
 کاهش شدید قدرت خرید خانوارها 
در دو سال اخیر

براســاس آمارهای منتشــره توســط مرکز آمار ایران وضعیت 
هزینه ای خانوارها در دهک های مختلف طی دو ســال اخیر در 
شــرایط نامطلوب تری قرار گرفته اســت، به طوریکه رشد هزینه 
ناخالص یک خانوارها بین ۷ تا ۱۴ درصد کاهش یافته است.ب، 
براســاس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشــر کرده، وضعیت 
هزینه ای خانوارها در دهک های مختلف طی دو ســال اخیر در 
شرایط نامطلوب تری قرار گرفته است، به طوریکه محاسبه هزینه 
ناخالص یک خانوار در دهک های مختلف با اســتفاده از شاخص 
قیمت مصرف کننده یا به عبارتی محاســبه رشد متوسط هزینه 
ناخالص تورم زدایی شده نشان می دهد طی سال ۱۳۹۶ این رشد 
برای همه دهک ها مثبت بوده اما در ســال ۱۳۹۷ رشــد هزینه 
ناخالص خانوار منفی شده و در سال ۱۳۹۸ این روند تشدید شده 
است.قابل ذکر است این کاهش نشان دهنده کاهش نسبی درآمد 
خانوارها در دهک های مختلف اســت و حتــی برای دهک های 
پردرآمد نیز اتفاق افتاده و میزان آن در دهک های مختلف بین ۷ 

تا ۱۴ درصد بوده است.
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 علی ربیعی در نشست خبری هفتگی با رسانه ها با اشاره به نگرانی ستاد کرونا از تداوم ابتا به این ویروس و شیوع احتمالی آنفلوآنزا در پاییز پیش رو، اظهارکرد: پیش 
بینی برای اتمام بیماری کرونا فعا وجود ندارد، افزایش تخت های بیمارستانی و زیرساخت ها همچنان ادامه دارد و کمبودی در این زمینه نداریم و اساسا از تخت هایی 
که نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا در نظر گرفتند، بهره برداری نشد. ضمن اینکه ۸ هزار تخت بیمارستانی قرار است تا پایان دولت تکمیل و بهره برداری شود.  

وی تأکید کرد: مواضع سه کشور اروپایی در نشست اخیر شورای امنیت در رابطه با موضوع تحریم تسلیحاتی برای ما نگران کننده است. امیدواریم ازم به تذکر بیشتر 
نباشد؛ چرا که به لحاظ حقوقی حد وسطی میان پایبندی به قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم پایبندی به آن وجود ندارد.....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی دولت:
مواضع سه کشور اروپایی نگران کننده است

info@sobh-eqtesad.ir

آیا آمریکا پولهای چین را خواهد خورد؟
 در طول تقریبا ۶ ماهی که از نشــر و شیوع ویروس کرونا در 
چین و نهایتا آلوده شدن اکثر کشورهای جهان به این ویروس 
میگذرد، آمریکا سعی کرده علیه چین یک بهانه بزرگ درست 
کند و زمینه را برای یــک جنگ اقتصادی فراهم آورد. بهانه 
چالشی آمریکا در مواجهه با ســازمان بهداشت جهانی خود 
زمینه این بهانه تراشــی را ایجاد نموده است. براساس اعام  
رسمی سخنگوی دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین در مصاحبه 
با شین هوا در ماه ژانویه گذشته میزان ذخایر داری چین اعم 
از اوراق قرضه و سهام و طا و نقدینگی در بانکهای آمریکایی 
مبلغ ۳ تریلیون و ۱۱۵ میلیارد دار رسیده است که البته در 
جریان مبارزه با کرونا این عدد حدود دو صدم درصد افزایش 
نیز یافته اســت. خانم وانگ چئون یینــگ در این مصاحبه 
تاکید نموده که در شــرایط کنونی چین بدلیل زیرساختهای 
مســتحکم مالی خیلی نیاز به این ذخایر ندارد و به نوعی هم 
پیام صلح آمیزی برای واشــنگتن ارسال نموده و هم در پیام 
خود سیاســت انتظار برای تعیین برنــده انتخابات نوامبر در 
آمریــکا را لحاظ نموده تا معلوم شــود که دولت چین با چه 
کســی در کاخ سفید به چالش خواهد رفت. جالب اینجاست 
کــه با وجود کاهش صادرات و جنگ تجاری با آمریکا، میزان 
ذخایر ارزی چین در ماه ژوئن نیز به روند صعودی خود ادامه 
داده و آن طــور که دفتر مدیریت ذخایــر ارزی چین اعام 
کرده، میزان ذخایر ارزی این کشــور بــا ۳./. درصد افزایش 
نســبت به ماه ژانویه  به ۳.۱۱۵ تریلیون دار رســیده است. 
این مقام چینی هم چنین با اشــاره به حفظ ثبات در محیط 
کان اقتصادی چین با وجــود افزایش نا اطمینانی ها گفته 
است که دولت از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادل  
بخشــی به میزان عرضه و تقاضا در بــازار ارز، به دنبال تداوم 
رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده نیز بوده است. تحلیل 
گــران اقتصادی افزایش حجم ذخایر ارزی چین در آمریکا را 
ناشی از تغییر در مناسبات بازار ارز میدانند و معتقدند میزان 
ذخایــر ارزی تحت تاثیر عوامل مختلفــی از جمله نرخ های 
برابری ارز و تغییرات قیمت های دارایی ها افزایش یافته است. 
این نوع تحلیل ها ضمنا به نگرانی از پیامدهای ویروس کرونا 
بر روی بازارهای مالی چین و منطقه شرق آسیا و هم  چنین 
اتفاقات جهانی از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  اشاره 
دارنــد و بر این باورند که شــرایط اقتصادی در اروپا و آمریکا 
زمینه نگرانی کاخ سفید نسبت به تصمیمات رادیکال ارزی را 
فراهم نموده اســت و شاید اظهارات خانم وانگ چئون یینگ 
در این مصاحبه به نوعی اطمینان بخشــیدن به کاخ ســفید 
برای کاهش دادن نگرانی ها و تعدیل تنش ها هم بوده است. 
کارشناســان سیاسی در آمریکا براین باورند که دونالد ترامپ 
به دنبال ایجاد یک جنگ سیاســی یــا حتی نظامی با چین 
است تا در سایه چنین شرایطی زمینه مصادره وجوه ذخیره 
چین در آمریکا فراهم شــود. بهانه هایــی که در طول ۶ ماه 
گذشته موجب تشــدید روابط بحرانی بین پکن و واشنگتن 
شده در موضوعات مختلفی گنجیده است. دخالت آمریکا در 
سیاســتهای تاثیر گذار تایوان، بهانه جویی آمریکا نسبت به 
اجرای قانون امنیت در هنگ کنک و مهمترین بهانه موضوع 
عمدی بودن تساهل چین در مواجهه با ویروس کرونا و نهایتا 
ارسال ویروس کرونا توسط چین به آمریکا بوده است. جالب 
توجه اســت که ترامپ همزمان با تهدید چین، روسیه را نیز 
که یکی دیگر از قدرتهای جهانی اســت، به عدم پایبندی به 
معاهده آسمان های باز متهم کرده است. ایجاد مخاصمه هم 
زمان با چین و روســیه میتواند دکترین بروز جنگ ســرد و 
در شــرایط ســخت اقتصاد آمریکا بلوکه کردن ذخایر هر دو 
کشور تلقی شود. آمریکا این تجربه را به جهان نشان داده که 
وقتی با کشوری به هر بهانه ای در گیر میشود حسابهای ارزی 
آن کشــور را در بانکهای خود مسدود می نماید. نمونه کاما 
مشهود این ادعا انسداد حسابهای ایران در بانکهای آمریکایی 
بعد از پیروزی انقاب اسامی و واژگون شدن تخت سلطنت 
محمدرضا پهلوی پادشاه دست نشانده و مزدور آمریکا در ایران 

بوده است.  
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 ۹۵ درصد جامعه هزینه شرایط اقتصادی را می پردازند
یک اســتاد دانشگاه اظهار داشت: سیستم اقتصادی ما نئولیبرال نیست که همه امور را به بازار آزاد 
ســپرده است. اگر اینگونه است باید به دولت گوشزد کرد که خود کشورهای اروپایی  نیز در شرایط 
کرونا در اقتصاد دخالت و پول تزریق کردند، حاا دولت ما نئولیبرال تر از دولت آمریکا شــده است.

جمشید عدالتیان در مورد افزایش نرخ ارز اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی به این صورت عجیب 
و غریب نشــان دهنده یک بحران عمیق اقتصادی است و ما بسیاری از نشانه های این بحران مانند 
تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری، کاهش صادرات و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها به 
دلیل کرونا را مشاهده می کنیم.وی افزود: مهم ترین دایل کاهش ارزش پول ملی هم عدم صادرات 
نفت و میعانات گازی، عدم جابجایی پول و مهم تر از همه جبران کسری بودجه دولت است که مورد 
آخری عواقب تورمی شدید خواهد داشت. آنچه مسلم است، اینکه اقتصاد ایران از تعادل نسبی قبل 
از کرونا خارج شده، البته اقتصاد ایران بزرگ است اما تحمل شرایط برای مردم سخت خواهد بود.

عدالتیان ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی دولت سکوت کرده اما ما همچنان امیدواریم که دولت 
در ســال آخر فعالیت خود اقتصاد و بازار ارز را رها نکرده باشد.این استاد اقتصادسیاسی با اشاره به 
تاثیر نوســانات اخیر بر روند تولید کشور گفت: در این شرایط هیچ کس نمی تواند یک برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشــد اان تمام تولیدکنندگان مورد سرزنش قرار می گیرند که بازدهی بورس، طا 
و ارز به شــدت از تولید بیشتر است. شاید این شرایط برای ۵ درصد از جامعه مناسب باشد اما ۹۵ 
درصد هزینه آن را می پردازند و تحت فشار شدید هستند.وی ادامه داد: این بی عملی دولت و سکوت 
معنادار بانک مرکزی عجیب و غریب اســت. بااخره در چهار دولت گذشته شاهد واکنش هایی در 
اینگونه شرایط بودیم. نباید به نظر برسد که دولت و بانک مرکزی تنها منتظر جبران کسری بودجه 
هستند.وی گفت: در این شرایط فعالیت تولیدی به صرفه نیست، به طوری که اکثر تولیدکنندگان 
احساس می کنند که سرشان کاه رفته و جالب آنکه این اتفاقات در سال رونق تولید اتفاق می افتد. 
از منظر سیاسی هم اگر فرض کنیم دموکرات ها در انتخابات آمریکا پیروز شوند، پس از آن انتخابات 
ریاست جمهوری ایران اســت و با این اوصاف تا مردادماه سال آینده این روند ادامه خواهد داشت. 
حتی اگر باد مناسب با شرایط بین المللی بوزد باز هم شرایط نگران کننده است.این استاد دانشگاه 
بــا انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: دولت باید در اقتصاد دخالت کند. سیســتم اقتصادی ما 
نئولیبرال نیســت که همه امور را به بازار آزاد ســپرده است. اگر اینگونه است باید به دولت گوشزد 
کرد که خود کشــورهای اروپایی  نیز در شــرایط کرونا در اقتصاد دخالت و پول تزریق کردند. حاا 
دولت ما نئولیبرال تر از دولت آمریکا شده است.وی افزود: باید توجه داشت که رها کردن اقتصاد راه 
حل نیست بلکه در شــرایط وقوع بحران دولت باید ورود کند همانطور که دولت هایی مثل آلمان، 
کشــورهای اسکاندیناوی و کره جنوبی دخالت کردند. همه اینها مدل های مناسبی برای ما هستند، 
چرا مسئوان ما نوع بد نئولیبرالیسم را انتخاب کردند که در این سیستم هرج و مرج را جایگزین آن 
کرده و تنها یارانه دو داری در ماه را می پردازند.عدالتیان خاطرنشان کرد: اگر مسئوان ما نماینده 
متنفعان از این شرایط نیستند، باید فکری به حال اقتصاد کنند. اکنون بازار آزاد، لیبرالیسم و عدم 
دخالت دولت بی معناست. دولت ما در رویکرد نئولیبرالیسم مسیحی تر از پاپ شده و هیچ فرقی با 

دولت ترامپ ندارد.

وزیر بهداشت با ابراز تاسف از افزایش موارد ابتا و مرگ ناشی از کرونا در کشور 
پس از دســتاوردهای کنترل بیماری در مرحله اول و با بیان اینکه بارها گفتم 
ممکن است در دقایق ۹۰ از گوشه های زمین گل بخوریم، گفت: متاسفانه عده 
زیــادی حرف های ما را گوش نکردند و موج تازه ای از بیماری گرفتارمان کرد. 
دکتر ســعید نمکی با اشاره به پیک جدید کرونا در برخی استان ها گفت: این 
درحالیست که در مرحله اول بیماری توانستیم دستاورد بزرگی را خلق کنیم 
و مرگ های ناشی از این بیماری را به حدود ۳۰ نفر برسانیم و برای تک رقمی 
شــدن مرگ ومیر این بیماری برنامه ریزی کرده و برای مهار بیماری در کشور 
امیدهــای زیادی در دل ما و همکاران مان بود.وی افــزود: به یاد دارید که در 
آن روزها تقاضاها و تمناهای زیادی از مردم کردیم؛ هم از مردم شــریف و هم 
آنهایی که برای تسریع در برخی بازگشایی ها فشار زیادی می آوردند؛ از اصناف 
و مشاغل و هنرمندان و مراکز فرهنگی و مذهبی که همواره ما آنها را به حوصله 

بیشتر و وقت مناسب تر توصیه می کردیم.

بارها گفتم ممکن است در دقایق 90 گل بخوریم
وزیر بهداشــت ادامه داد: این عرایضم را حتما عده  زیادی از مردم به یاد دارند 
که بارها گفتم ممکن است در دقایق ۹۰ از گوشه های زمین گل بخوریم، ما با 
ویروسی خطرناک کشتی می گیریم و البته امتیازات زیادی گرفته ایم و ممکن 
اســت، اما در دقایق آخر ممکن اســت مقابل ویروس ضربه فنی شویم. بارها 
عرض کردم با این ویروس ناشــناخته شطرنج بازی می کنیم و ممکن است در 
دقایقی ما را کیش و مات کند. بارها عرض کردم که این عادی انگاری شرایط 
و این که فکر کنیم ویروس کرونا تمام شد، یکی از خطرناک ترین اندیشه هایی 
است که ممکن است ما را گرفتار کند.عده زیادی حرف های ما را گوش نکردند.

نمکی گفت: متاسفانه عده زیادی حرف های ما را گوش نکردند و عده ای زیادی 
حرف های من و همکارانم را جدی نگرفتند و موج تازه ای از بیماری گرفتارمان 
کرد؛ بویژه در استان هایی بسیار مهم به خصوص استان ها مرزنشین که سال ها 
غیورانه در مقابل امواج حمله های دشــمن ایستاده بودند. به همین دلیل هم 
اســتان های آذربایجان غربی، کردستان، ایام، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و 
سیستان و بلوچستان دفعتا گرفتار شد.  وی با انتقاد از برگزاری مراسم عروسی 
و عزا در شرایط کرونا افزود: متاسفانه مراسم عروسی، زنجیره ای از عزا را پس 
از خود خلق کرد و مراسم عزاداری نیز زنجیره ای از سیاه پوشی و عزای مستمر 

را برای مردم این سرزمین رقم زد.

غم های سنگینی بر سینه داریم
وزیر بهداشــت افزود: متاسفانه ســفرهایی انجام شــد و در جریان آن بمب 
ویــروس را با خود حمل کردیم و دیگران و خودمــان را گرفتار کردیم. هیچ 
وقت نمی توانم غم سنگینی که در این مدت بر دل بنده و همکارانم سنگینی 
کرد را فراموش کنم؛ اینکه کودک ۱۰ ســاله ای که با پدر و مادر به قشم رفت 
و در بندرعباس به جای بازگشــت به آغوش پدر و مادر، به خاک سپرده شد. 
نمی توانم بار ســنگینی که در این مدت همکاران من تحمل کردند آن هم در 
لباس های سخت و سنگین و در دمای طاقت فرسای استان های گرمسیری را 
فراموش کنم و اینکه عده ای از همکاران و هموطنان را از دست دادیم غم های 

سنگینی است بر سینه ما و همکاران مان.

روزهای سختی بر ما گذشت
وی ادامه داد: روزهای ســختی بر ما گذشــت و امروز ما در استان هایی مثل 
کردستان، خوزســتان و بعضا سیستان و بلوچســتان و هرمزگان و بوشهر و 
کرمانشاه به وضع مطلوب تری رســیده ایم، اما این به معنای آن نیست که بر 

بیماری فائق آمده ایم و بیماری را مهار کردیم.

کرونا را جدی بگیرید و ماسک بزنید

وزیر بهداشت تاکید کرد: باز هم از مردم تقاضا می کنم ماسک را به عنوان یکی 
از ارزنده ترین فاکتورهای پیشــگیری از بیماری جدی بگیرند و کرونا را جدی 
بگیرند؛ کرونا یکی از خطرناک ترین و هنوز هم ناشــناخته ترین ویروس هایی 
است که در عرصه بشــری پا به میدان بیماری زایی گذاشته است و هنوز هم 
آینده آن ارزیابی نشده است. تقاضا می کنم از مردم که بیماری کرونا را جدی 
بگیرند و ماسک را جدی بگیرند.وزیر بهداشت تاکید کرد: ماسک می تواند باای 
۸۰ درصد با رعایت فاصله گذاری ما را در پیشگیری از بیماری موفق کند و این 
موضوع بسیار جدی و مهم است. البته می دانم که فراهم کردن ماسک با قیمت 
باای ۱۵۰۰ تومان برای خانواده تنگدســت میسر نیست،   اما ماسک خانگی 
آموزش داده شــده و می تواند با نازلترین قیمت یکی از عوامل بسیار موثر در 
پیشگیری باشد.وی همچنین گفت: البته با مسووان محترم حرف هایی دارم 
که از این تریبون نمی زنم و قطعا به آنها نامه می نویســم؛ اینکه چگونه ناوگان 
حمل و نقل شهری را تقویت کنیم و در برخی موارد چگونه به هم کمک کنیم 
تا امور مردم تسهیل شود و ... را در ستاد ملی کرونا و طی مکاتبات با مسووان 
پیگیری می کنم.نمکی با  تاکید دوباره بر لزوم رعایت فاصله گذاری فیزیکی و 
اجتماعی و خطر مهمانی رفتن ها و انتقال بیماری از کودکان ناقِل بدون عامت، 
به مســن ترها از جمله پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، گفت: این موضوع را جدی 

بگیرید و مسافرت ها را بی جهت گسترش ندهید.

دلم نمی خواست با چنین تاوانی حرف هایم را جدی بگیرند
وزیر بهداشــت در پایان صحبت هایش گفت: دلم نمی خواست مردم با چنین 
تاوانی عرایض من را جدی بگیرند. روزی که تمنا و خواهش می کردم، شــاید 
برای برخی ها این هشــدارها زیاده گویی بود، اما اصا دلم نمی خواست اثبات 
عرایض ما با تاوانی چنین سنگین و مرگ هایی چنین تلخ برای مردم بروز کند. 
امیدوارم این حرف هــا را جدی بگیرند و در آینده نزدیک با همدلی و وفاق و 

رعایت پروتکل ها بتوانیم این مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم.

معاون سازمان امور مالیاتی:

ازخرید و فروش کد ملی تا 5 هزار شرکت صوری 
 قرارداد 2۵ ساله ایران و چین؛

دمیدن روحی تازه به صنعت 
نفت ایران یا انحصار چینی!

بازنگری ۵0 پروژه سرمایه گذاری چینی ها در هند:

دعوای هند و چین باا گرفت

رئیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اظهار داشت: اینکه چین بخواهد در شرایط تحریم قراردادی را 
تصویب، اجرا و حتی سرمایه گذاری کند تاحدی جای تردید دارد، چون ممکن است به هر دلیلی بهانه ای پیدا شود 
که این اتفاق نیفتد، چین هزاران میلیارد دار سرمایه گذاری در امریکا دارد، ساانه خیلی بیشتر از ۸۰۰ میلیارد 

دار با امریکا تجارت می کند که در مقایسه با تجارت ۲۰ میلیاردی که با ما دارد بسیار عظیم است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل:
 ترور سردار سلیمانی نقض قوانین بین الملل بود

 امید واهی برای خانه دارشدن ۳۳۰هزار 
نفر تا ۱۴۰۰

در حالی رئیس جمهور خانه دار کردن ســپرده گذاران صندوق پس انــداز یکم را یکی از اولویت های 
دولت اعام کرده اســت که با وام این صندوق می توان حدود ۸ و نیم متر واحد مســکونی در تهران 
خریداری کرد.حســن روحانی رئیس جمهور در جلســه ویژه ساماندهی مسکن، اظهار کرد: تأمین 
ـ مسکن یکم ثبت نام و پول واریز کرده اند،  ـ صندوق پس اندازـ  مسکن نیازمندان واقعی که در طرحـ 
اولویــت اول و اصلی دولت است.حســن روحانی افزود: حدود ۳۳۰ هزار نفر در این طرح ســرمایه 
گذاری کرده اند که همه تاش ما این اســت تا پایان این دولت، آنها صاحب مســکن مناسب شوند.

بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مســکونی در تهران از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده است. در آخرین ماه بهار 
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان بود که در مقایسه با اردیبهشت ماه 
حدود ۲ میلیون تومانی افزایش یافت.از سوی دیگر  هم اکنون حداکثر وامی که در صندوق پس انداز 
یکم به زوجین پرداخت می شود ۱۶۰ میلیون تومان و مربوط به تهران است. با این مبلغ می توان در 
زمان حاضر حدود ۸.۴ مترمربع واحد مسکونی را خریداری کرد. با این تفاسیر به نظر نمی رسد وعده 
رئیس جمهور دولت دوازدهم در خانه دار کردن ۳۳۰ هزار سپرده گذار صندوق پس انداز مسکن یکم 

تا مردادماه سال ۱۴۰۰ محقق شود.

وزیر بهداشت:

گفتم ممکن است دقیقه ۹۰ گل بخوریم
۲۰۰ جان باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

4

۵

7

3

2

 20 استان در شرایط قرمز و هشدار
200 جان باخته کرونا در 24 ساعت گذشته 

سخنگوی وزارت بهداشــت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار 
کووید۱۹ در شــبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران 
جان خود را از دســت دادند.دکتر اری گفت: بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دو هزار و ۶۳۷ بیمار جدیــد مبتا به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شــد که یک هزار و ۴۵۵ مورد بستری شدند.

وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۲۴۵ هزار و ۶۸۸ 
نفر رســید.اری ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، 
۲۰۰ بیمار کوویــد۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسید.وی همچنین گفت: 
خوشــبختانه تا کنون ۲۰۷ هزار نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شده اند.به گفته اری، ۳۲۷۰ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد.وی گفت: تا کنون یک میلیــون و ۸۴۶ هزار و ۷۹۳ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی گفت: استان های 
تهران، اصفهان، مازندران، گلســتان، البرز، کرمان، یزد، سیســتان و 
بلوچســتان، همدان، زنجان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: افزایش آمار فوتی ها برای همه ما 
دردناک است و این موضوع نتیجه رفتار و عملکرد همه ما در گذشته 
بوده است؛ به طوری که در یکی از شهرستان ها در چند روز گذشته 
۵۰ مراسم عروسی برگزار شده و به دنبال آن شاهد افزایش آمار ابتا 

و بستری در این استان هستیم.
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سخنگوی دولت:گزیده خبر

مواضع سه کشور اروپایی نگران کننده است
 علی ربیعی در نشست خبری هفتگی با رسانه ها با اشاره به نگرانی 
ستاد کرونا از تداوم ابتا به این ویروس و شیوع احتمالی آنفلوآنزا 
در پاییز پیش رو، اظهارکرد: پیش بینی برای اتمام بیماری کرونا 
فعا وجود ندارد، افزایش تخت های بیمارســتانی و زیرساخت ها 
همچنان ادامه دارد و کمبودی در این زمینه نداریم و اساســا از 
تخت هایی که نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا در نظر گرفتند، 
بهره برداری نشد. ضمن اینکه ۸ هزار تخت بیمارستانی قرار است 

تا پایان دولت تکمیل و بهره برداری شود.  

درباره فعالیت برخی مشاغل تهران تصمیم گیری خواهد 
شد

وی افــزود: عــادی گرفتن ویروس کرونا و حضــور در تجمعات 
غیرضرور عامل اصلی ابتا در همه استان های درگیر است. درست 
است که اپیدمی در برخی استان ها دیرتر رفته، اما شواهد نشان 
می دهد رعایت نکردن، بی اهمیت جلوه دادن و به نوعی شــاید 
خستگی جامعه از آثار روحی و روانی کرونا و برهم زدن پروتکل ها 
عامل گسترش این بیماری شده اســت.  ربیعی ادامه داد: طبق 
مصوبه ستاد کرونا، مشاغل گروه های ۳ و ۴ در شهرهای پرخطر 
ممنوع شــد و در تهران هم برای برخی مشــاغل تصمیم گیری 
خواهد شد. مســئولیت برخی اماکن مانند مجموعه ها و پاساژها 
نیز با مدیران این مجموعه ها است که در صورت تخلف، مجموعه 
متخلف یک هفته تعطیل می شود.ســخنگوی دولت از دســتور 
رییس جمهوری برای برداشت قســط دوم صندوق توسعه ملی 
برای وزارت بهداشت خبر داد و گفت:  این موضوع در حال انجام 
است. مطالبات پرستاران هم باید پرداخت شود که آن هم توسط 
ســازمان برنامه بودجه انجام شد و استخدام هایی هم باید در این 

زمینه انجام شود.

 27 میلیارد دار ارز هنوز بازنگشته است
وی افزود: ۲۷ میلیارد دار ارز باید از ســال ۹۷ تا کنون به کشور 
برگشت داده می شد که این عدد هنوز برگشت داده نشده است. 
همچنین صادرکنندگانی که برای بازگشــت ارز از صادرات اقدام 
نکردند کارت بازرگانی شــان تا پایان تیرماه ۹۹ در صورت عمل 
نکردن به تعهدهای ارزی باطل می شود. البته واحدهای تولیدی از 
این اقدام مستثنی هستند و این اقدام مشمول اشخاصی است که 
هیچ بازپرداختی ارزی از صادرات خود نداشتند.ربیعی با تاکید بر 
اینکه پس از هماهنگی با وزارت بازرگانی و وزارت صمت،  کمیته 
نظارت و تخصیص ارز، جلســات خود را با حضور نمایندگان قوه 
قضائیه و دادســتانی کل کشور دنبال خواهد کرد،   گفت: در این 
جلسات صادرکنندگان دعوت خواهند شد و شیوه بازپرداخت ارز 

با حضور دادستان کل کشور تشریح می شود.

تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر با چین 
نداشته ایم

وی در پاسخ به پرسشــی درباره قرارداد ۲5 ساله با دولت چین 
اظهــار کرد: در این زمینه هیچ چیز محرمانه و مخفیانه ای وجود 
ندارد و در ســفر گذشــته وزیر امور خارجه به چین هم مطرح 
شــده بود و در دیدار رییس جمهوری این کشــور با رهبری نیز 
این موضوع طرح شــده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه 
به دســت آید، همان زمان هم اعام می شــود.وی افزود: اساساً 
تقسیم بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد 
و جمهوری اسامی اساسا در این زمینه خود را محدود نمی کند و 
آماده همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه 
محدود به رژیم صهیونیستی و تحریم گران است.سخنگوی دولت 
گفت: حاضریم با هر کشــوری که حاضر به مشارکت بلندمدت و 

در راســتای اعتماد متقابل هستند این تجربه را تکرار و تاکنون 
هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات 

نداشته ایم.

حادثه نطنز تاثیری بر روند فعالیت صنعت هسته ای صلح 
آمیز ما ندارد

ربیعی در پاسخ به پرســش دیگر درباره ادعای برخی رسانه های 
خارجی در زمینه دســت داشــتن رژیم صهیونیستی در انفجار 
نطنز، تاکید کرد:فرضیه های مربوط به علت حادثه از ابتدای وقوع 
به بررســی انجامیده و علت حادثه با اجماع نظر کارشناسان در 
حال تکمیل اســت.وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات 
جانی نداشته و تشعشعات رادیواکتیو هم نداشته و تاثیری بر روند 
فعالیت صنعت هسته ای صلح آمیز ما ندارد.سخنگوی دولت گفت: 
قطعاً ما اگر به جمع بندی برســیم کــه دخالتی خارجی در این 

حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را خواهیم داد.

موضع دولت درباره سوال از رییس جمهور
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت درباره طرح سوال 
از رییس جمهوری تاکید کرد: از نخســتین روزهایی که مجلس 
یازدهم تشکیل شد بنای دولت بر همکاری با این مجلس است و 
دست همکاری برای حل مشکات مردم از سوی دولت به سمت 
مجلس دراز شــده است. عبور از بحرانهای خارجی و اقتصادی و 
اجتماعی قطعاً با تعامل همه قوا محقق می شــود و اگر همکاری 
مســئوانه همه قوا نباشد راه به جایی نخواهیم برد. تجربه نشان 
داده هرجا که قوا هماهنگ نبوده اند، ضربه آن را مردم خورده اند 
و برای جامعه ضررآفرین بوده است.وی افزود: ازم است همه ما با 
حساسیت بیشتری در کام خود و اقدام مان بیندیشیم تا نگرانی 
مردم کم شود و همکاری ها بین قوا افزایش یابد.سخنگوی دولت 
تاکید کرد: سوال از وزیر و رئیس جمهوری حق همه نمایندگان 
اســت اما استفاده از این حق با عنایت به همه ماحظات دیگری 
که در این زمینه مطرح است، به نفع ملت و کشور خواهد بود. ما 
نگرانیم که این سوال که در ماه های نخست مجلس یازدهم و عدم 
آشنایی بسیاری از نمایندگان دوره اولی با مشکات کشور مطرح 
می شــود به جای اینکه به پیشبرد امور کشور بینجامد و نتیجه 

بخش یا امیدبخش باشد بیشتر عکس این تصور است.
ربیعی تصریح کرد: در غالب این ســواات چشم اندازی برای حل 

مشکات کشور و مردم و همراهی برای اداره کشور نمی بینم. اگر 
پیش از اینکه این موارد به عنوان سوال از رییس جمهوری مطرح 
شود، در کمیسیون های تخصصی مجلس و از طریق توضیح وزرا 

پیش رود نتیجه بخش تر است.

لغو تحریم های تســلیحاتی ایران به معنی نابودی کامل 
برجام است

ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تهدید آمریکا برای 
جلوگیری از لغو تحریم های تســلیحاتی ایران از طریق شــورای 
امنیت، گفت: اگر بخواهند لغو تحریم های تســلیحاتی را نقض 
کنند اوا این را نقض آشکار و نابخشودنی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل می دانیم.وی با بیان اینکه در صورت وقوع این 
اتفــاق باید نگران نابودی کامل برجام، تصریح کرد:  قبًا به همه 
طرف ها اعام شــده و همه شرکای ما در برجام، آمریکا و اعضای 
شــورای امنیت نســبت به جدیت ما در اقدام متقابل اطمینان 
دارند. اینکه همه کشــورهای باقیمانده در برجام در کنار اعضای 
شــورای امنیت در نشست اخیر این شــورا درباره اهمیت برجام 
اتفاق نظر داشــتند  و اعضای شــورای امنیت دست رد به سینه 
آمریکا زدند، امیدوارکننده اســت.ربیعی تاکید کرد: پایبندی به 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، نمی تواند گزینشی باشد 
و ما از همه کشــورها و از جمله اروپایی ها خواستاریم تا در برابر 
اراده امریکا در بازگرداندن قانون جنگل بایســتند.وی گفت: اگر 
آمریکا در تاش های خود موفق شود هیچ کشوری از پیامدهای 
ویرانگــر و نابودی حکومت قانون در جهان ایمن نخواهد شــد. 
بنابراین تعهد کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ یک آزمون بزرگ در دفاع 
از تمدن مشــترک جهانی است و می تواند نقطه سرنوشت سازی 
برای آینده تعامات جهانی هم باشــد.  ربیعی ادامه داد: براساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل واردات یا صادرات 
تســلیحاتی به جمهوری اسامی به مدت 5 سال محدود به اخذ 
مجوز قبلی شده است و این محدودیت در اکتبر ۲۰۲۰ و از آغاز 
ورود به اجرایی شــدن ششمین سال برجام به طور خودکار باید 
منقضی شود و این یکی از مواد صریح این قطعنامه است که این 
موضوع باید به طور کامل انجام شود.ســخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشــی درباره پیامدهای رفتار  اروپایی هــا در قبال ایران و 
همکاری احتمالی آنها با آمریکا در تداوم تحریم های تسلیحاتی 
گفت: همه اروپایی ها هم می دانند سیاست دلجویی از آمریکا یک 

سیاســت شکست خورده است؛ چرا که خواسته های حد و اندازه 
ندارد و قابل درک نیست.ربیعی افزود: از اروپایی انتظار داریم که 
این سیاست را تداوم ندهند. با این اقدام برجام و صلح بین المللی 
را به خطر می اندازنــد و بیش از این اعتبار اروپا را به عنوان یک 
بازیگر مستقل که می توانست یک منظومه قدرت در جهان باشد،  

زیرسوال نبرند.

مواضع سه کشور اروپایی نگران کننده است
وی تأکید کرد: مواضع سه کشور اروپایی در نشست اخیر شورای 
امنیت در رابطه با موضوع تحریم تسلیحاتی برای ما نگران کننده 
اســت. امیدواریم ازم به تذکر بیشتر نباشــد؛ چرا که به لحاظ 
حقوقی حد وســطی میان پایبندی به قطعنامــه ۲۲۳۱ و عدم 
پایبندی به آن وجود ندارد یا پایبند هســتیم یا پایبند نیستیم.

ســخنگوی دولت با بیان اینکه هر ابتــکاری که نقض تعهدات 
طرف های برجام در این قطعنامه باشــد، پیامد یکســانی خواهد 
داشــت، گفت: فکر می کنیم هیچ کس جز دشمنان چندجانبه 
گرایی و قانومندی در روابط بین الملل و مخالفان دیپلماســی از 

این ماجرا سود نخواهد برد.

واکنش به اظهارات رییس پیشین بانک مرکزی
وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره اظهارات ولی اه سیف 
رییس کل پیشــین بانک مرکزی گفت: آقای سیف در دوره خود 
تاش های قابل توجهی داشــتند و اعضای هیات دولت در دفاع و 
حمایت از ایشــان حتی یکپارچه نامه نگاری کردند و در خصوص 
مطالب منتشــر شــده بهتر است از خود ایشان ســوال کنید، اما 
فشــارهای وارده بر او را می فهمم و برای من قابل درک است. در 
عین حال بســیاری از نکاتی که ایشان مطرح کرد، شخصی بوده و 
اعضای جلســه اظهارات او را درست نمی دانند. ربیعی یادآور شد: 
ســطح تصمیم گیری هیات دولت سیاست گذاری و سیاست است 
و چگونگی اجرای آن، برعهده دســتگاه ها است. به هر حال نکاتی 
که ایشان گفتند برداشت های خودشان بوده است.سخنگوی دولت 
اظهار کرد:  آنچه که به ریاســت جمهور منتســب می شود قطعا 
سیاست گذاری و اعام سیاست است و تمام تصمیمات گرفته شده 
براساس خرد جمعی است و تمام نوارهای جلسات هم موجود است.

افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است
سخنگوی دولت همچنین در پاســخ به پرسشی درباره دایل 
افزایش قیمت بســته های اینترنتی گفت: این موضوع یکشنبه 
در دولت مطرح شــد؛ افزایش تعرفه اینترنت توسط دو اپراتور 
تایید وزارت ارتباطات را نــدارد و طبق گزارش وزیر ارتباطات، 
تایید سازمان را ندارد و غیرقانونی محسوب می شود.وی افزود: 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان تعزیرات قطعا 
باید با این افزایش قیمت برخورد کنند؛ قیمت باید به رقم سابق 
خود برگردد و مبالغ مازاد دریافت شده نیز باید به حساب مردم 
)مشتریان( بازگردانده شود.ربیعی با بایان اینکه »هیچ شرکتی 
حق ندارد در شــرایط کنونی بدون اخذ مجوز، قیمت ها افزایش 
دهد« گفت: این افزایش ۱۰۰درصدی خیلی تعجب برانگیز بود. 
وزارت ارتباطات مکلف شد تا با تخلف قانونی و مقرراتی این دو 
اپراتــور برخورد کند و در صورت لزوم مطابق ضوابط طول دوره 
پروانه فعالیت آنها را کاهش دهد اگر تبعیت نکنند.ســخنگوی 
دولت افزود: وقتی دولت تصمیم داشــت که تعرفه های برق ۷ 
درصد افزایش پیدا کند، این موضوع در سه جلسه دولت بررسی 
شد؛ ابعاد این افزایش بر صنعت و همچنین زندگی اقشار مختلف 
مردم در سطوح مختلف کم مصرف و پرمصرف کاما بررسی شد 

تا تصمیم نهایی گرفته شود.

مصباحی مقدم:
دولت اجازه تمدیدتحریم تسلیحاتی راندهد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اروپا می خواهد از ناحیه ایران 
بابت عدم انحراف برنامه هســته ای اش احســاس امنیت کند، گفت: دولت اجازه 
تمدید تحریم تســلیحاتی را ندهد.حجت ااسام غامرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام  در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه 
در واکنش به تاش آمریکا با همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
اظهار داشت: البته این تاش را بیشتر آمریکا و سه کشور اروپایی دنبال می کنند 
که تحریم های تسلیحاتی ایران همچنان استمرار پیدا کند. تاش و فعالیت دولت 
باید این باشد که اجازه ندهد چنین خواسته ای محقق شود.وی عنوان کرد: البته 
محقق شــدن این خواسته نیازمند آن اســت که در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، قطعنامه ای تصویب شــود و ایران را همچنان از خرید و فروش تسلیحات 
ممنوع کند. به عقیده من بســیار بعید خواهد بود که چنین اتفاقی بیافتد.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: زیرا اواً منافع خود کشوری مانند روسیه 
اقتضا نمی کند که چنین اتفاقی بیافتد زیرا روسیه این تصور را خواهد داشت که 
ایران با رفع چنین تحریمی خریدار تسلیحات روسی برای دفاع از خود خواهد بود.

مصباحی مقدم تصریح کرد: عاوه بر این، این نقض قطعنامه قبلی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در مورد برجام است و نشان می دهد که هم روسیه و هم چین 
مخالف این هستند که این قطعنامه نقض شود و علی القاعده یکی یا هر دوی این 
کشــورها چنین پیش نویسی را وتو خواهند کرد و نمی گذارند مبدل به قطعنامه 
شود.وی خاطرنشان کرد: مهم این است که تاش دیپلماتیک کشور باید بر این 
مبنا باشد که هرگز نگذارد اتفاق تازه ای علیه فعالیت های ایران رخ دهد؛ از جمله 
استمرار تحریم تسلیحاتی ایران به معنای خرید و فروش ساح. اگر خرید و فروش 
ســاح برای ایران آزاد شود ایران هم می تواند از تسلیحات پیشرفته کشورهایی 
مانند روســیه استفاده کند و هم می تواند ساح خود را آزادانه به کشورهایی که 
متقاضی هســتند و کارآمدی ساح ایران را تجربه کرده و متوجه شده اند، صادر 
کند.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تصور نمی کنم اروپایی ها 
موضعی که اکنون دارند که از یک طرف می خواهند برجام را حفظ کنند و از طرف 
دیگر به تعهداتشان در برجام عمل نمی کنند را تغییر دهند. آنها با چنین موضعی 
می توانند از منافع برجام به این معنا که می توانند از ناحیه ایران بابت عدم انحراف 
برنامه هسته ای اش احساس امنیت کنند و به سمت تولید تسلیحات اتمی نروند، 
اطمینان خاطر داشته باشند.مصباحی مقدم در پایان بیان کرد: از طرف دیگر آنها 
هیچگونــه هزینه ای در برجام به نفع ایران پرداخت نکرده و به تعهدات خود نیز 
عمل نکردند. به نظر می رسد که اروپایی ها در این قضیه تغییر موضع نخواهند داد. 
گرچه ایران نباید به همین مقدار که از برجام عقب نشینی کرده است اکتفا کند 

زیرا این رفتار هیچگونه بازدارندگی ندارد.

رییس دیوان محاسبات ب اعام کرد:
تشکیل هیات ویژه حسابرسی به ارزهای 

صادراتی
 رییس دیوان محاسبات با اعام تشکیل هیات ویژه حسابرسی ارزهای صادراتی، 
گفت: با درخواســت اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار شد با 
تصویــب مقررات جدید، دیوان بتواند بر صنــدوق ذخیره فرهنگیان نظارت و از 
آن تحقیق و تفحص کند.به گزارش خانه ملت،  عادل آذر در حاشــیه نشســت 
دیروز سه شنبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه دو وزارتخانه آموزش و پرورش 
و علوم و تحقیقات در این جلســه اظهارداشت: بعد از ارائه گزارش بیشتر درباره 
صندوق ذخیره فرهنگیان و لزوم نظارت دیوان محاسبات بر این صندوق بحث و 
بررسی انجام شد.رییس دیوان محاسبات افزود: در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مقرر شــد با تدوین حکمی، دیوان محاسبات بتواند به شکل برخط روی صندوق 
ذخیره فرهنگیان نظارت داشــته باشد و احتماا تحقیق و تفحص مجددی هم 
جــدای از تحقیــق و تفحص از این صندوق در دور دهم مجلس توســط دیوان 
انجام شود.آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات تاکنون نظارتی بر نحوه کار صندوق 
ذخیره فرهنگیان نداشته است، تصریح کرد: این شرکت مختص بازنشسته های 
آموزش و پرورش بوده و غیردولتی محســوب می شود و به همین دلیل در حوزه 
محاســباتی ما نبود، اما امروز کمیسیون خواست تا به گونه ای با اصاح قوانین ، 
دیوان محاسبات بتواند بر این صندوق نظارت مستقیم داشته باشد.رییس دیوان 
محاســبات تاکید کرد: فعا تا تصویب قوانین جدید و اباغ آن فرایند ۹ ماهه ای 
طی می شــود و تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را کلید می زنیم.

وی بیان کرد: بحث ارتقای کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی به شکل کان 
و تدوین راهکارهایی برای کارآمدتر شــدن نظام نظارتی در کشــور هم در ادامه 
جلسه مطرح شد، تعدد دستگاه های نظارتی و همپوشانی آنها با یکدیگر، ضعف 
قوانین، کمبودها و ابهامات مشــکاتی را ایجاد کرده که باید تاش کرد، در بُعد 
دو وزارتخانــه آموزش و پرورش و علوم قوانین جدیدی برای رفع نواقص مصوب 
شــود.آذر همچنین در بحث دیگری با اشــاره به اقدامات دیوان محاسبات برای 
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی عنوان کرد: ارز صادراتی عمدتا 
مختص به بخش خصوصی بوده و براســاس اعام دولــت بخش عمده ای از ارز 
صادراتی توسط آنها بازنگشته است.رییس دیوان محاسبات ادامه داد: یکسری از 
دستگاه ها متولی تعریف مکانیسم هایی برای تضمین بازگشت ارز به کشور بودند، 
دستگاه های متولی دولتی مانند وزارت صمت، گمرگ، بانک مرکزی و هیات دولت 
که قرار بود حسابرسی ها را براساس نظامات تعریف شده، انجام دهند و با نظارت 
و دریافت ضمانت های حقوقی و مادی از صادرکنندگان، ارزهای صادراتی را احصا 
کنند که متاسفانه دولت اکنون از عدم بازگشت ارزهای صادراتی گایه مند است.

آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات تصمیم گرفت تا هیات ویژه حسابرسی را برای 
رسیدگی به این موضوع تعریف کند، یادآور شد: این هیات از دو هفته پیش شکل 
گرفته و در حال نهایی کردن گزارشــی هستیم تا به موجب آن اگر دستگاه های 

دولتی تقصیر یا عملکرد خوبی داشته اند به اطاع مردم برسانیم.

وقوع انفجار در سایت هسته ای شهید 
رضایی نژاد تکذیب شد

 مرکز دیپلماسی عمومی و اطاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران وقوع انفجار 
در سایت هسته ای شهید رضایی نژاد را تکذیب کرد.مرکز دیپلماسی عمومی 
و اطاع رســانی سازمان انرژی اتمی دیروز سه شــنبه با انتشار اطاعیه ای 
اعام کرد: »در پی انتشــار ادعای کذب عناصر ضد انقاب در رسانه ها مبنی 
بر وقوع انفجار در مجتمع هسته ای شهید رضایی نژاد اردکان در استان یزد، 
به آگاهی می رساند هیچ حادثه ای در این مجتمع هسته ای رخ نداده است و 
ادعای عناصر ضد انقاب در خارج کشور به منظور همراهی با رژیم تروریست 
و جنگ طلب صهیونیســتی و در راستای فضاسازی رسانه ای، ایجاد ناامیدی 
و همراهی با فشار حداکثری شــیطان بزرگ به ملت سربلند ایران اسامی 
است.«سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: »عکس های انتشار یافته ماهواره ای نیز 

مربوط به این مجتمع نیست.«

نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در نامه 
ای به گوترش خواستار کمک دبیرکل سازمان 
ملل برای روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات 
ربوده شــده ایرانی شــد. مجید تخت روانچی 
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران 
در ســازمان ملل در نامه ای به آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل متحد از وی خواست به 
روشن شدن سرنوشــت چهار دیپلمات ایرانی 
کــه در تیرماه ســال ۱۳۶۱ در لبنــان ربوده 
شده اند، مساعدت کند.تخت روانچی، نماینده 

دائم جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل، 
در این نامه که به مناســبت ســی  و  هشتیمن 
سالروز ربوده شــدن این دیپلماتها به دبیرکل 
این ســازمان نوشته، اعام کرده است که طبق 
اخبار و اطاعات موجود، این افراد بافاصله پس 
از ربوده شــدن در نزدیکی بیروت در منطقه ای 
که آن زمان تحت اشغال نیروهای رژیم اسرائیل 
بوده اســت، به نیروهای این رژیم تحویل داده 
شــده اند و شواهد بعدی نیز نشــان می دهد 
که آنها در زندانهای رژیــم مذکور بوده و زنده 

هستند.نماینده کشورمان ضمن اشاره به اعام 
آمادگی دبیرکل وقت ســازمان ملل در ســال 
۱۳۸۷ برای مساعدت به روشن شدن سرنوشت 
این دیپلماتها و استقبال ایران از این پیشنهاد، و 
یادآوری آام افراد ربوده شده و خانواده های آنها 
طی ۳۸ سال گذشته، و نیز تأکید بر اهمیت ابعاد 
انسانی موضوع، از دبیرکل این سازمان خواسته 
است تا در این زمینه مساعدت کند. در این نامه 
همچنین به پیشنهاد ایران به کمیته بین المللی 
صلیب سرخ مبنی بر تشکیل کمیته ای حقیقت 
یاب در این باره اشاره شده و از دبیرکل خواسته 
شــده از فعالیت های آن حمایــت کند.تخت 
روانچی با اشــاره به اینکه ربــودن دیپلماتهای 
ایرانی مغایر حقــوق بین الملل و به ویژه حقوق 

بشردوستانه بین المللی است، مسئولیت سازمان 
ملل در برخورد با این موضوع و طرح مسئولیت 
رژیم اســرائیل را مورد تأکید قرار داده اســت.

نماینده ایران همچنین به همکاری دولت لبنان 
در این زمینه اشــاره و یادآوری کرده است که 
دولت آن کشــور نیز در گذشته رسماً خواستار 
مساعدت دبیرکل سازمان ملل در روشن شدن 
سرنوشــت دیپلماتهای ربوده شــده ایرانی در 
لبنان شــده بود.بر اســاس این گزارش، وزارت 
امور خارجه جمهوری اســامی ایــران نیز روز 
جمعه ۱۳ تیر ماه در بیانیه ای در آســتان سی 
و  هشتمین سالگرد ربایش دیپلمات های ایرانی 
اعام کرد که به تاش هــای خود برای تعیین 
تکلیف سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ادامه 

می دهد و امیدوار است که همه اسرا و زندانیان 
در بند رژیم صهیونیستی به خصوص این چهار 
نفر به زودی آزاد شــوند.گفتنی است چهاردهم 
تیر ســال ۱۳۶۱، اتومبیل هیــأت نمایندگی 
دیپلماتیک ایران در زمان ورود به شهر بیروت و 
در هنگام عبور از پست ایست و بازرسی توسط  
مزدوران حزب فاانژ لبنان متوقف شده و چهار 
سرنشین خودرو مزبور به گروگان گرفته شدند.

در این آدم ربایی سردار احمد متوسلیان وابسته 
نظامی ســفارت ایران در بیروت، سید محسن 
موسوی کاردار ســفارت ایران در بیروت، تقی 
رســتگار مقدم کارمند ســفارت ایران و کاظم 
اخوان عکاس خبرگزاری جمهوری اســامی به 

اسارت درآمدند.

مشاور وزیر کشور:
 دشمن درپی بهره برداری های سیاسی از 

مساله اتباع خارجی است
 رییس مرکز حراســت وزارت کشور گفت: دشــمن به دنبال بهره برداری های 
سیاسی از مســاله اتباع و مهاجرین خارجی و ممانعت از انعکاس واقعی۴ دهه 
خدمات ایران به اتباع است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، ابراهیم 
شوشتری در همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که 
در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارتخانه برگزار شد، تاکید 
کرد: باید با منطق و تدبیر در رسیدگی به مسائل اتباع و مهاجرین خارجی جلو 
برویم.  شــرط مدیریت درست در گرو شناخت درست از موضوع و روشن بودن 
اهداف است.مشــاور وزیر کشور با بیان اینکه به مساله اتباع عاقه مندی باایی 
دارم و برای این منظور سفرهای زیادی به استان های کرمان، یزد و مشهد جهت 
بازدید از وضعیت اردوگاه ها داشــته ام، گفت: انصافا کار رسیدگی به امور اتباع، 
ظرافت و حساسیت خاصی دارد.شوشتری یادآور شد: با توجه به حساسیت باای 
سیاســی موضوع، باید نهایت دقت و توجه به رسیدگی به امور اتباع در کشور را 

در چارچوب قانون داشته باشیم.

نامه تخت روانچی به گوترش؛
تکلیف دیپلمات هایمان را روشن کنید
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گزیده خبر معاون سازمان امور مالیاتی:

ازخرید و فروش کد ملی تا 5 هزار شرکت صوری 
معاون ســازمان امور مالیاتی از شناســایی ۵ هزار شرکت 
کاغذی خبر داد و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی ۱۸ 
تا ۱۹ اســت.محمود علیزاده در مورد آخرین وضعیت اخذ 
مالیات از خانه های خالی، اظهار داشت: هنوز چیزی شروع 
نشده است؛ ما گفتیم اگر سامانه ملی اماک و اسکان تکمیل 
شود و بتواند خانه های خالی را معرفی کند، کار را شروع می 
کنیم چراکه در قانون تاکید بر این شــده که از طریق این 
ســامانه باید نشانه گذاری و شناسایی خانه های خالی انجام 

شود.

شناسایی خانه های خالی هنوز شروع نشده است
معاون فنی و حقوقی ســازمان امور مالیاتی در پاسخ به این 
ســوال که گفته بودید هفته بعد شناسایی خانه های خالی 
شروع می شود، عنوان کرد: نگفتیم شروع  می شود. متولیان 
امر سامانه گفتند که در حال رسیدن به شاخص ها هستند 
و گفتیم اگر این موضوع به درستی عمل کند نسبت به اخذ 

مالیات آن اقدام می کنیم.

نمره ۱۹ عملکرد سازمان مالیاتی
وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در روز مالیات 
به عملکرد ســازمان امور مالیاتــی نمره بدهید از ۲۰ چه 
عددی در نظر می گیرید؟ گفت: ظرف یک سال گذشته 
ســازمان حرکت های خوبی را شــروع کــرده مخصوصاً 
درباره قانون سامانه پایانه فروشگاهی زمانبندی که قانون 
پیش بینی کرده برای حرکت به سمت اطاعات به درستی 
و به هنگام عمل شده است. فکر می کنم جهش و حرکت 
ســازمان مناسب بوده و می توان بر اساس آن نمره خوبی 
به خــودش بدهد. از ۲۰ حداقل ۱۸ تــا ۱۹ می توان به 
سازمان داد.این مقام مالیاتی ادامه داد: در بحث هوشمند 
ســازی ظرف یک سال گذشــته خیلی خوب کار شده و 
امیدواریم سال ۱۴۰۰ با پیاده سازی پایانه های فروشگاهی 
و استقرار سامانه مودیان تکمیل شود. اکنون می خواهیم 
کل رویدادهای مالی فعاان اقتصادی را در سامانه مودیان 
ثبت و ضبط کنیم و بســتر آن در حال ایجاد شدن است.

علیزاده در پاســخ به این ســوال که قطعاً مــردم باید به 
عملکرد سازمان نمره قبولی و باا بدهند و البته نمی توان 
یک برنامه را محور ارزیابی قرار داد، خاطرنشان کرد: کاری 

که گفتم هنوز کســی آن را ندیــده و فعا متخصصان و 
دســت اندرکاران و همچنین دستگاه های نظارتی از آن با 
خبر هستند. شروع کار سال ۱۴۰۰ است و اکنون مقدمات 

و بسترهای آن فراهم شده است.

صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودیان
وی در پاســخ به این سوال که برای کارِ نکرده نمره ۱۹ به 
خودتان دادید؟ بیان داشت: کاری که کردیم را نمره دادیم 
بر اســاس زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده  سازی شده 
اســت. همچنین بیزینس مدل پایانه های فروشــگاهی را 
تدوین کردیم و بر مبنای آن ســامانه و نرم افزار آماده است. 
سال آینده صورت حساب الکترونیکی یونیک که در اختیار 
سازمان اســت، ارائه می شــود. یعنی فعاان اقتصادی هر 
فاکتور خرید و فروشی را که صادر می کنند درون کارپوشه 
خود در سامانه مودیان انجام می دهند و سازمان به منشاء 

همه رویدادها دسترسی دارد.

 بازار داغ خرید و فروش کد ملی
معاون فنی و حقوقی سازمان در مورد داغ شدن بازار خرید 
و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش 
از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: کارهایی 
که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست 
موضــوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصاح اســت. 
مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود 
بر مبنای ســریال فاکتور فروش است. اصاح قانون مالیات 

ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.

 تفاهم نامه ســه جانبه برای شناســایی کارت های 
بازرگانی یکبارمصرف

وی در مــورد اینکه معمواً ســازمان امور مالیاتی این گونه 
فاکتورهــای خرید و فروش را قبــول نمی کند و در نهایت 
مالیات را به روش خودش حســاب کتــاب می کند، یادآور 
شــد: حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه 

تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. 
همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت 
اطاعات و ســازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری 
و کارت هــای بازرگانی اصطاحــا یک بارمصرف به منظور 
پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه 
شد.معاون ســازمان مالیاتی افزود: وزارت اطاعات با توجه 
به دسترســی هایی که دارد پشت پرده کارت ها و فاکتورها 
را شناســایی می کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون 
مالیاتهای مســتقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری 
است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ 
را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت های کاغذی به 

صورت عمیق بررسی شود.

۵ هزار شرکت کاغذی 
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در کشور حداقل ۵ 
هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت ها به صورت 
قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور 

فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است. 

 ۵ هزار ثروتمندی که وضعیت مالیاتی آنها مشخص 
نیست

علیــزاده درباره موضوع شناســایی ۳۰۰ مــودی ثروتمند 
نیز عنوان کرد: بحث به این شــکل اســت که  رسیدگی به 
تراکنش هــای باای ۵ میلیارد تومان در دســتور کار بود و 
اطاعات آن اســتخراج شد. حدود ۳۰۰ هزار نفر که دارای 
تراکنش باای ۵ میلیارد تومان بودند که مورد رســیدگی 
قرار گرفت. برای آنها پروفایل مالیاتی تشکیل شده و از این 
تعداد، پرونده تراکنش بانکی ۵ هزار نفر در حال رســیدگی 
است که آیا مشــمول مالیات هستند و در زمان خود آن را 

ابراز کرده اند یا خیر؟

 آخرین وضعیت ایحه مالیات بر عائدی سرمایه
وی در مورد آخرین وضعیت ایحه مالیات بر عایدی سرمایه، 
گفت: ایحه در کمیسیون تخصصی دولت  در حال بررسی 
است و امیدواریم هر چه زودتر تمام شود. همچنین مجلس 
طرحی دارد که روی مســکن متمرکز است در این زمینه 

همکاری خواهیم داشت.

نوبخت:
  تاش دولت سازگاری قیمت ها با قدرت

 خرید مردم است
 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت در تاش است قیمت ها 
با قدرت خرید مردم ســازگار شود، گفت: مقرر شد سلسله جلساتی با نمایندگان 
مجلس به منظور تدوین برنامه های موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برگزار 
شود.به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت دیروز سه شنبه درباره تامین ارز مورد 
نیاز نهاده های دامی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاش است ارز 
مورد نیاز نهاده های تولید به ویژه آنچه در فرآیند مرغداری و تامین سایر کااهای 
اساسی نیاز است، را به موقع تامین کند، بانک مرکزی نیز به رغم تمام محدودیت ها، 
مسئولیت تامین نیازهای ارزی کشور را برعهده گرفته است.نوبخت با بیان اینکه 
در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دار برای تامین کااهای اساسی با ارز ترجیحی 
تخصیص داده شد، افزود: از آنجایی که کشور در سال جاری با محدودیت های ارزی 
بیشتری روبرو اســت، برخی اقام از لیست کااهای اساسی که مشمول دریافت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، خارج شــدند اما بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در تاش است با همکاری یکدیگر اقدامات ازم برای واردات سایر کااها را 
انجام دهند.وبخت در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس یازدهم ارتقا معیشت 
مردم است، دولت برای تحقق این مهم چه برنامه ای دارد، توضیح داد: نمایندگان 
نگرش واقع بینانه به موضوعات اساسی دارند، بنابراین مقرر است سلسله جلساتی 
به منظور تدوین برنامه های موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در تاش است به نحوی عمل کند 
که قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود.

 استخدام 600 مددجوی بهزیستی 
توسط گروه عظام

جلســه هماهنگی جذب و بکارگیری مددجویان بهزیســتی بــا حضور مدیر کل 
بهزیستی استان البرز و معاون منابع انسانی گروه گروه قطعات خودرو عظام برگزار 
شد.اداره کل بهزیستی استان البرز با انتشار این خبر نوشت: نشست مشترک دکتر 
»اسداه حیدری« مدیر کل بهزیستی استان البرز به همراه معاونت های تخصصی 
و همچنین کارشناسان دفتر اشتغال بهزیســتی با معاون منابع انسانی گروه برق 
و الکترونیــک عظام برگزار گردید.محمد اکبری معاون منابع انســانی گروه برق و 
الکترونیک گروه قطعات خودرو عظام با اشاره به سیاست های کلی و دستور اخیر 
جناب آقای عباس ایروانی رییس گروه عظام مبنی بر انجام مسئولیت اجتماعی و 
جذب ده درصد از سرمایه انسانی گروه عظام از میان معلولین گفت: ما درخواست 
خود مبنی بر جذب ۶۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی جهت تکمیل نیروی انسانی 
شرکت صنعت سازه سیم پوش در جلســه بیان کردیم.معاون منابع انسانی گروه 
قطعات خودرو عظام تاکید کرد: در راستای انجام رسالت مسئولیت اجتماعی و به 
منظور توسعه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید، شرکت تصمیم گرفتیم از معلولین 
ناشــنوا و همچنین زنان سرپرست خانوار که از توانایی باایی برخوردار هستند در 
جهت تکمیل ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده کنیم.حیدری مدیرکل بهزیستی 
استان البرز نیز در این جلسه با تشکر از حسن نیت گروه قطعات خودرو عظام گفت: 
ظرف یک هفته نیروهای متقاضی کار را به گروه عظام معرفی می کنیم. بهزیستی 
خواســتار تعامل مستمر و هرچه بیشــتر گروه عظام خودرو با این ارگان حمایتی 
است.شرکت سازه سیم در زمینه طراحی، تولید و تامین دسته سیم انواع خودرو با 
کمیت و کیفیت مطلوب از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اینک ۹ دسته 

محصول را در کارخانه اش در شهرک صنعتی اشتهارد تولید می کند.

 صدور حواله دریافت استیک ناوگان عمومی
 جاده ای دراستان قم 
معاون حمــل و نقل اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان قم اعام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، حواله دریافت 
شش هزارو۶۵۳  حلقه استیک ناوگان عمومی جاده ای در استان 
قم صادرشده اســت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان قم ، درراســتای مدیریت توزیع 

عادانه اســتیک ناوگان جاده ای ، ازابتدای سالجاری تاکنون حواله دریافت شش هزار و 
۶۵۳ حلقه استیک دراستان قم صادر شده است .معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : استیکها درهفت سایز مختلف 
 بوده که بیشــترین تعداد حواله صادرشده متعلق به استیکهایی با سایز ۳۱۵ می باشند .

حمید ســااری درخصوص نوع اســتیک های توزیعی نیزاظهار داشــت: استیک های 
تخصیصی که توســط وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و در شبکه توزیع قرار داده می 
شــوند از ۲ نوع خارجی و ایرانی اســت که نوع خارجی آن به بهای ارز دولتی و استیک 
 های ایرانی نیز براســاس نرخ مصوب در اختیار مالکان نــاوگان جاده ای قرار می گیرند.

گام های نهایی پروژه بلوار ارم، اجرای پلیمری 
روکش آسفالت 

همدان- شــهناز محمدی: بلوار ارم به عنوان یکی از مناطق گردشــگری برای شهروندان 
همدانی و گردشگران محسوب می شود. این معبرکه در رینگ سوم شهر همدان قرار دارد 
دارای دو ورودی و خروجی از خیابانهای ســعیدیه و شهید فهمیده می باشد. در راستای 
تحقق شــهر انسان محور، عملیات پیاده رو سازی، بهسازی و زیباسازی این بلوار با رعایت 
تمامی استانداردهای موجود در حوزه پیاده رو صورت پذیرفت و خوشبختانه هم اکنون نیز 
با استقبال گسترده شهروندان همدانی روبرو شده است.صوفی شهردار همدان با حضور در 
محل پروژه ســاماندهی بلوار ارم در خصوص اجرای عملیات روکش آسفالت مسیر جنوبی 
این بلوار گردشــگری، اظهار کرد: سال گذشته و برای نخســتین بار در کشور استفاده از 
فناوری آســفالت پلیمری در دستور کار شهرداری همدان قرار گرفت و مسیر شمالی بلوار 
ارم به صورت کامل آسفالت شد.وی با اشاره به اینکه طول بلوار ارم همدان ۲۲۰۰ متر می 
باشــد عنوان کرد عملیات روکش آسفالت این جنوبی این معبر که بیست هزار متر مربع 
مساحت دارد از ابتدای تیر ماه آغاز شده است و با استفاده از سه هزار تن آسفالت در مدت 

پنج روز تحویل شهروندان خوب همدانی شد.

عضویت شهرداری گرگان در اتحادیه جهانی شهرها 
و دولت های محلی

شــهردار گرگان از عضویت گرگان در اتحادیه جهانی شهرها و دولت های محلی خبر داد 
و گفــت: تهران و تبریز نیز از ایــران به عضویت این اتحادیــه در آمدند.به گزارش مرکز 
اطاع رســانی و روابط عمومی شــهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود از عضویت گرگان در 
اتحادیه جهانی شــهرها و دولت های محلی خبر داد و اظهار کرد: »یو ســی ال جی« یک 
سازمان جهانی است که مخفف شهرها و شهرداری های متحد است و این سازمان بیش از 
۱۹۰ عضو دارد که از همه قاره های جهان هســتند.وی تاکید کرد: اهداف این سازمان این 
است که شبکه ای از شهرهای جهان ایجاد کند که توسعه پایدار را در وسعت محلی پیگیری 
می کند و از طریق آموزش یا برگزاری مسابقات در این مسیر حرکت می کند.شهردار گرگان 
گفت: از کشــور ایران تهران، تبریز و گرگان عضو این مجموعه هستند و عضویت در این 
مجموعه برای شــهرداری گرگان یک دســتاورد تاریخی است.دادبود بیان کرد: شهرداری 
گرگان این ظرفیت را دارد که در عرصه جهانی مطرح شــود و عضویت در یو سی ال جی 
می تواند رسیدن به این هدف را هموارتر کند.وی متذکر شد: دفتر مرکزی این مجموعه در 

شهر بارسلونا است و و هر چند سال یکبار اعضا می توانند رئیس را انتخاب کنند.

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 
۱۳۹۸۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۲۲۲/۱

بدینوســیله به آقایان و خانمها : ســعدی کرمی فرزنــد ابراهیم متولد 
۱۳۶۵/۰۱/۱۴ کدملی ۳۸۵۹۸۵۶۱۷۰ شماره شناسنامه ۵۷۸ و سروش 
کرمــی فرزند ابراهیم به کدملــی ۳۸۵۰۱۶۹۵۰۲ متولد ۱۳۷۳/۰۹/۰۹ 
شناســنامه شــماره اختصاصی و ســاریه کرمی فرزنــد ابراهیم متولد 
۱۳۶۸/۰۶/۳۰ کدملــی ۳۸۵۰۰۲۰۹۳۲ و معصومه عبدی فرزند توفیق 
متولد ۱۳۴۴/۰۷/۰۴ کدملی ۳۸۵۹۵۹۲۵۳۱ شــماره شناسنامه ۴۲۱ 
و ســاار کرمی فرزند ابراهیم متولد ۶۶/۰۶/۱۵ کدملی ۳۸۵۹۸۶۴۰۹۲ 
شناسنامه شــماره ۱۳۷۱ و حبیب اه زارعی فرزند محمد صالح متولد 
۱۳۴۱/۱۰/۲۰ کدملی ۳۸۵۹۱۸۴۳۹۳ شــماره شناسنامه ۳۹۵ برهکار 
پرونده کاســه ۱۳۹۸۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۲۲۲/۱ کــه برابر گزارش مامور 
اباغ شــناخته نگردیده اید اباغ میگردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 
۶۶۰۰۵۳۳۴۷۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹  بین شما و بانک ملی شعبه 
دیوانــدره مبلــغ  ۹۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار میباشــید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادرو به وکاسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق 
ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشما اباغ میگردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینشورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
 پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )۱۹۳(

 آگهی اباغ اخطاریه ماده ۸۷ پرونده 
شماره ۱۳۹۹۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۰۲۵/۱

بدینوســیله به آقایــان و خانمها : نظیره نســرینی  فرزنــد محمد متولد 
۱۳۲۸/۰۶/۰۵ کد ملی ۴۷۲۰۶۰۵۶۲۱ شــماره شناسنامه ۴۵۳۸۷ و شینا 
شــریفی فرزند خلیل متولد ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ کد ملی ۳۸۵۰۳۲۰۲۶۱ شماره 
سناســنامه اختصاصی و شقایق شــریفی فرزند خلیل متولد ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ 
به کدملی ۳۸۵۰۱۹۴۰۰۰ شــماره شناســنامه اختصاصی و محمد سعید 
شــریفی فرزند محمد علی متولد ۱۳۱۵/۱۰/۰۴ به کدملی ۳۸۵۸۷۷۵۶۰۶ 
شــماره شناسنامه ۵۶۱ اعام میگردد ششــدانگ پاک ۵۶۱۷ فرعی از ۵۸ 
اصلی بخش ۱۴ متعلق به شــما در قبال طلب خانم شــیدا صالحی صاحب 
بازداشــت گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آئین نامه اجرای مراتب بشــما اخطار 
میشود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
اســت و ترتیب اثر داده نمیشود در ضمن این آگهی دریک نوبت در روزنانه 

کثیراانتشار چاپ و منتشر گردیده است.
احمدیان-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )۱۶۱(
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 کارشناسان از قرارداد 2۵ ساله ایران و چین گفتند؛گزیده خبر

دمیدن روحی تازه به صنعت نفت ایران یا  انحصار چینی!
رئیس ســابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اظهار داشت: 
اینکه چین بخواهد در شرایط تحریم قراردادی را تصویب، اجرا 
و حتی ســرمایه گذاری کنــد تاحدی جای تردیــد دارد، چون 
ممکن است به هر دلیلی بهانه ای پیدا شود که این اتفاق نیفتد، 
چین هزاران میلیارد دار ســرمایه گذاری در امریکا دارد، ساانه 
خیلی بیشــتر از 800 میلیارد دار با امریکا تجارت می کند که 
در مقایســه با تجارت 20 میلیاردی که با ما دارد بســیار عظیم 
اســت.به گزارش ایلنا، قرارداد 25 ساله ایران با کشور چین که 
اخیرا مباحث زیادی در مورد آن مطرح شــده، موضوعی اســت 
که مربوط به حدود بیش از 4 ســال گذشــته و ســفر رئیس 
جمهوری این کشــور به ایران. هنوز سند توافقنامه جامع روابط 
استراتژیک 25ساله ایران- چین منتشر نشده و متنی به عنوان 
ســند نهایی به امضا نرسیده اما نشــریه پترولیوم اکونومیست 
در تاریخ 3 ســپتامبر 2019 در گزارشــی به انتشار جزئیاتی از 
توافقنامه 25 ســاله همکاری های جامع ایران-چین پرداخت و 
مدعی شــد که طی این توافقنامه چیــن 280 میلیارد دار در 
صنعت نفت و گاز ایران و 120 میلیارد دار در صنعت حمل ونقل 
ایران سرمایه گذاری می کند، در مقابل شرکت های چینی اولویت 
اول اجرای پروژه ها هستند.در متنی هم که در وب سایت رسمی 
رئیس جمهوی ایران نیز که در تاریخ  23 ژانویه 2016 منتشــر 
شــد اعداد و ارقام و جزئیاتی از این توافق ذکر نشــد و صرفا به 
کلیات بسنده شد. زمینه کلیات این توافق در متن منتشر شده 
»سیاسی«، »همکاری اجرایی«، »انسانی و فرهنگی«، »قضایی، 
امنیتی و دفاعی« و »منطقه ای و بین المللی« اعام شــد. در آن 
متن گفته شــد دو طرف درباره تدوین نهایی سند توافق جامع 
25 ساله بحث و تبادل نظر خواهند کرد.سیدمهدی حسینی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره این قرارداد احتمالی 
25 ســاله و عوایدی که می تواند در حوزه نفت و گاز برای کشور 
حاصل کند، اظهار داشــت: بنده بــه قراردادهای درازمدت بین 
کشــورها آن هم به صورتی که یک کشور در موضع باا و ما در 
موضع پایین و آن کشور ســرمایه گذار و ما سرمایه پذیر باشیم، 
اصوا با تردیــد نگاه می کنم، اما در هر حــال محتوای قرارداد 
را نمی دانــم و اطاعی ندارم چه منافعی ممکن اســت برای ما 
داشته باشد اما اینکه بخشی از این سرمایه گذاری 400 میلیارد 
داری وارد نفت شــود، قابل تامل است.وی افزود: در حوزه ارائه 

تکنولوژی نیز این کشور بخشی را می تواند در اختیار ما قرار دهد 
و بخش هایی را نیز ممکن است از جاهای دیگری دریافت کنیم، 
در مجموع بنده در یک فضای خاکستری صحبت می کنم چون 
از محتوا خبر ندارم، ضمن اینکه طوانی و 25 ساله بودن قرارداد 
نگران کننده است.رئیس ســابق کمیته بازنگری در قراردادهای 
نفتی در ادامه دربــاره اینکه این قرارداد می تواند تضمینی برای 
خرید نفت ایران باشــد، گفت: باید در نظر داشــت که چینی ها 
هم مثل بقیه کشورها با تحریم همراه بودند و نفت ما را نخریده 
و یا کاهش واردات داشــتند، البته کمک هایی هم در گوشــه و 
کنار داشته اند اما ما شاهد افت صادرات نفت مان هستیم، چین 
هم کشوری است که نمی تواند تحریم را نادیده بگیرد و چندان 
فرقی با دیگر کشــورها ندارد.وی ادامه داد: کســی نمی تواند در 
این شــرایط تضمین خرید نفت داده و اینکه مشــتری ما باقی 
بماند، چین یکی از کشــورهایی بود که روزی 400 هزار بشکه 
از ما خرید می کرد کمااینکه ژاپن، کره جنوبی و اروپای غربی هم 
می خریدند، اینکه بگوییم در شرایط تحریم یک کشوری نفت ما 
را می خرد، محل تردید است.این تحلیلگر حوزه انرژی خاطرنشان 
کرد: اینکه چین بخواهد در شرایط تحریم قراردادی را تصویب، 
اجرا و حتی ســرمایه گذاری کند تاحدی جای تردید دارد، چون 

ممکن اســت به هر دلیلی بهانه ای پیدا شود که این اتفاق نیفتد، 
چین هزاران میلیارد دار ســرمایه گذاری در امریکا دارد، ساانه 
خیلی بیشتر از 800 میلیارد دار با امریکا تجارت می کند که در 
مقایسه با تجارت 20 میلیاردی که با ما دارد بسیار عظیم است.

وی ادامه داد: باید بررســی کرد آیا چین حاضر است با یک گروه 
شرور مثل ترامپ و تیمی که سرکار هستند، روبرو شود و منافع 
خود را به خطر بیندازد؟ اینها مسائلی است که اذهان را مشغول 
می کند، بنده نمی گویم مســئولین امر این مسائل را ندیده اند اما 
چون نمی دانم چه نسخه ای داشته اند، نمی توانم اظهارنظر خاصی 
داشته باشم، جز اینکه بگویم نگرانم.حسینی درباره بازتاب سیاسی 
مثبت قرارداد در شرایط کنونی تحریم تاکید کرد: تصور نمی کنم 
چینی ها در شرایط تحریم خیلی بیشتر از آن چیزی که تا بحال 
انجام داده اند برای ما انجام دهند، قرار نیســت فقط برای فضای 
سیاسی معامله 25 ساله داشته باشیم، ابزارهای دیگری هم داریم 
که وضعیت سیاســی را تغییر داده و یا روی آن اثر بگذاریم.وی 
تصریح کرد: اگر مسئله ما حل مسئله تحریم است راه های دیگری 
هم وجود دارد، مثا رفتن به شــورای امنیت و شکایت از امریکا 
برای خروج از کنوانســیون های ویــن، نادیده گرفتن قراردادها و 
رای دیوان دادگستری اهه که به صراحت می گوید »ایران نباید 

تحریم شود«. ما این کار را نکردیم و هر روز شرایط سخت تر شده 
است، در حالی که آنها یک مسئله کوچک مانند موضوع 2231 و 
مسئله ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت می برند.

این کارشناس حوزه نفت افزود: ما حکم خوب دادگاه بین المللی 
اهــه را که »تحریم نکنید« در جیب مان داریم ولی به شــورای 
امنیت نمی بریم که حکم بگیریم. ممکن اســت حکم به نفع ما 
نباشد اما قطعا فضای سیاسی را عوض می کند، می توانیم بگوییم 
دیکتاتوری که امریکا راه انداخته به هیچ صراطی از جمله توجه به 
بااترین دستگاه امنیتی بین المللی یعنی شورای امنیت، مستقیم 
نیست. این خیلی خوب است که ما این چهره را از امریکا معرفی 
کنیم حتی اگر تحریم ها هم برداشته نشود. ما این کار را نکردیم و 
می خواهیم 25 سال قرارداد با چین ببندیم.وی گفت: البته توصیه 
می کنم در پروژه »یک جاده، یک کمربند« و  احیای جاده ابریشم 
که چین بدنبال آن است،  شریک شویم، از چین بخواهیم کمک 
کند عضو معاهده شانگ های شویم، این اقدام قطعا از نظر سیاست 
خارجی بســیار خوب است.محمد غرضی نیز در این باره به ایلنا 
گفت: روزگار اینکه تکنولوژی یک معضل بزرگی در دنیا باشد تمام 
شده، در قدیم داشتن ذوب آهن مسئله بود، بعدها می خواستند 
تکنولوژی برق و اتمی داشــته باشــند و اینهــا آرزو بود. امروز 
تکنولوژی از سطوح غیر قابل دسترسی خارج شده و هر کشوری 
با توانایی خود می تواند امکانات فراوانی را در ســطح متخصصین 
مختلــف تجمیع کند و کار را پیش ببرد، در نتیجه باید گفت به 
لحاظ تکنولوژیکی کم و بیش به ســطحی رسیده ایم که بتوانیم 
کشور را تغذیه کنیم. وی افزود: به لحاظ جذب سرمایه، کشور ما 
همواره از دوران مشروطه تاکنون دچار کسری بوده، اینکه بتوانیم 
منابع نفتی را زنده کرده و سرمایه گذاری کنیم، قطعا واجب است.

وزیر اسبق نفت خاطرنشــان کرد: به هر حال برای کشور بسیار 
مفید است که از این مسیر بتوانیم 10میلیون تولید نفت داشته 
باشــیم، ظرف 15 سال آینده اقتدار سیاسی کشور را باا می برد 
اما نه اینکه میادین در انحصار چین قرار بگیرد، نباید اجازه دهیم 
در چاله هایی که رقبا برایمان حفر می کنند، بیفتیم.وی با یادآوری 
اینکه جذب سرمایه گذاری در این شرایط برای کشور واجب است، 
تاکید کرد: هرچند در این شرایط جذب سرمایه بسیار برای کشور 
اهمیت دارد و منجر به توســعه خواهد شد اما نباید اجازه دهیم 

اقتدار سیاسی کشور به حاشیه برود.

تا 2 ماه دیگر
پرداخت خسارات در سامانه بیمه حوادث 

مشترکان آغاز می شود
وزیر نیرو با اشــاره به اقدام  این وزارتخانه در بهبود شرایط از حیث عدم استفاده 
غیرمجاز از شــبکه برق و عدم دستبرد به تجهیزات و ادوات برقی گفت: این، از 
موضوع های مورد تاکید مقام معظم رهبری اســت و خوشحالیم که همکاران در 
کوتاه ترین زمان ممکن در این چارچوب توانســتند چنــد کار مهم را که تداوم 
هم خواهد داشــت، در کشور به ثمر برســانند و موضوع رفع فرسودگی و بهبود 
شــبکه های انتقال و توزیع در ســرلوحه کار ما خواهد بود.رضا اردکانیان دیروز 
)سه شــنبه( در آیین بهره بــرداری همزمان از 43 پروژه صنعــت آب و برق در 
اســتان های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، اظهار کرد: امسال که در سخت ترین شرایط تحریمی به سر می بریم 
تاش خود را مضاعف کنیم تا اهداف امسال هم محقق شود.اردکانیان همچنین 
با اشــاره به هدفگذاری وزارت نیرو برای بهره برداری از 250 پروژه صنعت آب، 
برق و فاضاب در چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با سرمایه گذاری حدود 
50 هزار میلیارد تومان تا پایان سال در دوسرفصل ساخت و سازها و ساز و کارها 
گفت: تا پایان هفته دهم پویش، در فصل ســاخت و سازها، 34 پروژه بزرگ در 
13 استان کشور با سرمایه گذاری 11 هزار و 286 میلیارد تومان افتتاح شده که 

عمدتا آیین های افتتاح این پروژه ها با حضور رئیس جمهوری برگزار شده است.
وی افزود: در فصل ساز و کارها هم با پروژه های امروز، سه طرح مهم که عمدتا« 
پهنه کشــوری دارند با ســرمایه گذاری 123 میلیارد تومان به ثمر رســید.وزیر 
نیرو خاطرنشــان کرد: در این هفته در استان های خوزستان، خراسان شمالی و 
مازندران، 43 پروژه در هر دو سرفصل به نتیجه رسید . بویژه در استان خوزستان 
تعداد قابل توجهی پروژه های فوق توزیع اســتان نتیجه داد. در استان مازندران 
افزایش تولید تولید نیروگاه نتیجه تاش، فعالیت و خوشفکری دست اندرکاران، 
مدیران، مهندسان و کارگران این صنعت به ثمر رسید که به ویژه در شرایط اوج 
بار نقش بســیار مهمی دارد.اردکانیان ادامه داد: در اســتان خراسان شمالی هم 
پروژه یکپارچگی استان زیر پوشش کابل های خودنگهدار امروز افتتاح شد که در 
ایمن سازی شبکه، حفظ مبلمان شهری به تعبیری سازگار با فضای سبز و همچنین 
در بهبود شرایط از حیث عدم استفاده غیر مجاز از شبکه برق و احیانا در دستبرد 
به تجهیزات و ادوات برقی کار مهمی است. 460 میلیارد تومان سرمایه گذاری بود 
که برای پروژه های امروز انجام شد.وی گفت: در بخش سازوکارها هم، سامانه بیمه 
حوادث مشترکان افتتاح شد که قطعا« در افزایش آرامش خاطر مردم و رفع برخی 
سردرگمی های برخاسته از نظام اداری و بروکراسی که معموا« موجب می شود 
در خیلی مواقع مشترکان از خیر پیگیری های خود بگذرند، تاثیرگذار خواهد بود. 
حداکثر در دو ماه آینده با انتخاب نهایی شــرکت بیمه گر کار پرداخت خسارات 
شروع خواهد شد؛ نظیر چنین اتفاق هایی در امسال بیش از پیش رخ خواهد داد.

اردکانیان افزود: علت اصلی که سرفصل ساز و کارها را به پویش اضافه کردیم نه 
به این معنا که عرصه جدیدی باشد بلکه عرصه ای است که در همه شرکت ها به 
تناســب به آن پرداخته می شود، اما اهمیت دادن و دیده شدن این عرصه  نقش 

مهمی در اولویت بندی آن خواهد داشت.
مطالبه خسارت دو میلیارد داری از شرکت روسی بابت لکه سوختی

دیده بان محیط زیست روسیه از شرکت نیروی وابسته به غول معدنی نوریلسک نیکل )نورنیکل( روسیه درخواست کرد 148 
میلیارد روبل معادل دو میلیارد دار بابت خسارتی که در پی نشت سوخت و آلودگی آبهای قطب شمال در سیبری وارد کرده 
است، پرداخت کند. دیده بان روس »پریرودنازدور« در بیانیه ای اعام کرد که درخواستی به شرکت NTEK برای جبران داوطلبانه 
خســاراتی که در پی نشت سوخت در 29 ماه مه وارد کرده، ارسال کرده است.ارزش سهام شرکت نورنیکل در بازار مسکو پس 
از انتشــار این بیانیه پنج درصد ســقوط کرد.شرکت نورنیکل اعام کرد هنوز اسناد این دیده بان را دریافت نکرده و تنها پس از 
بررسی آنها، در این باره اظهارنظر خواهد کرد.کاهش فشار یک مخزن سوخت باعث آزاد شدن 21 هزار تن دیزل در رودخانه ها و 
نواحی اطراف شهر نوریلسک شد. سازمان صلح سبز این حادثه را با حادثه فاجعه آمیز نشت نفت از اکسون والدز در سال 1989 
در آاسکا مقایسه کرده است.بر اساس گزارش رویترز، دیمیتری کابیلکین، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در بیانیه 
جداگانه ای اعام کرد میزان خسارتی که به منابع آبهای قطب شمال وارد شده، بی سابقه است و این رقم به شدت این خسارات 
مربوط می شود. اگر کسی حادثه نفتکش اکسون والدز در سواحل آاسکا را به خاطر داشته باشد، میزان خسارت و جریمه در 

پرونده مذکور، بیش از پنج میلیارد دار بود.

ظرفیت تولید روزانه گاز ایران از مرز یک میلیارد مترمکعب گذشت
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز گفت: در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال »جهش تولید« نام 
گذاری شــده است، به همت مدیران و کارکنان جهادگر صنعت گاز در شرایط تحریم ظالمانه دشمنان، ضمن ثبت جهش 2.2 
درصدی تولید گاز در ســه ماه نخست امسال، ظرفیت پاایش گاز کشــور هم از مرز یک میلیارد مترمکعب در روز عبور کرد. 
مسعود زردویان درباره آخرین وضعیت افزایش تولید گاز ایران در سال »جهش تولید«، گفت: در حال حاضر، ظرفیت فرآورش 
گاز در پاایشگاه های کشور به حدود یک میلیارد و 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.مدیر هماهنگی و نظارت 
بر تولید شــرکت ملی گاز ایران با اعام اینکه در ســه ماه نخست امسال، حجم تولید تجمعی گاز کشور با وجود آغاز تعمیرات 
اساســی پاایشــگاه ها افزایش داشته، تصریح کرد: تولید تجمعی گاز در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، جهشی 2/2 درصدی را تجربه می کند.این مقام مسئول با اشاره به دستورات صریح مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای 
ایجاد توازن بین تولید و آغاز تعمیرات اساسی پاایشگاه های گاز کشور، اظهار کرد: در این راستا، با برنامه ریزی هدفمند در کنار 
تعمیرات اساسی پاایشگاه ها، نیاز صنایع، پتروشیمی ها، نیروگاه ها و بازارهای صادراتی به گاز تامین شده و کوچکترین اختالی 

در فرآیند تامین و توزیع گاز با وجود تعمیرات پاایشگاه ها وجود ندارد.

تسهیل گزارش گیری از روند تعمیرات 
تجهیزات شرکت پاایش نفت اصفهان

کارشناســان واحد نگهــداري  و تعمیرات  
شــرکت پاایش نفت اصفهان،  سیســتم 
تســهیل کننده گزارش گیری از روند دقیق 
و شــفاف تعمیرات تجهیزات  این شرکت را  
پیاده سازی کردند.مهندس ارشد نگهداري  و 

تعمیرات ماشین آات دوار شرکت پاایش نفت اصفهان دراین باره گفت: 
در حال حاضر با توجه به لزوم جاري سازي سیستم کامپیوتري مدیریت 
نگهداري و تعمیرات در پاایشــگاه، بخش هاي مختلف کار همچون 
موضوع نهادینه نمودن صدور دستور کارهاي تعمیراتي و تکمیل و بستن 
آنها و نیز پیگیري و اجراي دستورکاهاي پیشگیرانه ماشین هاي دوار به 
طور جدي در دستورکار این واحد قرار گرفته است. همچنین  تا قبل از 
  Excell این، گزارش گیری از روند تعمیرات تجهیزات، از طریق برنامه
و به صورت روزانه انجام می شد که البته این عملکرد موجب می گردید 
گزارش گیری با مشکل مواجه شود و حتي وقت گیر  باشد.سعید قرباني 
مجــري طرح  افزود: این موضوع باعث شــد که براي رفع این معضل 
چاره ای بیندیشــیم  و در نهایت با هماهنگي حمید کریمي مهندس 
ارشد کنترل، نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه، به منظور شفاف سازی، در 
قالب سیستمCMMS  ، روند تمام فعالیت های تعمیراتي انجام شده و 

در حال انجام از ابتدا تا پایان کار، ثبت شده و پیگیري مي شود. 

بهره برداری از پروژه سیستم روشنایی 
فشار شکن شهید مهدوی 

پروژه سیستم روشنایی فشار شکن شهید مهدوی پس از 5 ماه فعالیت 
مداوم گروه تعمیرات برق منطقه مرکزی به بهره برداری رسید.به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه مرکزی، 
حسین بیگی، مهندس ارشد تعمیرات برق این منطقه با اشاره به بهبود 
وضعیت روشــنایی فشار شکن شــهید مهدوی گفت: با هدف ارتقای 
کیفیــت بهره برداری و همچنین با توجه به فرســودگی و عدم تأمین 
نور کافی توسط سیستم روشنایی قدیمی و نیز رفع خا های حفاظتی 
ناشی از نقاط کور و تاریک، این عملیات در دستور کار قرار گرفت.وی با 
تاکید بر مدیریت مصرف انرژی با راه اندازی سیستم جدید روشنایی در 
این فشارشکن تشریح کرد: این پروژه در قالب کانال کنی، کابل کشی و 
نصب 12 دستگاه برج روشنایی با ارتفاع 15 متر اجرا شد.وی تصریح کرد: 
نه دســتگاه از این برج ها به پروژکتورهای کم مصرف LED )هرکدام 

8 دستگاه( و 3 دستگاه به پروژکتور های گازی ضد انفجار تجهیز شد.
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گزیده خبر بازنگری 50 پروژه سرمایه گذاری چینی ها در هند:

دعوای هند و چین باا گرفت
دولت هند ۵۰ پروژه ســرمایه گذاری چینی ها در این کشــور را 
بازنگــری می کند.به گزارش رویترز، منابــع آگاه در دولت هند 
گفته اند همزمان با تشــدید تنش ها بین دو اقتصاد نخست آسیا 
هندی ها قصد دارند ۵۰ پروژه سرمایه گذاری که قرار بود توسط 
سرمایه گذاران چینی در این کشور اجرایی شوند را بازنگری کنند.  
دولــت هند از ماه آوریل ایحه ای راتصویب کرده اســت که به 
موجب آن سرمایه گذاری اتباع خارجی کشورهای همسایه در این 
کشور باید توسط دولت بررسی شود تا به امنیت ملی لطمه نزند. 
چین که بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در هند محسوب می 
شــود، در واکنش به این اقدام دولت، آن را تبعیض آمیز دانسته 
اســت.  یک مقام هندی که خواســته است نامش فاش نشود به 
رویترز گفت: ازم است اهداف سرمایه گذاری )چینی ها( مشخص 
شــود. در خصوص این اهداف کنجکاو هستیم. کنسولگری های 
هند در شــهرهای چین با شرکت ها و ســرمایه گذاران چینی 
جلساتی را برگزار کرده است تا از ماهیت نیت آن ها برای اجرای 

این پروژه ها مطمئن شــود.  الوک ســونکار، کارشناس شرکت 
حقوق تجارت کریشنامورتی در همین رابطه گفت: در هفته های 
اخیر ۱۰ مشتری چینی با ما تماس گرفته اند تا بدانند رویه دولت 
چه تغییری کرده اســت اما ما به شفافیت بیشتری از دولت نیاز 
داریم. به گفته ســوکنار، موضع گیری های اخیر احزاب سیاسی 
هم در پکن و هم در دهلی باعث شــده است تا مناسبات تجاری 
بین دو کشــور از حالت عادی خارج شود.پیش از این نیز هند در 
اقداماتی به تقابل اقتصادی خود با رقیب همســایه خود شــدت 
بخشیده بود. در نظر گرفتن تشویق های جدید برای شرکت های 
خارجی که قصد انتقال کارخانه خود از چین به هند را داشــته 
باشند از جمله این اقدامات بوده است. هند هم چنین فعالیت ۵۹ 
اپلیکیشن چینی را در این کشور ممنوع اعام کرد که در بین آن 
ها نام تنسنت و تیک تاک نیز دیده می شود.  تا پایان ماه مارس، 
شرکت ها و اتباع چینی ۲۶ میلیارد دار سرمایه گذاری در هند 

انجام داده بودند.

هشدار سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان:
 ارز بازنگردد، کارت های بازرگانی 

ابطال می شوند
ســازمان توسعه تجارت می گوید صادرکنندگانی که هنوز تعهد ارزی خود را ایفا 
نکرده اند، تنها حدود دو هفته زمــان دارند. پس از آنکه بانک مرکزی اعام کرد، 
پایان تیر ماه ســال جاری، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی است که کاای 
خود را در ســال ۱۳۹۸ صادرکرده اند، گمانه زنی هایــی درباره امکان تمدید این 
زمان مطرح شــد.حتی در یکی از جلسات اخیر شورای گفت وگو، اعضا با تمدید 
این زمان موافقت اولیه کردند اما با گذشــت زمان به نظر می رسد بانک مرکزی با 
این موضوع موافق نبوده و اطاعیه جدید سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که 
تنها حدود دو هفته تا پایان زمان صادرکنندگان باقی مانده اســت.بر اساس اعام 
ســازمان توسعه تجارت، با توجه به مســئولیت وزارت صمت در پایش اطاعات 
تجاری، کارت های بازرگانی صادرکنندگانی که تا ۳۱ تیر نسبت به رفع تعهد ارزی 
خود اقدام نکنند، باطل خواهد شــد. رفع تعلیق یا ابطــال این کارت ها نیز تنها 
زمانی صورت می گیرد که بانک مرکزی آن را تایید کند.عباس آرگون – عضو اتاق 
بازرگانی تهران – درباره ســخت گیری های اخیر دولت برای بازگشت ارز به کشور 
می گوید: این طبیعی اســت که با توجه به شرایط تحریمی و فشاری که بر منابع 
ارزی کشور وارد شده، دولت بخواهد ارز صادرات به کشور باز گردد و تمام کسانی 
که امکان بازگشت ارز را داشته اند اما نسبت به آوردن آن به کشور اقدام نکرده اند 
در این شرایط دشــوار به مردم خیانت کرده اند.به گفته وی، با وجود لزوم سخت 
گیری در این حوزه، باید میان صادرکنندگان شناسنامه دار و افرادی که عملکرد 
روشــنی داشته اند اما در ماه های گذشــته به دایل مختلف از جمله شیوع کرونا 
یا تحریم ها نتوانســته اند ارز خود را بازگردانند و کسانی که از عمد ارز نیاورده اند 
تفکیک قائل شــد و با شنیدین گزارش عملکرد افراد و وضعیت ارزهای صادراتی، 

بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره؛
هنوز بحث بازگشت پول نقد مطرح نشده است

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعام کرد: براساس توافق صورت گرفته، 
قرار شد بخشی از پول ایران در کره جنوبی بصورت اقام پزشکی و دارو به کشور 
برگردد.حســین تنهایی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت پول بلوک 
شــده ایران در کره جنوبی گفت: براساس توافق صورت گرفته، قرار شد بخشی 
از این پول بصورت اقام پزشکی و دارو به کشور برگردد. در همین راستا وزارت 
بهداشت این اقام را با هماهنگی بانک مرکزی اعام خواهد کرد.وی با بیان اینکه 
هنوز بحث بازگشــت پول نقد مطرح نشده است، افزود: البته این احتمال وجود 
دارد که پس از دارو تدریجا به سمت واردات مواد غذایی و نهاده های دامی حرکت 
کنیم.تنهایی در مورد حجم این توافق گفت: بنده هنوز در مورد حجم آن اطاعی 
ندارم اما این به تاش ما بســتگی دارد و امیدوارم با هماهنگی و ارتباط وزارت 
بهداشت و بانک مرکزی، بتوانیم حجم باایی از این پول را به کشور بازگردانیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در مورد احتمال واردت مواد اولیه لوازم 
خانگی نیز گفت: یکی از پیشــنهادهای ما نیز همین است. اما باید توجه داشت 
که تولیدکنندگان ما با وجود تمام مشکات روی پای خود ایستاده اند و توانستند 
هم از نظر حجم و هم کیفیت محصوات خود را حفظ کنند.وی ادامه داد: البته 
اگر شــدت تحریم اندکی کاهش یابد، عاوه بر لوازم خانگی می توان در زمینه 
خودروسازی و پتروشــیمی نیز همکاری داشت.تنهایی در مورد تاثیر تحریم ها 
بر تجارت دو کشــور نیز گفت: در حال حاضر بنده آمار دقیقی ندارم اما حجم 

مبادات دو کشور بشدت کاهش یافته است.

بر اســاس آخرین هماهنگی انجام شــده میان بانک مرکزی، وزارت صمــت و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشــی تلفن همراه باای ۳۰۰ یورو ایجاد نشــده اســت.به 
گزارش وزارت صمت، بر اساس مذاکرات صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، مقرر گردید تا هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه 
اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود.بر این اساس، تمامی واردکنندگان می توانند بر اساس مقررات و 
دستورالعمل های اباغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام نمایند.پیش از 
این، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرده بود 
که هیچگونه اباغیه ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه باای ۳۰۰ یورو به 
گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و 

فناوری اطاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت:
قیمت ۸۹ قلم کاا در دوره کرونا افزایش یافت

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفته که در 
دوران کرونا از بین ۱۰۰ قلم کاای اساسی قیمت ۳۶ قلم کاا کمتر از ۵ درصد و قیمت 
۵۳ قلم کاا بیش از ۵ درصد افزایش یافته است. محمدرضا کامی اظهار کرد: با بررسی 
حدود ۱۰۰ قلم کاا در سامانه ۱۲۹ سازمان حمایت، حدود ۱۱ قلم از این اقام شامل 
کااهای مصرفی و ســرمایه ای فاقد افزایش قیمت بوده است.به گفته وی طبق آخرین 
بررســی ها حدود ۳۶ قلم کاا با افزایش ۰ تا ۵ درصد و ۵۳ قلم هم بیش از پنج درصد 
افزایش را تجربه کرده اند.سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت همچنین  گفت: قیمت 
گوشــت گوسفند فقط دو و نیم درصد افزایش یافته اســت.کامی در پایان با اشاره به 
کاهش قیمت جهانی شکر سفید، تصریح کرد: با این حال افزایش نرخ دار در کشورمان 

این امکان را فراهم نمی کند که نرخ شکر کمتر از ۸۰۰۰ تومان باشد.

گزارش عملکرد سال ۹۸
 بیش از نصف تسهیات بانکی صرف سرمایه

در گردش
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ 
حدود ۵۴ درصد تســهیات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری صرف تامین سرمایه 
در گردش شده و ۳۲.۵ درصد از کل این تسهیات به بخش صنعت و معدن اختصاص 
یافته که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیات بانکی را دریافت کرده است. بر اساس 
این آمار در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیات از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی شــامل کشــاورزی، صنعت و معدن، مسکن و 
ساختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ ۷۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومانی این تسهیات در ســال ۱۳۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین 
بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از این تســهیات معادل ۵۴ درصد از کل تســهیات 
پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی شده است. همچنین ۶۸.۳ 
درصد از تسهیات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به تامین سرمایه در گردش 
اختصاص یافته اســت.از نیم باقی مانده این تسهیات نیز نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد 
تومان معادل ۱۳.۶ درصد کل تســهیات به توســعه، حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان 
معــادل ۱۱.۵ درصد به ایجاد و حــدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۳ درصد به 
خرید کاای شخصی احتصاص یافته است.تعمیر هم کمترین سهم از این تسهیات را به 
خود اختصاص داده، به طوری که در سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این 
بخش اختصاص یافته است.همچنین در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش خدمات 
بیشترین سهم از تسهیات بانکی را به خود اختصاص داده، به طوری که ۳۲۸ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان معادل ۳۳.۷ درصد از کل این تســهیات در ســال گذشته صرف بخش 
خدمات شــده است. همچنین تسهیات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال ۹۷ 

۱۳.۶ درصد افزایش  یافته است.

افزایش 52 درصدی تسهیات پرداخت شده به صنعت و معدن
بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن با دریافت ۳۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل 
۳۲.۵ درصد بیشــترین تســهیات بانکی را دریافت کرده است. با این وجود تسهیات 
پرداخت شــده به این بخش نسبت به ســال  ۱۳۹۷، ۵۱.۸ درصد افزایش  یافته است.

سهم بخش های بازرگانی، کشــاورزی و مسکن و ساختمان نیز به ترتیب ۱۹، ۷.۶ و ۷ 
درصد از کل تســهیات بانکی پرداخت شده به بخش های مختلف اقتصادی بوده است. 
البته پرداخت این تسهیات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ در بخش بازرگانی و 
کشاورزی ۶۴.۴ و ۲۷.۲ درصد افزایش یافته، اما در بخش مسکن و ساختمان با کاهش 

۳۳.۸ درصدی مواجه شده است.

جایزه مسئولیت های اجتماعی به ذوب آهن اصفهان 
تعلق گرفت

با توجه به گســتردگی فعالیت هــای ذوب آهن اصفهان در 
حوزه »مســئولیت های اجتماعی« بویژه اقدامات مهم و اثر 
بخش در خصوص مبارزه با بیمــاری همه گیر کرونا،جایزه 
ویژه »مسئولیت های اجتماعی«به ذوب آهن اصفهان تعلق 
گرفت.اعطای جایزه مذکور براســاس بررسی دقیق اقدامات 
این شــرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی در طی یک 
سال گذشته و به پاس مقابله با بیماری همه گیر کرونا و ارزیابی هیات داوران »چهارمین 
رخداد ملی بررسی مســائل و چالشهای روابط عمومی«صورت گرفت.شایان ذکر است با 
شــروع اولین مباحث در خصوص شیوع کرونا در کشــور ، ذوب آهن اصفهان با تشکیل 
ســتادبحران با ریاست مدیر عامل شرکت ، اقدامات موثر و گســترده ای با برنامه ریزی 
مناسب و هماهنگ با سایر مراجع ذیربط از سوم اسفند ماه آغاز نمود . در این ستاد بحران 
، معاونین مدیرعامل شرکت ، بیمارستان شهید مطهری ، مدیریت های HSE ، خدمات و 
امور اجتماعی ، روابط عمومی ، بازرسی ،  حراست و امور شهری و پسماند عضویت دارند  
و کلیه فعالیت ها بر اساس مصوبات آن انجام می شود . فعالیت مستمر بخش های مذکور 
به همراه سایر مدیریت های شرکت در خط تولید و پشتیبانی و همچنین حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان ، موجب دست یابی ذوب آهن اصفهان به این جایزه شد . در آیین 
برگزاری همایش اهدای جوایز که در مرکزهمایشهای سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار 
شــد، پروفسور دکتر سعید رضاعاملی دبیر شــورای عالی انقاب فرهنگی، دکترکیانوش 
جهانپور مدیر کل روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

و جمعی از اساتید و پیشکسوتان علوم ارتباطات حضور داشتند.

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي با انجام ارزیابی توان اجرای كار به پیمانکاران )شــركت هاي(  واجد شرایط  در رشته 
كشاورزي و منابع طبیعي پایه 5 و بااتر و یا آب پایه 5 و یا شركت هاي خدمات فني-مهندسي رتبه بندي شده توسط نظام مهندسي كشاورزي در رشته مرتع و آبخیزداري  واگذار نماید. ازم به ذكر است 

در شرایط برابر اولویت با گواهي سازمان نظام مهندسي مي باشد.
* عاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول)99/4/17( تا ساعت 19 مورخ  )99/4/21( كلیه اسناد مناقصه و  اسناد استعام ارزیابی كیفی  را دریافت نمایند.

1- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز نشترود –  شهرستان كرج ، شماره مناقصه:  99/1 با برآورد اولیه 13225080995 ریال )سیزده میلیارد و دویست و بیست وپنج میلیون و هشتاد هزار و نهصد و 
نود و پنج ریال(  و تضمین شركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 662000000ریال)ششصد شصت و دو میلیون ریال( زمان بازگشایي ساعت9صبح مورخ 99/5/5 

مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ 99/4/22 .  
2- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز دامنه جنوبي)تکیه سپهساار( –  شهرستان كرج ، شماره مناقصه:  99/2  با برآورد اولیه 17406366382ریال )هفده میلیارد و چهارصد و شش میلیون و سیصدو 
شــصت و شش هزار  سیصدو هشتاد ودو ریال( و تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 871000000 ریال)هشتصدو هفتاد و یك میلیون ریال( زمان 

بازگشایي ساعت9صبح مورخ 99/5/5 مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ   99/4/22 . 
3- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز آزادبر-شهرســتان كرج . شماره مناقصه 99/3 با برآورد اولیه 21217355774ریال )بیست و یك میلیاردودویست و هفده میلیون و سیصدو پنجاه و پنج هزار 
و هفتصد و هفتاد و چهار ریال( و تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 1061000000 ریال)یك میلیارد و شــصت و یك میلیون ریال( زمان بازگشایي 

ساعت9صبح مورخ 99/5/5 مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ   99/4/23 . 
4- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز گراپ -  شهرستان طالقان . شماره مناقصه 99/4 با برآورد اولیه 22077390289ریال )بیست و دو میلیاردوهفتادوهفت میلیون و سیصدو نود هزار و دویست و 
هشتاد و نه ریال( و تضمین شركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 1104000000 ریال)یك میلیارد و یکصدوچهار میلیون ریال( زمان بازگشایي ساعت9صبح مورخ 

99/5/5 مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ   99/4/23 . 
5- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز لمبران - شهرستان طالقان . شماره مناقصه 99/5 با برآورد اولیه 11156977181ریال )یازده میلیارد و یکصدوپنجاه و شش میلیون و نهصدوهفتادوهفت هزار و 
یکصدو هشتادویك ریال( و تضمین شركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 558000000 ریال)پانصدو پنجاه وهشت میلیون ریال( زمان بازگشایي ساعت9صبح 

مورخ 99/5/5 مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ   99/4/24 . 
6- مناقصه پروژه آبخیزداري حوزه آبخیز مهران جوستان - شهرستان طالقان . شماره مناقصه 99/6 با برآورد اولیه 15872525576ریال )پانزده میلیارد و هشتصدوهفتادودو میلیون و پانصد و بیست و پنج 
هزار و پانصدو هفتاد و شش ریال( و تضمین شركت در فرایند ارجاع كار طبق آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 794000000 ریال)هفتصدو نودوچهار میلیون ریال( زمان بازگشایي ساعت9صبح 

مورخ 99/5/5 مي باشد. بازدید ساعت 8:30 مورخ   99/4/24 . 
*  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 19مورخ  99/5/4     مي باشد.

 *  مدت اعتبار پیشــنهادها ســه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شركت در فرآیند ارجاع كار در روز بازگشایي الزامیست در غیر اینصورت پاكت شركت بازگشایي
 نمي گردد. )در متن ضمانت نامه قید عنوان پروژه الزامیست.(

* بازدید مناقصه گران از عرصه الزامیست. ازم به ذكر است  پاكت شركتهایي كه در بازدید شركت نکرده و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نکرده باشند، بازگشایي نخواهد شد.
*  كلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس     www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ازم به 

ذكر است مناقصه گران مي بایست در صورت عدم عضویت قبلي، از طریق نمایندگي هاي سامانه مذكور، ثبت نام و گواهي امضا الکترونیکي را جهت شركت در مناقصه دریافت نمایند.
*  اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري  استان البرز-كرج، ضلع جنوبي میدان شهید فهمیده  پاك248 كد پستي 53774-31359 تلفن 32607  داخلي 236  دورنگار 32756067

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان البرز

فراخـوان  منـاقصه  وم   شناسه آگهی:905548
ت د

نوب

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
مقایسه وضعیت بازارهای اصلی اقتصادی در ایران 
در دو ماهه ابتدایی سال جاری و مدت مشابه سال 
قبل پرداخته است. بر اساس اطاعات ارائه شده از 
سوی این اتاق، میانگین قیمت سکه طرح قدیم در 
دو ماهه ابتدایی سال گذشته، میانگین قیمت هر 
ســکه طرح قدیم چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
بوده که این عدد تا پایان اردیبهشت سال جاری به 
شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که افزایشی 
حدودا ۳۷ درصدی را نشان می دهد.هر سکه طرح 
جدید نیــز در دو ماهه ابتدایی ســال قبل، چهار 
میلیــون و ۹۰۰ هزار تومــان قیمت خورده که در 
قیاس با مدت مشابه امسال که عدد شش میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان را به ثبت رسانده، افزایشی ۳۶ 
درصدی را نشان می دهد.میانگین نرخ دار در بازار 
آزاد از حدود ۱۴ هــزار تومان در دو ماهه ابتدایی 
ســال ۱۳۹۸، به حدود ۱۶ هزار تومان در دو ماهه 
ابتدایی سال ۱۳۹۹ رسیده که افزایشی حدودا ۱۴ 
درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت یورو نیز 
از ۱۶ هزار تومان در دو ماهه ابتدایی ســال قبل به 
۱۷.۴ تومان در فروردین و اردیبهشت سال جاری 

رسیده و افزایشی ۸.۸ درصدی را نشان می دهد.
میانگین قیمت هر متر واحد مســکونی در تهران 
در دو ماهه ســال ۱۳۹۸، ۱۲ میلیون تومان بوده 
که این عدد در پایان اردیبهشــت ســال جاری از 
مرز ۱۶ میلیون تومان گذشــته و افزایشی حدود 

۳۵ درصدی را ثبت کرده اســت.اصلی ترین بازاری 
که همچنان سودی بســیار قابل توجه به سرمایه 
گذاران داده بازار بورس بوده است. طبق براوردهای 
اتاق بازرگانی، ارزش ســهام معامله شده در بورس 
از دو ماهه ابتدایی ســال ۱۳۹۸ تا مدت مشــابه 
سال جاری، ۶۹۰ درصد رشــد کرده است. تعداد 
ســهام معامله شــده در این بازار در مقایسه میان 
دو سال نیز رشــدی حدودا ۹۰ درصدی را نشان 
می دهد.محاســبات اتــاق تهران، شــاخص بهای 
کااها و خدمات مصرفی کل کشــور در فروردین 
و اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل را ۲۰ درصد و در اســتان تهــران حدودا ۲۴ 

درصد اعام کرده است.

 هیچ تغییری 
در رویه واردات 
گوشی تلفن همراه 
باای 300 یورو 
ایجاد نشد

مقایسه دو ماه ابتدایی 98 و 99
سرمایه گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟
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معاون اقتصادی بانک مرکزیگزیده خبر

سرعترشدنقدینگیکاهشمییابد
معاون اقتصــادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشــد نقدینگی در 
هفته پایانی ســه ماهه اول ســال جاری 7.3 درصد بوده که در 
مقایسه با هفته مشابه سال قبل 2 واحد درصد بیش تر شده است، 
گفــت: افزایش حدود 2 واحد درصدی رشــد نقدینگی در قیاس 
با فشــارهای واردآمده بر اقتصاد کشور بسیار محدود است و نیز 
الزامی برای تداوم آن در ماه هــای آتی وجود ندارد.پیمان قربانی 
در تشــریح  دایل رشد نقدینگی و سیاســت های اتخاذی بانک 
مرکزی برای کنترل آن اظهارداشــت: اقتصاد ایران در سال های 
اخیر تحت تحریم های اقتصادی بســیار شدید قرار گرفته است و 
این امر درآمدهای ارزی و دولت را به شدت متاثر ساخته و از سوی 
دیگر، در چنین شرایط تحریمی، گسترش ویروس کووید 19 نیز 

بر مشکات اقتصادی کشور افزوده است.

 رشد نقدینگی در ســه ماهه اول امسال 2 درصد بیشتر 
از پارسال

وی با تاکید بر اینکه شــرایط اقتصاد کشــور در فصل اول سال 
جاری با فصل مشــابه سال قبل بســیار متفاوت است، افزود: در 
این شــرایط  رشــد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال 
جاری 7.3 درصد بوده که در مقایســه با هفته مشابه سال قبل 
)5.3 درصد( دو واحد درصد بیشــتر شده است. افزایش حدود 2 
واحد درصدی رشد نقدینگی نیز در قیاس با مشکات برشمرده 
شده بســیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه های 

آتی وجود ندارد.

حدود 24 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته 
شد

معــاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با 
علم به شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کان کشور تاش کرده 

تا با طراحی، اعام و اجرای چارچوب جدید سیاست پولی )در 
راستای دستیابی به هدف تورمی اعامی( مدیریت موثرتری 
بر رشد نقدینگی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در 
چارچوب اجرای دســتورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب 
منابع مازاد بانک ها برای کنترل آثار تورمی آن بوده و تعیین و 
افزایش کف داان نرخ سود در این راستا صورت گرفته است. 
وی ادامــه داد: از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی، برگزاری 
پنج مرحله از حراج اولیه اوراق دولت اســت که از طریق آن 
حــدود 24 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت از نقدینگی 

موجود جامعه با نرخ پایین تامین شده است.
 عدم انتشــار اوراق بدهی در شرایط فعلی مفهومی جز 

افزایش پایه پولی ندارد
قربانــی افزود: عدم تامین مالی دولت از طریق انتشــار اوراق در 
شــرایط فعلی اقتصاد کشــور مفهومی جز تامین مالی از بانک 
مرکزی و افزایش پایه پولی نــدارد که بانک مرکزی با همکاری 
دولــت تاش کرده اســت که از نقدینگی موجــود این منابع را 
تامین مالی کند.عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضمن تشــریح 
اقدامات بانک مرکزی در حمایت از شــاغان و کســب و کارها 
پس از شــیوع ویروس کرونا گفــت: یکی از موضوعات مهم پس 
از گســترش ویروس کوویــد 19 در جهان نحــوه محافظت از 
فعالیت های اقتصادی و حمایت از شــاغان و کسب و کارها بود. 
در دنیا، کشورهای درگیر این موضوع با استفاده از سیاست های 

تســهیل گیری مالی و حمایت های بانک های مرکزی به جهت 
کاهش تبعات آن بر اقتصاد کشور همت ورزیده اند.

 67 درصد از منابع تامین شــده بــرای مقابله با تبعات 
اقتصادی شیوع کرونا توسط بانک ها تامین شده است 

قربانی افزود: در این شــرایط، بانک مرکــزی ایران نیز در 
چارچوب مصوباب ســتاد ملی کرونــا و با همراهی دولت و 
تدابیر اتخاذ شده سعی کرد تا با لحاظ شرایط پولی حاکم بر 
اقتصاد کشور با کمترین آثار پولی، تاثیر منفی این ویروس 
بر فعالیت های اقتصادی را محدود ســازد. بر همین اساس، 
بــا همکاری بانک ها و بهره گیــری از منابع مازاد موجود در 
بازار پول به اجرای سیاســت های حمایتی پرداخت؛ بر این 
اساس 33 درصد منابع را بانک مرکزی و 67 درصد منابع را 
بانک ها تامین کردند تا این سیاست اجرایی شود. لذا در این 
خصوص امری متفاوت از روند جهانی رخ نداده است و انتظار 
می رود این سیاست حمایتی در این مقطع زمانی در تحلیل 
روند رشــد نقدینگی مورد توجه جدی قــرار گیرد.معاون 
اقتصادی بانک مرکزی با اشــاره به اظهارنظرها و تحلیل ها 
از ســوی برخی از رسانه ها و کارشناسان گفت: در مجموع، 
بانک مرکزی در چارچوب رهیافت جدید سیاست پولی و با 
بکارگیری عملیات بازار باز به دنبال دستیابی به هدف تورمی 
اعامی اســت و بر همین اساس تاش می کند تا نیاز مالی 
دولت و کسب و کارها را از نقدینگی موجود در جامعه تامین 
کند. در چنین شــرایطی انتظار می رود تحلیلگران با لحاظ 
محیط اقتصاد کان کشــور به ارائه تحلیل های واقع بینانه 
پرداخته و موجب تشــویش اذهان عمومی و شــکل گیری 
انتظارات التهاب آفرین نشده و اثربخشی سیاست های پولی 

و مالی را محدود نسازند.

قائم مقام بانک مرکزی:
 ۱۴۸ هزار بنگاه برای دریافت وام کرونا 

به بانکها معرفی شدند
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در طرح اعطای تسهیات به صاحبان کسب وکار 
آســیب دیده ناشــی از کرونا، تا تاریخ 14تیر ماه 99، تعداد 147 هزار و 9۰۰ 
واحد، از طریق ســامانه کارا به شــبکه بانکی معرفی شــدند.به گزارش بانک 
مرکزی، اکبر کمیجانی، در دومین نشســت »بحث و بررســی عملکرد شبکه 
بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیات به صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا«، با قدردانی از همکاری شبکه بانکی در اعطای 
تسهیات به خانوارهای یارانه بگیر، اظهار داشت: در طرح اعطای تسهیات به 
صاحبان کسب وکار آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، تا تاریخ 14 تیر 
ماه 1399، تعداد 147 هزار و 9۰۰ واحد کسب وکار با آمار شاغان 332 هزار و 
73۰ نفر که مورد تأیید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته بودند، از طریق 
ســامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شــده اند که ازم است در پرداخت 
تسهیات ســتاد ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و تسهیل شود.در 
این جلسه موضوع تســریع در اعطای تسهیات یاد شده مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت که بر این اساس پیش بینی می شود در روزهای آتی پرداخت 
تسهیات به صاحبان کسب وکار با رشد قابل توجهی روبه رو شود.گفتنی است؛ 
معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون 
پایش و سیاســت های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و اعضای 
هیئت مدیره ناظر بر امور اعتباری بانک ها و مؤسســات اعتباری عامل در این 

جلسه حضور داشتند.

پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت سالگرد 
تاسیس بانک توسعه صادرات ایران

دکتر علــی صالح آبــادی مدیرعامل بانک توســعه 
صادرات ایران در پیامی به مناسبت 19 تیرماه، بیست 
و نهمین سالگرد تاســیس این بانک را به همکاران، 
صادرکنندگان و مشــتریان این بانک تبریک گفت.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران متن 

پیام به شرح زیر است :
“بنام خدا”

مشتریان گرامی، صادرکنندگان عزیز و همکاران تاشگر
در آستانه فرارسیدن بیست و نهمین سال تاسیس بانک توسعه صادرات ایران و 
در سالی که مزین به نام »جهش تولید« است، بر آنیم تا چون سالهای گذشته 
دوشادوش تاشگران جبهه اقتصادی، مسیر عبور از تحریمهای ظالمانه را برای 
صادرات کشور هموار کنیم.امسال نیز با همتی دو چندان برای خدمت رسانی 
به صادرکنندگان کاا و خدمات ایرانی، با بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین 
مالی صادرات در ابعاد داخلی و بین المللی از یکسو و با تدوین برنامه های جامع 
حمایت از تولید و صادرات تحت پوشش نظام اقتصادی و بانکی کشور از سوی 
دیگر ، محکم و موثرتر از گذشته گام برمی داریم.بی شک یکی از راههای تحقق 
جهش تولید، صادرات است. نقش بانکها خصوصا بانک توسعه صادرات ایران نیز 
در تحقق این هدف بسیار پررنگ بوده و از طرفی همین ارز حاصل از صادرات 
است که تامین کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از کارخانجات کشور خواهد بود.

بنابراین نیل به جهش تولید با حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی به عنوان 
پیش نیاز رشد پایدار اقتصادی میسر می شود و بانک توسعه صادرات به عنوان 
نهادی تاثیرگذار در این عرصه، با بکارگیری فنآوری های نوین و توانمندی  منابع 
انســانی خود بیش از پیش یاریگر فعاان اقتصادی خواهد بود.ضمن تبریک 
سالروز تاسیس بانک، ازم می دانم با ارج نهادن بر تاش های همکاران عزیز در 
واحدهای ســتادی و شعب، باردیگر بر لزوم سعی مضاعف این مجموعه خدوم 
تاکیــد کرده و آمادگی آنان را بــه منظور ارائه خدمات هرچه مطلوب تر برای 

ترسیم افق روشن صادرات اعام می نمایم.

بانک مرکزی در اطاعیه ای نتیجه حــراج اوراق بدهی دولتی 
مورخ 17تیر ماه 1399 را اعام کرد و از برگزاری حراج جدید 
اوراق بدهی دولتی در تاریخ 24تیر ماه ســال جاری خبر داد. 

متن این اطاعیه به شرح زیر است:پیرو اطاعیه روز سه شنبه 
1۰ تیر مــاه 1399 در خصــوص برگزاری حــراج اوراق بدهی 
دولتی به اطاع می رســاند، 5 بانک و 9 صندوق سرمایه گذاری 
ســفارش های خود را در مجموع بــه ارزش 57.2 هزار میلیارد 
ریال در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نیز با فــروش 6.1 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 33 با نرخ بازده 
تا سررســید 1۸.2 درصد و 13.7 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 

35 با نرخ بازده تا سررســید 17 درصد )در مجموع 19.9 هزار 
میلیارد ریال( موافقت کرد. معامات مربوط به فروش این اوراق 
به نهاد های مالی برنده در روز سه شنبه 17 تیر ماه 1399 توسط 
کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاماتی بورس ثبت شد.به 
عاوه، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج 
و از طریق بورس حدود 23.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 33 و 
6.2 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 35 را در نرخ های کشف شده 
در حراج خریداری کردند. در مجموع، 49.9 هزار میلیارد ریال 

اوراق بدهی دولت در دیروز سه شنبه 17 تیرماه توسط بانک ها، 
نهاد های مالی و سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی )24 تیرماه 1399(
کارگــزاری بانک مرکزی در راســتای عرضه تدریجی اوراق در 
تواتر های هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت 
فروش به بانک ها، موسســات اعتباری غیربانکی، صندوق های 
سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه 

را در روز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 اجرا می کند.

بانک مرکزی اعام کرد:
آخرین جزییات حراج 
اوراق بدهی دولتی
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گزیده خبر

تحریم های مستقل حقوق بشری انگلیس
 لندن ۴۵ تبعه سعودی و روس را 
در لیست تحریم های خود قرار داد

انگلیس، دوشنبه ۲۰ سعودی را که در قتل جمال خاشقجی ، روزنامه نگار منتقد 
سعودی نقش داشتند، در لیست تحریم های خود قرار داد.به گزارش سایت شبکه 
المیادین، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس اعام کرد: تحریم های مســتقلی 
را علیه ۲۵ تبعه روس که در مرگ ســرگئی ماگنتســکی، وکیل روس و مشاور 
مالیاتی این کشور و ۲۰ تبعه سعودی که در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
مخالف سعودی دست داشــتند، اعمال خواهیم کرد.وی اظهار کرد: اسامی ۲۰ 
شخصیت سعودی که در قتل خاشقجی دست داشتند در لیست سیاه موسوم به 
»قانون ماگنیتسکی« قرار می گیرند.این اولین بار است که انگلیس تحریم هایی 
مســتقل از اتحادیه اروپا و سازمان ملل اعمال کرده است. راب گفت، این اقدام 
برای هدف گرفتن نقض حقوق بشــر در جهان و نشانگر تغییر در سیاست های 

انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپاست.

سفارت روسیه در لندن: 
 مسکو پاسخ تحریم های انگلیس 

را خواهد داد
سخنگوی سفارت روســیه در انگلیس ضمن تاکید بر اینکه اعمال تحریم های 
انگلیس علیه ۲۵ تبعه روســی که لندن آنها را ناقضین حقوق بشر می داند یک 
اقدام غیردوســتانه و ظالمانه است، هشدار داد که مسکو از حق خود برای انجام 
یک اقدام متقابل اســتفاده می کند.به گزارش خبرگــزاری تاس، این دیپلمات 
گفت: گنجاندن مقامات ارشــد دفتر دادستان کل و کمیته تحقیقات روسیه و 
همچنین قضات در این لیســت، نهایت بی حرمتی و بی عدالتی است. در روسیه 
این کمیته، دفتر دادســتان کل و دادگاه مستقل از قوه مجریه عمل می کنند و 
تنها توسط قانون هدایت و رهبری می شوند. وی افزود: روسیه از حق خود برای 
انجام اقدامات تافی جویانه نســبت به این تصمیم غیردوستانه انگلیس استفاده 
خواهد کرد.ســرگئی ماگنیتسکی یک وکیل دعاوی روسی بود که در استخدام 
یک شرکت ســرمایه گذاری بین المللی به نام هرمیتج کاپیتال قرار داشت. وی 
در نوامبر ســال ۲۰۰۹ و بعد از سپری کردن یکسال در زندان به طرز مشکوکی 
درگذشت. ماگنیتسکی در نوامبر ســال ۲۰۰۸ و درپی افشای اطاعاتی مبنی 
بر دســت داشــتن پلیس و برخی مقامات روسی در یک اختاس ۱۳۰ میلیون 
یورویی، دستگیر شده بود و و در زندانی در مسکو بازداشت بود.خانوادۀ این وکیل 
دعاوی می گویند مرگ پسرشان در زندان مشکوک است و وی بر اثر ضرب و شتم 
به قتل رسیده است.در پی مرگ این وکیل روسی، ویلیام برودر، صاحب شرکت 
آمریکایی هرمیتج کاپیتال که یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در 
روسیه بود، کارزاری را آغاز کرد و از کشورهای غربی و سازمان های مدافع حقوق 
بشر خواست به این اقدام اعتراض کنند.سنای آمریکا پس از آن، در تاریخ هفتم 
دسامبر ۲۰۱۲، طرحی را به نام “لیست ماگنیتسکی” تصویب کرد که به موجب 
آن، صدور ویزا برای بیش از ۶۰ نفر از مقامات سیاسی و قضایی روسیه برای سفر 
به آمریکا ممنوع و حساب های بانکی این افراد در آمریکا نیز مسدود شد.در همین 
حال سخنگوی سفارت روسیه در لندن تصریح کرد: تصمیم لندن همسو با تصور 
موجود از انگلیس به عنوان رهبر جهان در فشار تحریم ها بر کشورهای مستقل 
است. تمامی پاسخ ها به سواات موجود درباره شرایط مرگ سرگئی ماگنیتسکی 
در حال حاضر ارائه شده است. کاما مشخص است که این تصمیم انگلیس تنها 

با هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اتخاذ شده است.

 اوکراین:
هنوز برای مذاکره با ایران پاسخی دریافت 

نکردیم
اوکراین تهدید به شکایت علیه ایران به دادگاه بین المللی کرد.به گزارش اوکراین 
اینفو، »یِون انین« معاون وزیر خارجه اوکراین در مورد تحقیق پیرامون ســقوط 
هواپیمای مسافربری گفت: ما به یک تیم حقوقی قوی نیاز داریم و آماده هستیم به 
دادگاه سازمان ملل در مورد طرف ایرانی شکایت کنیم و ما براساس مدارک قوی 
می توانیم این کار را انجام دهیم. وی مدعی شــد: ما تاکنون چهار بار درخواست 
مذاکره دادیم، پاسخی دریافت نکردیم تنها در مصاحبه های مقام های ایرانی پاسخ 
ما داده شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین در ادامه تاکید کرد: هنوز تحقیقات 
در حال انجام اســت و کامل نشده اســت بنابراین برای صحبت در مورد غرامت 

زود است.

نخست وزیر کانادا دعوت کاخ سفید را رد کرد
نخســت وزیر کانادا دعوت کاخ ســفید را برای رونمایی از توافق تجاری جدید با 
آمریکا و مکزیک در حضور رییسان جمهوری این کشورها رد کرد.شبکه خبری 
ای بی سی دوشنبه شــب گزارش داد »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا دعوت 
کاخ سفید را برای دیدار با »دونالد ترامپ« و »آندره مانوئل لوپز اوبرادور« رییسان 
جمهوری آمریکا و مکزیک در واشــنگتن رد کرده اســت.ترامپ و لوپز اوبرادور 
قرار اســت روز چهارشنبه در واشنگتن دیدار کنند تا توافق تجاری جدید میان 
کشورهای آمریکایی شمالی را جشــن بگیرند، اما »شانتال گانیون« سخنگوی 
ترودو ضمن آرزوی موفقیت برای آن دو، اعام کرده اســت که نخست وزیر کانادا 
در این دیدار شــرکت نمی کند.در حالی که سخنگوی ترودو گفته است که او به 
دلیل برنامه ریزی برای نشســت کابینه و دیدار با پارلمان کانادا این دعوت را رد 
کرده، یک مقام ارشــد دولت ترامپ گفت که ترودو با مقررات مربوط به کرونا در 
کشور خود که کســانی را که سفر خارجی داشته اند موظف به ۱4 روز قرنطینه 

می کند، مشکل داشته است.

 کره شمالی بار دیگر احتمال گفتگو 
با آمریکا را رد کرد

چند ساعت قبل از آنکه فرســتاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای گفتگو 
درباره از بین بردن بن بســت مذاکرات اتمی وارد سئول شود، کره شمالی امروز 
)سه شنبه( بار دیگر تاکید کرد تمایلی به برگزاری گفتگو با آمریکا ندارد.به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، کاوون جونگ گان، دبیرکل وزارت خارجه کره شمالی در امور 
آمریکا گفت، هنوز افرادی هستند که درباره میانجی گری مذاکرات بین واشنگتن 
و کره شمالی صحبت می کنند حتی پس از آنکه معاون اول وزیر امور خارجه کره 
شمالی کاما واضح اعام کرد که پیونگ یانگ با آمریکا وارد گفتگو نمی شود.وی 
در بیانیه ای اعام کرد:  یکبار دیگر واضح و شفاف اعام می کنیم که تمایلی برای 
گفتگوی رو در رو با آمریکا نداریم. چنین گفتگوهای غیر ضروری تغییری ایجاد 
نمی کند. تاش های کره جنوبی برای آنکه میانجی گری کند بیهوده خواهد بود.

این اظهارات درست در زمانی مطرح شد که استفن بیگان، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور کره شمالی قصد دارد تا اواخر امروز به سئول برود و درباره حل بن بست 

موجود درباره مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی گفتگو کند.

رسانه های کانادا گزارش دادند:
سؤقصد به جان جاستین ترودو

رسانه های کانادایی از سؤقصد به جان نخست وزیر این کشور خبر دادند.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، رســانه های کانادایی از سؤقصد به جان نخست وزیر این 
کشــور خبر دادند.بنا به گزارش این رسانه ها، مردی به همراه ساحی که گفته 
می شــود اســتفاده از آن ممنوع بوده به قصد قتل یا مجروح کردن »جاستین 
ترودو«، نخســت وزیر کانادا وارد خانه وی شده بود.  این حادثه تاریخ دوم ژوئیه 
روی داد و فرد مظنون با یک اتومبیل باربری درب ورود خانه جاســتین ترودو را 
می شــکند و وارد خانه وی می شود. شبکه تلویزیونی سی تی وی گزارش داده که 
مظنون این حادثه به تهدید قتل یا مجروح کردن نخســت وزیر کانادا متهم شده 
است. این مظنون که »کوری هورن« نام دارد، اندکی بعد، دستگیر شد اما مقامات 

در مورد انگیزه وی برای چنین اقدامی، جزئیاتی ارائه نکرده  اند.

 کرونا نشست آسیا – اروپا را 
به تعویق انداخت

 دولت کامبوج اعام کرد: سیزدهمین نشست آسیا – اروپا )ASEM‹۱۳( که قرار 
بود در ســال جاری در پایتخت این کشور برگزار شــود، به دلیل شیوع بیماری 
کووید – ۱۹ در سراســر جهان و از جمله این دو قاره به ســال ۲۰۲۱ میادی 
موکول می شود.به گزارش رسانه محلی کامبوج، وزارت امور خارجه این کشور روز 
سه شنبه با صدور بیانیه ای خبر داد که همه کشورهای عضو نشست آسیا – اروپا 
با برگزاری این اجاس در اواسط سال ۲۰۲۱ موافقت کرده اند.نشست آسیا – اروپا 
که قرار بود در ماه نوامبر )آبان ماه( امسال برگزار شود هدف »تقویت چندجانبه 
گرایی برای رشد مشترک« را دنبال می کند. طبق این گزارش، یازدهمین نشست 
انجمن پارلمانی آســیا – اروپا، فستیوال فرهنگی نشســت آسیا - اروپا ۲۰۲۰ و 
هفدهمین مجمع تجاری آســیا – اروپا نیز که از نشست های زیر مجموعه این 

اجاس است در همان تاریخ تشکیل می شود.

 افغانستان به دنبال حمایت منطقه ای 
برای تحقق صلح

رئیس جمهور افغانســتان هشــدار داد روند صلح در این کشور »در صورتی 
کــه طالبان جنگ را ادامه دهد«، با چالش های جدی مواجه خواهد شــد.به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، اشرف غنی در کنفرانس مجازی درباره افغانستان 
با نام »تقویت اجماع بــرای صلح« صحبت می کرد که در آن نمایندگان ۲۰ 
کشور منطقه ای و ســازمان های بین المللی حضور داشتند.وی در اظهاراتش 
تأکید کرد دولت افغانستان دارای ظرفیت و اراده سیاسی برای پایان دادن به 
جنگ بوده و یک راه حل سیاسی به طالبان پیشنهاد داده است.غنی خاطرنشان 
کرد: قهرمانان صلح، مردم افغانستان و منطقه خواهند بود. حمایت منطقه ای 
برای یک سیستم دموکراتیک در افغانستان، همکاری منطقه ای را نیز تقویت 
می کند.رئیس جمهور افغانستان بابت باا ماندن سطح خشونت در افغانستان 
و »تداوم روابط طالبان با شــبکه های تروریستی«، اظهار تأسف کرد.غنی از 
کشــورهای ترکیه، پاکستان، ایران، هند و کشــورهای آسیای مرکزی بابت 
تجارت به منظور جلوگیری از کمبود اقام اساســی در کشور محاصره شده 
در جریان بیماری همه گیر کووید ۱۹، تشکر کرد.وزارت خارجه پاکستان نیز 
به طور جداگانه تأکید کرد که امضای توافق صلح آمریکا-طالبان، یک فرصت 

تاریخی ایجاد کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل:

 ترور سردار سلیمانی نقض قوانین بین الملل بود
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ترور سردار شهید سلیمانی 
توسط ارتش آمریکا را نقض قوانین بین الملل دانست.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، »اگنس کاامار« کارشــناس ویژه سازمان 
ملل متحد درباره اعدام های فراقانونی، ســریع یا خودســرانه 
گفت که آمریکا نتوانســته است شــواهد کافی برای ادعایش 
درباره سردار شهید قاسم ســلیمانی فرمانده پیشین نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی مبنی بر اینکه او تهدیدی 
قریب الوقوع بوده اســت، ارایه دهد.کاامار در گزارشی که در 
آن خواستار پاسخگویی برای ترورهای هدفمند با پهپادهای 
نظامی و وضع مقررات برای تســلیحات شــده بود، گفت که 
حمله پهپادی آمریکا که منجر به ترور ســردار سلیمانی شد، 
نقض منشــور ملل متحد بود.وی در گفت وگو با رویترز گفت 
که جهان در زمانی حســاس و یک نقطه عطف احتمالی در 
ارتباط با استفاده از پهپادها قرار دارد و این در حالی است که 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد اقدامی نمی کند و جامعه 
بین الملل، آگاهانه یا ناآگاهانه، سکوت پیشه کرده است.کاامار 

قرار است روز پنجشنبه گزارش خود را به شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد ارایه کند تا کشورهای عضو درباره اینکه 
چه اقدامی در این رابطه صــورت بگیرد، بحث کنند. آمریکا 
دو ســال پیش این شورا را ترک کرد.واشنگتن به بهانه اینکه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که بارها علیه اشغالگری 
و نقض حقوق بشــر از سوی رژیم صهیونیستی موضع گیری 
کرده، رویکرد ضدیهودی و ضداســرائیلی دارد، از این شــورا 
خارج شد.کاامار در گزارش خود تاکید کرد که در ترور سردار 
ســلیمانی برای اولین بار یک دولت )آمریکا( از اصل دفاع از 
خود برای توجیه حمله به یک شخصیت دولتی در خاک یک 
کشور ثالث استفاده کرد که غیرقانونی بود.سردار سپهبد حاج 
»قاسم ســلیمانی« و »ابومهدی المهندس«، معاون نیروهای 
بســیج مردمی عراق )الحشد الشــعبی( به همراه هشت تن 
دیگر از نیروهای مقاومت بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ به دستور 
»دونالد ترامپ« در حمله پهپادی نیروهای متجاوز و تروریست 

آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.

نخســت وزیر عراق تأکید کرد دولت قاتان کارشناس برجسته 
عراقی در امور گروه های مسلح را تحت پیگرد قرار داده و مجازات 
خواهد کرد.بــه گزارش پایگاه شــفق نیوز، مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق گفت: ما با تأســف و اندوه بسیار خبر کشته 
شدن هشام الهاشمی، کارشناس گروه های مسلح را شنیدیم که 
به دست یک گروه مسلح غیرقانونی ترور شد.وی افزود: وی جزو 
نظریه پردازان در سطح ملی بود و از نیروهای قهرمان ما در جنگ 
علیه داعش حمایت می کرد و در حمایت از مذاکرات سیاسی و 
امنیتی مهم نقش زیادی داشته است.الکاظمی گفت: ما قاتان 
را تحت پیگرد قرار می دهیم تا به مجازات عادانه خود برسند. 
هرگز اجازه تکرار ترورها را نخواهیم داد.دســتگاه های امنیتی 
از هیچ تاشــی در پیگرد مجرمان فروگذاری نخواهند کرد. ما 

همچنین تاشمان را برای محدود کردن در اختیار داشتن ساح 
به دولت و حاکمیت قانون افزایش خواهیم داد.از ســوی دیگر 
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق ترور الهاشمی را محکوم 
و از دولت خواســت عامان ترور را مشخص و محاکمه کند.وی 
تأکید کرد دســتگاه های امنیتی باید به مســئولیت خود عمل 
کرده و قانون شکنان و کسانی را که به امنیت شهروندان آسیب 
می زنند مجازات کنند.دوشنبه یک گروه مسلح به الهاشمی در 
مقابل منزلش در منطقه زیونة در شرق بغداد تیراندازی کرد که 
به ترور وی منجر شد.الهاشــمی 4۷ ساله کارشناس گروه های 

مسلح است و پژوهش های زیادی در رابطه با داعش دارد.

برکناری یکی از مسئوان ارشد پلیس عراق بعد از ترور 
کارشناس امنیتی

وزارت کشــور عراق از برکناری یک مسئول امنیتی عالیرتبه در 
بغداد بعد از ترور کارشناس گروه های مسلح خبر داد.به گزارش 
روزنامه القدس العربی، وزارت کشور عراق در بیانیه ای اعام کرد: 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق دستور برکناری محمد 

قاسم، فرمانده تیپ یکم پلیس را داده است. این تیپ در بخش 
الرصافه در شــرق بغداد مستقر اســت.وزارت کشور عراق دلیل 
برکناری را اعام نکرد اما یک منبع امنیتی اعام کرد این اقدام 
بعد از ترور هشــام الهاشمی، کارشناس گروه های مسلح صورت 
گرفته اســت.به گفته یک منبع امنیتی تعدادی فرد مسلح به 
الهاشمی در مقابل منزلش در بغداد تیراندازی کردند که به مرگ 
وی منجر شد.در واکنش به ترور الهاشمی، الکاظمی متعهد شد 
که قاتان را تحت پیگرد قرار داده، اجازه ترورهای مجدد را ندهد 
و در اختیار داشتن ساح را به دولت محدود کند.سازمان ملل، 
انگلیس و آمریکا نیز ترور الهاشمی را محکوم کرده و از مقامات 

عراق خواستند عامان ترور وی را مجازات کنند.

واکنش شخصیت های سیاسی عراق به ترور الهاشمی
 شــخصیت های سیاســی و مقام های بلند پایه دولتی عراق 
دوشنبه شــب با صدور بیانیه هایی ترور »هشــام الهاشمی«، 
تحلیلگر معروف مسائل راهبردی و امنیتی این کشور را محکوم 
کردند.»برهم صالح«، رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای در این 

باره نوشت که ترور الهاشمی جنایتی هولناک و نفرت انگیز است 
که  یک شــخص عراقی و حق وی برای زندگی آزاد و با عزت را 
هدف قرار داده است.»سید عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت 
ملی عراق نیز در توییتی ترور الهاشمی را محکوم کرد و این اقدام 
را تاشــی برای مخدوش کردن امنیت و ثبات کشــور دانست. 
حکیم اظهار داشت که ترور کارشناس امنیتی، هشام الهاشمی، 
اقدامی محکوم است که با هدف بازگشت بی ثباتی و امواج ترور و 
سردرگمی در صحنه امنیتی و به منظور دستیابی به منافع فرقه 
ای انجام شده است.  وی گفت که ما خواستار  تحقیقات فوری 
در مورد این حادثه و شناســایی و تحویل عامان آن به دست 
عدالت هســتیم. »قباد طالبانی«، معاون نخست وزیر حکومت 
اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه ای با محکومیت شدید ترور 
هشام الهاشمی مراتب تسلیت خود و دولت این منطقه را اعام 
کرد. طالبانی گفت: با دلی از درد و اندوه، شــهادت الهاشــمی، 
کارشــناس امنیتی و پژوهشگر مسائل راهبردی را تسلیت می 
گوییــم و همــدردی صمیمانه خود را به خانــواده آن مرحوم،  
همکاران و همه عراقی هااعام می کنیم.از ســوی دیگر، افراد 
و گروه های مختلف به ویژه شــخصیت رسانه ای عراق نیز ترور 
الهاشمی را محکوم کردند و از دولت خواستند عوامل این اقدام را 
شناسایی کند. ترور این کارشناس امنیتی معروف عراق در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی نیز بازتاب های گسترده ای داشته 

و فعاان این حوزه آن را محکوم کردند.

وزیر خارجه انگلیــس، اعتماد به چین 
برای اجــرای وظایف بین المللی خود را 
زیر سوال برد؛ اشاره او خصوصا به اقدام 
پکن در ارائــه یک قانون امنیتی جدید 
بــرای هنگ کنگ بود که به گفته لندن 
مغایــر توافق تاریخی آن در تحویل این 
سرزمین به چین است.به گزارش شبکه 
خبری ســی ان ان، دومینیک راب، وزیر 
خارجه انگلیس گفت: چین به شــکل 
آزادانه وظایف بین المللــی در رابطه با 
روش برخــورد با هنگ کنگ و خصوصا 
احترام به خودمختاری و آزادی ها آن را 
از بریتانیا بر عهده گرفت. مساله اعتماد 
در میان است و کشــورهای زیادی در 
سراســر جهان این سوال را می پرسند؛ 
آیا چین به وظایف بین المللی خود عمل 
می کند؟ زیرا اگر نشود به آن ها اعتماد 
کرد که عهدشــان را درباره هنگ کنگ 
عملــی می کننــد، چطور می شــود به 
اجرای دیگر مســوولیت های بین المللی 

دومینیک  کرد.اظهــارات  اعتماد  آن ها 
راب پس از ســخنان سفیر چین مطرح 
می شــوند که انگلیس را بــه »دخالت 
آشــکار« در امور داخلی چین از طریق 
اظهارنظر دربــاره قانــون امنیت ملی 
جدیــد در هنگ کنگ متهم کرد. لندن 
برای اعطای حق شــهروندی به صدها 
هزار ســکنه هنگ کنگ، در واکنش به 
این قانون امنیتــی اعام آمادگی کرده 
است.آمریکا به تحریم مقام های مسوول 
چینــی و هنگ کنگی بابت این قانون و 
آنچه تضعیف آزادی های این دولت شهر 
توصیف کردنــد، اقدام کرده اســت و 
دومینیک راب هــم آن را رد نمی کند.

او بعــد از صحبــت در مجلــس عوام 
انگلیس و تصویــب تحریم هایی به نام 

ماگنیتسکی که اشخاص خارجی متهم 
به نقض های حقوق بشر و جرایم مرتبط 
را هدف می گیــرد، درباره هدف گرفتن 
احتمالی چین طبــق این قانون جدید 
گفت. وزیــر امور خارجه انگلیس تاکید 
کرد: نمی خواهم فعا اظهارنظر کنم اما 
آتی کارهایی  درباره گام های  هم اکنون 
کرده ایم.دومینیــک راب دوشــنبه این 
قوانین جدید را در کنار جزئیاتی از موج 
اول تحریم هایــی در مجلس عوام ارائه 
کرد که شامل ۲۵ تبعه روس »دخیل در 
سوءرفتار و مرگ سرگئی ماگنیتسکی« 
و ۲۰ تبعه سعودی دخیل در قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
می شــوند.این سیاســتمدار همچنین 
گفت، اولین بار است که یک »سیستم 

صرفا انگلیســی« طراحی می شــود و 
»اختیاری که این کشــور نیــاز دارد تا 
تحریم هایی را علیه افرادی اعمال کند 
که در بدترین نقض های حقوق بشــری 
در سراسر جهان دخالت داشتند، به آن 
می دهد.«او افزود: این فراتر از مقام های 
دولتی است و عوامل غیر دولتی را هم در 
بر می گیرد. بنابراین، اگر شما دزدساار 
یا یک مجرم ســازمان یافته هســتید، 
نمی توانید پول خونی خودتان را در این 
کشور شستشــو دهید.   براساس بیانیه 
وزارت خارجه انگلیــس، این تحریم ها 
همچنین شــامل دو ژنــرال عالی رتبه 
ارتش میانمار می شــود که در خشونت 
سیستماتیک و وحشیگری علیه مردمان 
اقلیت های  مســلمان روهینجا و دیگر 
قومی آنجا نقش داشــتند. همچنین دو 
سازمان دخیل در کار اجباری، شکنجه 
و قتل که در کمپ های کره شــمالی رخ 

داده، در لیست تحریم ها هستند.

وزیر خارجه انگلیس: 
نمی توان به چین اعتماد کرد

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد، بحران همه گیری 
ویروس کووید ۱۹ سبب ایجاد فرصتهای جدیدی 
برای گروه های افراطی و تروریستی همچون داعش، 
القاعده و عوامل وابسته به آنها و همینطور نئونازی ها، 
گروه های مروج نفرت و نژادپرســتان سفیدپوست 
می شــود.به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در سخنانی 
گفت: هنوز خیلی زود اســت که به ارزیابی کامل 
تبعات همه گیری کروناویروس بر مساله تروریسم 
بپردازیم اما همه این گروه ها به دنبال بهره برداری 
از اختافات، نزاع های محلی، شکستها در اداره امور 
و گله و شکایتهای دیگر به منظور پیشبرد اهدافشان 
هســتند.گوترس در صحبتهایش به مناسبت آغاز 
هفته مبارزه با تروریســم سازمان ملل عنون کرد، 
گروه تروریستی داعش که زمانی مناطق وسیعی از 
ســوریه و عراق را در کنترل داشت در تاش برای 
ظهور مجدد در هر دو کشــور است »در حالی که 
هزاران ســتیزه جوی تروریست خارجی در منطقه 
مشغول جنگیدن هســتند«.او عنوان کرد: بحران 
همه گیری ویروس همچنین باعث برجسته شدن 
آسیب پذیری ها نسبت به اشکال جدید و نوظهور 
تروریسم همچون سواستفاده از تکنولوژی دیجیتال، 

حمات سایبری و بیو تروریسم شده است.جوزپ 
بورل، دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپا به این نشست 
مجازی عنوان کرد: نیاز بــه یک تفاهم جهانی در 
خصوص تبعات بحران همه گیری ویروس بر تاش 
های مربوط به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان 
است.او خاطرنشــان کرد: این درست است که در 
برخی جاها بحــران منجر به کاهــش فعالیتهای 
تروریســتی عمدتا به خاطر بســیج سرویس های 
امنیتی دولتی شــده اســت اما در مناطقی دیگر 
تروریسم و رنجهای انسانی ناشــی از آن بی مهابا 
ادامه دارد.ریچارد هاس، دیپلمات سابق آمریکایی 

که ریاست شــورای روابط خارجی را به عهده دارد 
نیز گفت، معتقد اســت کووید ۱۹ به چالشــهای 
مربوط به مبارزه با تروریســم اضافه خواهد کرد.او 
عنوان کرد: این مشــکل شاید محیطی را به وجود 
بیاورد که در آن کشورهای بیشتری شکست خورده 
یــا ضعیف شــوند و به این ترتیب جــذب نیرو به 
سازمانهای تروریستی نسبتا افزایش خواهد یافت.

قیس قبطانی، ســفیر تونس در ســازمان ملل که 
رئیس کمیته مبارزه با تروریســم شــورای امنیت 
سازمان ملل اســت، عنوان کرد، گزارش اخیر این 
کمیته درباره کووید ۱۹ توصیف می کند که چطور 
همه گیری ویروس ممکن است باعث محدود شدن 
موقت عملیات گروه های تروریستی به خاطر اجرای 
قرنطینه ها و محدودیتهای مســافرتی شود اما در 
عین حال توضیح می دهد کــه چطور این گروه ها 
شامل داعش از افزایش انزوای اجتماعی و استفاده از 
اینترنت به نفع خود استفاده می کنند تا پروپاگاندای 
خود را از طریق پلتفورم های مجازی اشاعه دهند.

وی عنوان کرد، با متمرکز شــدن توجه جهانی بر 
مقابله با همه گیری ویروس، گروه های تروریستی 
به دنبال سرمایه گذاری روی تضعیف قدرت دولتی 

و دست زدن به حمات جدید هستند.

آغاز هفته مبارزه با تروریسم سازمان ملل
هشدار گوترش درخصوص فرصت طلبی تروریست ها در بحران کرونا

در پی ترور کارشناس امنیتی برجسته
اجازه تکرار ترورها را نمی دهیم
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نتایج تحقیقات محققان کشــور گویای آن است که استفاده از کاه سرد 
می تواند در کاهش عارضه ریزش موی ناشی از شیمی درمانی در بیماران 
مبتا به ســرطان پستان موثر باشد. ریزش مو یا آلوپسی یکی از عوارض 
جانبی رایج داروهای شــیمی درمانی است که بار روانی زیادی بر بیماران 
تحمیل می کند. روش های مختلف مکانیکی )تورنیکت پوست سر(، فیزیکی 
)ســرد کردن پوست سر( و دارویی، برای پیشــگیری از آلوپسی ناشی از 
شیمی درمانی به کار گرفته شده اند. اما از بین آن ها سردکردن پوست سر 
)با استفاده از کاه سرد( بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است.سرد 
کردن پوســت ســر از طریق انقباض عروق خونی و کاهش جریان خون 
به فولیکول های مو و همچنین کاهش فعالیت سوخت وسازی سلول های 

فولیکول می تواند سمیت داروهای شیمی درمانی را کاهش دهد.

دانشــجویان آمریکا در حال تاش برای ســاخت واکســنی بالقوه برای 
محافظت از افراد در برابر بیماری تب حلزون است. تب حلزون بیماری است 
که هر ساله بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در جهان به آن آلوده می شوند و پس از 
مااریا، دومین بیماری انگلی ویرانگر اقتصاد اجتماعی محسوب می شود. این 
بیماری می تواند باعث عفونت دستگاه ادراری یا دستگاه گوارش شود. عایم 
بیماری شامل درد شکمی، اســهال، مدفوع خونی یا خون در ادرار است. 
افرادی که برای مدت طوانی به این بیماری آلوده باشند به نارسایی های 
کبدی، نارسایی کلیه، ناباروری یا سرطان مثانه دچار می شوند. این بیماری 
در کودکان می تواند باعث اختال در رشــد و یادگیری آن ها شــود. این 
بیماری در اثر تماس با آب آلوده به انگل منتشر می شود. انگل ها نیز از بدن 

حلزون های آلودهٔ موجود در آب های شیرین رها می شوند.

تغییر فرم ویروس کرونا یکی از چالش های جهانی محققان در مواجه با 
آن است. این تغییر فرم موجب شده که در ابتدا با فرم های A، B، C و 
D سروکار داشتیم و روز گذشته نیز فرم G این ویروس از سوی محققان 
آمریکایی گزارش شــد از این رو متخصصان به این امر واقف شدند که 
دستیابی به یک واحد واکسن جدید که بتواند محافظت ایمنی کامل در 
برابر این ویروس ایجاد کند در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. این در 
حالی اســت که یکی از عایمی که موجب عدم کارایی سیستم ایمنی 
بدن می شود و نمی توانیم آن را از بین ببریم "لنفوسیتوپنی" )اختالی 
است که در آن لنفوسیت کافی در خون وجود ندارد( است. این به معنای 
آن اســت که کرونا ویروسسلول هایی که باید در بدن را در برابر ویروس 

ایمنی ایجاد کنند، هدف قرار می دهد.

روشی برای کاهش ریزش موی 
ناشی از شیمی درمانی

ساخت واکسنی برای نابودی 
دومین انگل ویرانگر جهان

معرفی عضو جدید خانواده "کرونا 
ویروس "ها به جامعه جهانی

گنجینه

ورزشی
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جزئیات هیجان انگیز فورد رنجر رپتور جدید
نسل بعدی فورد رنجر هم اکنون در حال توسعه بوده و به بازیگری جهانی بدل خواهد شد. چند هفته پیش خبرهایی درباره این 
پیکاپ کامًا جدید منتشر شد که از جمله آن ها می توان به قوای محرکه پاگین هیبریدی جدید اشاره کرد. حاا هم جزئیات 
اولیه از رنجر رپتور جدید منتشر شده است. برخی رسانه ها به اسنادی دست یافته اند که به نظر می رسد استفاده رنجر رپتور جدید 
از پیشرانه ۶ سیلندر در آمریکا را تائید می کند. ظاهراً این پیشرانه نسخه ارتقا یافته پیشرانه ۲.۷ لیتری اکوبوست فورد خواهد بود 
که با یک گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ محرک و حالت دنده سنگین همکاری خواهد کرد. انتظار می رود 
حداکثر قدرت و گشتاور این نیروگاه آهنین به ترتیب ۳۲۵ اسب بخار و ۵۴۲ نیوتون متر باشد.اما رنجر رپتور جدید در خارج از 
آمریکا و در بازارهایی همچون استرالیا، آسیا و احتمااً اروپا از دو پیشرانه دیزلی برخوردار خواهد بود. نسخه پایه دارای پیشرانه ۲ 
لیتری توئین توربو دیزل جدید با قدرت ۲۱۰ اسب بخار و گشتاور ۵۰۰ نیوتون متر خواهد بود درحالی که پیشرانه ۶ سیلندر ۳ 
لیتری دیزلی گرفته شده از F-۱۵۰ می تواند با قدرت ۲۵۵ اسب بخار و گشتاور ۶۰۰ نیوتون متر نیز در برخی بازارها عرضه شود. 

هر دو پیشرانه با گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ محرک متفاوت استفاده خواهند کرد.

شرایط خاص AFC برای اعطای میزبانی جام ملت های 2027
رئیس کمیته بازاریابی کنفدراسیون فوتبال آسیا از شرایط خاص AFC برای انتخاب میزبان جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ خبر داد.

پنج کشور ایران، عربستان، قطر، ازبکستان و هند برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ اعام آمادگی کرده اند. حافظ المدلج 
رئیس بخش بازاریابی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ماک های AFC برای انتخاب میزبان جام ملت های ۲۰۲۷ زیاد هستند 
و تنها در ورزشــگاه ها و شــرایط ورزشی خاصه نمی شود. کشوری که می خواهد میزبان جام ملت های ۲۰۲۷ را بدست آورد 
باید حتی ضمانت نامه مالی هم ارائه دهد و به همه تعهدهای مالی خود پایبند باشد. همه تیم های شرکت کننده در جام ملت 
ها به ویژه کشورهای شرق آسیا با خود وسایل و دستگاه های خاص تمرین و همچنین داروها و دستگاه های پزشکی را خواهند 
آورد. آنها می خواهند که این وسایل را بدون تعرفه های گمرگی وارد کشور میزبان کنند بدون آنکه با مشکلی مواجه شوند.مدلج 
عربستانی ادامه داد: در انتخاب میزبان بعد مسافتی هم تاثیر خواهد داشت تا جاییکه باید مکان اقامت تیم ها با محل تمرین نهایتا 
۳۰ دقیقه و با ورزشگاه برگزاری مسابقه ۴۵ دقیقه فاصله داشته باشد. باید همه شرایط پزشکی برای بازیکنان مصدوم در ورزشگاه 

مهیا باشد و در کشور میزبان هیچ گونه وبا و یا بیماری مسری وجود نداشته باشد.

چوانکه از تجلی بشکست طور سیناز سنگ منجنیقت بشکسته حصن دشمن فتحی بدین زرگی ر وَهم و ر تمنااز جمع پادشاان کس را نبود رگز
هم ملک شد مزین هم فتح شد مهیاتو عادلی و داا وز عدل و دانش تو وی  گشته همچو اران توران ه تو مُهَّناای گشته همچو مشرق مغرب ه تو مزین فتحی چنین ه یابد جز پادشاه عادل

ملکی چنین ه  گیرد جز شهریار داا زین فتح نوه کردی ملت گرفت قوت
زین ملک نو ه ردی دولت  گرفت باا
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حســین مسافرآســتانه که همزمان با پشت سر 
گذاشــتن هفته نخســت اجرای عمومی نمایش 
»برگشــتن« در تماشاخانه ســرو، حکم دبیری 
ســی ونهمین جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر 
را دریافــت کرده اســت؛ از دغدغه هــای تولید 
و اجــرای عمومی نمایش در مســیر بازگشــایی 
ســالن های تئاتری و چالش های پیش رو در حوزه 
برنامــه ریــزی و برپایی جشــنواره تئاتر فجر در 
گام ســی ونهم ســخن گفت.نمایش »برگشتن« 
به قلــم خیراه تقیانی پور و کارگردانی حســین 
مسافرآستانه موفق ترین نمایش سالن چهارسو در 
اجراهای عمومی سال ۱۳۹۸ بود. نمایشی که طی 
دو ماه مهر و و آبان ۹۸ باوجود دو بار تمدید بازهم نتوانســت پاســخ گوی سیل مخاطبان 
و مشــتاقان برای دیدن این اثر نمایشی باشــد. چراکه تقویم فشرده مجموعه تئاترشهر و 
سالن های اقماری آن امکان افزوده شدن به تاریخ اجرای این اثر را نداشت.دلیل توفیق این 
نمایش که در گونه دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده از یک سو به قلم نمایشنامه نویس 
جوان اما شناخته شــده آن، خیراه تقیانی پور بازمی گردد کــه همواره در نگارش آثارش، 
قلمی صریح؛ صادق و پرهیز از نگاه شــعارگونه دارد و از سوی دیگر کارگردان آن، حسین 
مسافرآستانه نیز که هنرمند کارکشته و باتجربه ای است، که همواره اثبات کرده در حیطه 
کارگردانی حتی اگر سال ها میان تولید و اجرای آثارش فاصله بیفتد؛ مهم ترین مسأله برای 
او احترام به درک و تعقل مخاطب از یک سو و از سوی دیگر وسواس شدیدی است که در 

ارائه کاری کیفی برای مخاطبان دارد.

کتاب تونل
کتاب تونل اثر ارنستو ساباتو، رمان نویس بزرگ آرژانتینی 
اســت. ســاباتو از جملــه مهم ترین و بـــرجسته ترین 
رمان نویســان آمریکای اتین و اد بیات اســپانیایی زبان 
است. ساباتو درســال ۲۰۰۷  کاندید جایزه ی نوبل بود. 
چاپ اول کتاب تونل د ر ســال ۱۹۴۸ بــا اقبال فراوان 
منتقد ان اد بی و تود ه ی کتابخوان مواجه شد. کتاب تونل 
با این جمله شروع می شــود: کافی است بگویم که من 
خوآن پابلو کاستل هستم,نقاشــی که ماریا ایریبارنه را 
کشت. شروعی جسورانه و میخکوب کننده! نویسنده در 
ابتدایی ترین جمله، داســتان و غایت نهایی کتاب را لو 
می دهد؛ اما شما برای خواندن کتاب مشتاق تر می شوید! 
این جادوی قلم رک، صریح و بی پرده ســاباتو است. در 
قســمتی از پشت جلد کتاب تونل آمده اســت: هنگامی که نخستین رمان به یادماندنی ارنستو ساباتو 
منتشر شد، بی درنگ کتابی پرفروش در سطح بین المللی گشت، به بیست و هشت زبان ترجمه شد و 

ستایش نویسندگان بزرگی چون توماس مان، آلبر کامو، و گراهام گرین را به خود جلب کرد.
در بخشی از کتاب تونل می خوانیم

شــب ناآرامی را گذراندم. نه می توانستم طراحی کنم، نه نقاشی کنم. هرچند بارها سعی کردم چیزی 
را شــروع کنم. برای قدم زدن از خانه بیرون رفتم. و ناگاه خودم را در خیابان کوری ینتس یافتم. اتفاق 
بسیار عجیبی افتاد: جهان را با چشمانی رأفت آمیز و دلسوزانه می دیدم. این گفته ام را یادم می آید که 
می خواهم در نقل این داستان کاما بی طرف باشم، و حاا می خواهم نخستین دلیل آن را با اعتراف به 
یکی از بدترین خطاهایم ابراز کنم. من همیشه با بی عاقگی به افراد نگاه کرده ام، حتی با نفرت و بیزاری 

_ به خصوص به جماعت های مردم. 

ژولیوس سزار
گایوس ژولیوس سزار »دیکتاتور« و رهبر نامدار سیاسی 
و نظامی جمهوری روم بود. ژولیوس ســزار پسر گایوس 
ژولیوس سزار سوم و آئورلیا کوتا بود. او در کنار کراسوس 
و پمپی یکی از فرماندهان سه گانه روم بود. اکثر مورخان 
گشایش سرزمین گل به دســت او را یکی از مهم ترین 
وقایع دوران باســتان و آغازگر شکل گیری تمدن کنونی 
فرانسه می دانند. او همچنین رهبری نخستین لشکرکشی 
روم به بریتانیا را در دست داشت اگرچه گرفتاری هایش 
با ســنا و پمپی آن را بی ســرانجام گذارد. او همچنین 
لژیون هایش را به آن ســوی رود روبیکون رهبری نمود. 
وی در پی جنگ داخلی بزرگ روم که خود در ۴۹ )پیش 
از میــاد( به راه انداخت فرمانروای بی چون و چرای روم 
گشت. پس از آن به اصاحاتی کان در جمهوری روم دست زد و راه به سوی خودکامگی پیمود. سزار در 
پانزدهم مارس سال ۴۴ قبل از میاد توسط سناتورها در »کلیسای پومپی کبیر« کشته شد. »مارکوس 
جونیوس بروتوس« )Marcus Junius Brutus(  دومین انتخاب ســزار به عنوان جانشین نیز در میان این 
قاتان حضور داشت. در این اقدام سزار با بیست و سه ضربه چاقو زیر مجسمه پومپی جان باخت. البته 
این قاتان فراموش کردند نقشه ای برای بعد از قتل او بکشند و با زنده گذاشتن »مارکوس آنتونیوس«، 
عمو زاده ســزار و دست راست او، باعث نابودی و شکست خود در جنگ »فیلیپی« در سال ۴۲ شدند. 
بعد از مرگ آنتونیوس با به قدرت رســیدن »اوکتاویَن « )Octavian(، او توانست خود را به عنوان اولین 
امپراطور روم معرفی کند و به خاطر احترامی که برای سزار قائل بود، خود را وارث او و پسر خدا نامید و 
لقب امپراطور »آگوستوس سزار« را گرفت. با این کار پایان جمهوری روم رسماً اعام شد و امپراطوری 

روم تاریخ خود را آغاز کرد.

تجربه اجرای نمایش »برگشتن«


