صدر انتخاب های این خرده فروش قرار گرفت. آمازون در حال حاضر تمام 
کتاب های حاضر در لیست بهترین های خود را با تخفیف به فروش می رساند. عاوه بر کتاب »داره« که با 
قیمت ١6.۴۹ دار فروخته می شود، کتاب »جاده مخفی دره: داخل ذهن یک خانواده آمریکایی« نوشته 
رابرت کولکر به قیمت ۲۲.۷۴ دار، »تصنیف پرنده های آوازخوان و مارها: رمان بازی های گرســنگی« 
نوشته ســوزان کالینز به قیمت ١6.۷۹ دار، »کشیش کینگ کنگ« نوشته جیمز مک براید به قیمت 
١6.8٠ دار و »چیزهای زیبا« نوشــته ژانل براون به قیمت ١۹.۵۹ دار در لیســت دیده می شــوند. 
کتاب های »نویسنده ها و معشوق ها« نوشته لیلی کینگ به قیمت ١۳.١۳ دار، »حسرت، رفته: خاطره 
یک آدم ناجور از کتاب های عالی، پانک راک و نبرد تطابق یافتن« نوشــته فوک ترن به قیمت ١۷.۷۹ 
دار، »شــهری که به آن تبدیل شدیم« نوشته ان. کی. جمیسین به قیمت ۲۴.۹۹ دار، »اونا خارج از 
نظم« نوشــته مارگاریتا مونتیمور به قیمت ١6.١6 دار و در نهایت »رحمت ها« نوشته کایران میلوود 

هارگریو به قیمت ١8.۳۹ دار لیست بهترین های سال ۲٠۲٠ آمازون را تکمیل کردند.

ظرافت جوجه تیغی
کتــاب »ظرافت جوجــه تیغی« نوشــته موریل 
باربری،  نویسنده فرانسوی و برگزیده چند جایزه 
معتبر ادبی از جمله جایزه اتحادیه ناشران فرانسه 
اســت. این کتاب کــه دومین اثر باربری اســت، 
به ســرعت توانســته نظر منتقدان و خوانندگان 
رمان در جهان را به خود جلب کند، بســیاری از 
منتقــدان این اثر را با آثار برجســته ادبی جهان 
مثل »در جســت و جوی زمان از دســت رفته«  
مارسل پروست و آثار کوندرا مقایسه کرده اند. این 
کتــاب مجموع روایت های دو راوی اســت که به 
صورت متناوب در فصلهای مختلف کتاب در کنار 
هم قرار گرفته اند. یکی از شخصیت های این رمان 
رنه است. »رنه« بیوه زنی پنجاه و چهارساله، ریزه میزه، زشت و چاق است. او از ١۷ سالگی 
سرایدار ساختمان شمارة ۷ خیابان »گرونل« بوده است؛ یک هتل کاما خصوصی با حیاط 
و باغ. این ســاختمان هشت آپارتمان بســیار بزرگ و با شکوه دارد که مالک هریک از آنها 
در آپارتمان خود زندگی می کند. در این داســتان، رنه خاطرات زندگی خود و روابطش با 
اهالی ساختمان را بیان می کند. او هیچ آینده ای را برای خود تصور نمی کرد، تا این که یکی 
از همسایگان، که مرد متشــخصی است، او را برای مهمانی شام به همراه دیگر همسایه ها 
دعوت کرده است. آن مرد در آن مهمانی رنه  را به جوجه  تیغی تشبیه می کند که از بیرون 
پوشــیده از خار اســت و به مانند یک قلعة واقعی نفوذناپذیر به نظر می رسد، اما از درون 
بــه اندازة جوجه تیغی ظریف اســت. این مهمانی باعث تغییرات بســیار مهمی در زندگی 

یکنواخت رنه میشل می شود.

هلن کلر
هلن آدامز ِکلِر نویســنده نابینا و ناشــنوا و فعال 
سوسیالیســت آمریکایی بود. او هنگامی که ١8 
ماه بیشــتر از زندگی اش نمی گذشت، در اثر ابتا 
به بیمــاری مننژیت ،بینایی و شــنوایی خود را 
از دســت داد و ارتباطش با دنیــای بیرون قطع 
شــد. هنگامی که کلر شش سال داشت، او را به 
الکســاندر گراهام بل نشــان دادند و گراهام بل 
پس از معاینه، یک معلم ۲٠ ســاله برای آموزش 
او فرســتاد. چنان که کلــر بعدها دربــارهٔ خود 
می نویســد، زندگی واقعی او در یــک روز از ماه 
مارس ســال ١88۷ وقتی که تقریباً ۷ ساله بود، 
با ورود معلمش به زندگی او آغاز شــد. او از این 
روز به عنوان مهم ترین روزی که در زندگی به خاطر دارد، یاد می کند. ســالیوان با فشــار 
دادن عاماتی توسط انگشتان خود، به عنوان حروف، بر کف دست هلن با او ارتباط برقرار 
می کرد و از این راه برای آموزش کلمات به او استفاده می نمود. در عرض چند ماه کلر فرا 
گرفت که چگونه اشیایی را که لمس می کند، به آن حروف ربط دهد و آن ها را هجی کند. 
او همچنین، موفق شد تا به وسیله لمس کارتهایی که حروف برجسته بر آن ها نوشته شده 
بود، جمله هایی را بخواند و با کنار هم چیدن حروف در یک لوح، خود جمله بســازد. بین 
سال های ١888 و ١8۹٠، کلر زمســتان ها را در مؤسسه پرکینز، برای آموزش خط بریل 
گذراند، ســپس زیر نظر »سارا فولر« در بوســتون، برای آموختن صحبت کردن، دوره ای 
آموزشی و تدریجی را آغاز کرد. او همچنین لب خوانی از طریق لمس دهان و گلوی شخص 

صحبت کننده را فرا گرفت.
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