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انتقال ذخایر ارزی چین به غرب اسیا
نگرانی ها از شــرایط اقتصادی در آمریــکا اتاقهای فکر در 
جهان را بر این داشته اســت که به آینده امریکا با ابهامات 
متعددی نگاه کنند. بدهی بزرگ و غیر قابل پرداخت آمریکا 
در شــرایط گسترش شــیوع کرونا و تزاید خشم عمومی و 
ملی و مردمی از تبعیض نــژادی و فاصله طبقاتی و انزوای 
روز افزون آمریکا در مســیر خروج از تعهدات جهانی مبانی 
این نگرانی ها را تشدید نموده اند. گزارش ها نشان میدهند  
میزان مجمــوع بدهی های دولتی و غیردولتــی آمریکا  تا 
پایان ســال ۲۰۱۹ معادل ۷۵ تریلیــون و ۲۸۰ میلیارد و 
۳۶۴ میلیون دار بوده است  و چنانچه قرار باشد این بدهی 
حتی در دوره ای با طول زمانی ۱۰ ســاله پرداخت شــود ، 
ســهم هر شــهروند آمریکایی  به طور متوسط ۲۲۷ هزار و 
۹۶۳ دار و ســهم هر خانواده آمریکایی از بدهی ها به طور 
متوسط معادل نهصد هزار دار است که با فقر ۹۰ درصدی 
مردم آمریکا این بدهــی غیر قابل پرداخت می نماید. فقط 
بدهی دولتی آمریکا به مردم و کشورهای جهان معادل یک 
سوم این رقم گزارش شده که سهم مطالبات چین از آمریکا 
۵/۱۳ درصد از این رقم اســت. و طبع شرایط رو به افول در 
آمریکا اقتضا میکند طلبکاران به تکاپوی جدی برای خارج 
کردن سرمایه های خود از آمریکا فکر کنند. از این گذشته 
مسیر سیاســتهای حزب جمهوری خواه در اداره کشور، بی 
ثباتی و انزوای آمریکا را در پی داشته است . خروج آمریکا از 
سازمان بهداشت جهانی ، و پیمان تجاری نفتا و پیمان آب 
و هوایی پاریس و توافق هســته ای ایران و زمزمه خروج از 
پیمان و معاهده آسمان های باز ، همه و همه نشان دهنده 
وضع پنهان آمریکا و ناتوانی برای حفظ هژمونی نمایشی این 
کشــور در قرن ۲۱ میادی است. از این گذشته زمینه های 
مخاصمــات جدی با چین در بحث دخالت در سیاســتهای 
دولت چین در هنگ کنگ و تایوان و اتهامات شیوه مدیریت 
کرونــا از قبل چین به این تنش ها افزوده اســت. در هنگ 
کنگ دولت و حزب کمونیســت چین پیشنهاد قانون منع 
مداخله خارجی را ارایه نموده اند و واشنگتن نسبت به این 
قانون معترض بوده اســت. در تایوان آمریکا تصمیم گرفته 
محموله ای از موشک های تورپدو به ارزش ۱۸۰ میلیون دار 
به این خود مختاری بفروشــد؛ اقدامی که خشم جدی پکن 
را به دنبال داشته اســت. خبر فروش این موشک ها پس از 
آن منتشر می شود که خانم »تسای اینگ ون« رهبر تایوان 
در مراســم تحلیف دومین دوره ریاســت جمهوری خود بر 
این جزیره، تأکید کرده است  که توانایی های دفاعی تایوان 
را افزایش خواهد داد. در موضوع کرونا واشــنگتن به بهانه 
جانبداری ســازمان بهداشت جهانی از عضویت این سازمان 
اســتعفا میدهد. از این موضوعات که بگذریم آمریکا کســر 
بودجه عظیمی را در ســال جاری رقــم زده که میزان آن 
بالغ بر ۳ تریلیون ۳۱۰ میلیارد دار افشــا شده است . لذا و 
بدین ترتیب نســبت کسری بودجه به تولید ناخاص داخلی 
این کشور به نزدیک رقم ۵ تا ۶  درصد بسته به حجم تولید 
ناخالص جاری می رســد. بین بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ 
بیشــترین کســری بودجه آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۰ با 
نزدیک به ۹ درصد و بیشــترین مازاد بودجه مربوط به سال 
۲۰۰۰ با ۲.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده اســت. 
در حال حاضــر بزرگ ترین اقام بودجه ای آمریکا شــامل 
مراقبت هــای درمانی با ۱ تریلیــون و ۲۶۱ میلیارد و ۳۹۵ 
میلیــون دار، امنیت عمومی بــا ۱ تریلیون و ۵۲میلیارد و 
۹۰۰ میلیــون دار، هزینه هــای دفاعی بــا ۶۷۷ میلیارد 
و ۵۵۶ میلیون دار و پرداخت مســتمری بازنشســتگان با  
۲۸۹ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دار اســت. سازمان های مالی 
جهانی که خــود آمریکا در بوجــود آوردن و عزل و نصب 
مدیران ان نقش برجســته دارد اقتصــاد آینده آمریکا را در 
بحران رشــد تا منفی ۷ درصد تخمیــن میزنند. همه این 
عوامل و به احتمال بســیار زیاد عوامل دیگری که آمریکا از 
افشای اطاعات و آمار آن جلوگیری نموده ، نشان میدهند 
طلــب کاران از آمریکا بفکر چاره برای ســرمایه و مطالبات 
خود بوده باشــند. خانم وانگ چئون یینگ سخنگوی دفتر 
مدیریت ذخایر ارزی چین در مصاحبه با شــین هوا در ماه 
ژانویه گذشــته ، تاکید نموده که در شــرایط کنونی چین 
بدلیل زیر ساخت های مستحکم مالی نیاز مبرمی به عودت 
ذخایر ارزی خود به چین ندارد. فلذا با توجه به نگرانی های 
روز افزون جهانی از وضع نا بســامان اقتصاد آمریکا طبیعی 
است که چین و کشورهای دیگر طرحی برای سرمایه های 
در مســیر مخاطرات خود اندیشــیده و نسبت به انتقال آن 
برنامه داشته باشــند. اخیرا ایران و چین تصمیم گرفته اند 
که برنامه اشتراک منافعی در سطح ۴۰۰ میلیارد دار را در 
ســالهای آتی عملیاتی کنند. که البته این اقدام واشــنگتن 
و تل آویو را به خشــم آورده است. طبق اخبار موثق چین 
بجز با ایران با دولت عراق و ســوریه نیــز در حال مذاکره 
برای رشد همکاری های خود بوده است و در مجموع نشان 
میدهد راهبرد اینده چین با یک تدریج عقانی مسیر انتقال 
ذخایر ارزی خود به ســمت غرب اســیا را که از پتانسیل و 
زمینه های قابل توجهی برای سرمایه گزاری برخوردار است 
را طی کند. بجز چین کشور های دیگری از جمله اعراب که 
از به خطر افتادن ســرمایه و مطالبات خود در آمریکا نگران 
شده اند نیز زمزمه های آشکار و پنهانی را در این زمینه در 

دستور کار خود قرار داده اند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

پیله ای تا پروانگی
نرگس اخگری

بیست و یکم تیر ماه را روز عفاف و حجاب نامگذاری کردند. واژه ای که این روزها در عمل کمی مهجور مانده 
است.دهخدا در لغتنامه اش حجاب را »در پرده کردن« معنا کرده است. پس حجاب به معنی پوشیدگی و یا 
به عبارت دیگر، محافظت است. مانند مغز در حفاظ جمجمه، و قلب در حفاظ قفسهء سینه. با نگاهی ناشیانه 
به ساختار بدن، متوجه خواهیم شد که هرچه عضو حیاتی تر باشد، حفاظی قوی تر طلب میکند. همچنین 
با نگاه در طبیعت، متوجه خواهیم شد که حجاب در بقای طبیعت نقش مهمی را ایفا میکند. مانند کرمی 
که در مرحله ی حســاِس تبدیل شدن به پروانه، نیاز به پیله دارد. و یا هر دانه ای که برای به ثمر نشستن، 
پوست سخت و محکمی دارد که بدون آن در نامایمات طبیعت دوامی ندارد. مثال های بیان شده گوشه ای 
از مفهوم حجاب را روشن میکند. حال اگر به مفهوم انسانی حجاب نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که 
حجاب در جایگاه واقعی خود برای انسان میتواند به وسیله ای جهت رشد تبدیل شود. پوششی که هم برای 
مردان و هم برای زنان بخشی از شخصیت آنها میشود. در دین اسام پوشش هم برای زن و هم برای مرد حد 
و حدود مشخصی دارد. علت بیشتر بودن این حدود برای زنان، جایگاه واای زن در خلقت است. همانطور که 
حضرت علی علیه السام زن را ریحانه خواندند.بر خاف برخی عقاید مبنی بر دست و پاگیر بودن حجاب و یا 
ایجاد تبعیض و مشقت برای زنان نسبت مردان با وجود حجاب بیشتر، اسام حجاب را در جهت حفظ ارزش 
زن قرار داده اســت.به این ترتیب که پوشش، زیبایی های ظاهری زن، که مختص به حریم خانه و خانواده 
است را در جامعه میپوشاند تا دیگران بتوانند به زیبایی های باطنی، فهم و  درایت زن دست یابند.اسام برای 
کوتاه کردن دســت لذت جویان و نشان دادن زن به عنوان شخصیتی واا، دستور پوشش داده است. وقتی 
که پوشش مانند صدفی، مروارید را در خود حفظ کرد، حال میتوان به دور از تعارض های اخاقی و نگاهی 
ابزارانه، در جامعه به پیش رفت.اگر این پوشش به صورت صحیح و به معنای واقعی خود رواج پیدا کند، دیگر 
شاهد استفاده های ابزاری از زن نخواهیم بود. عفاف مکملی مناسب برای کلمه ی حجاب است. نه در لغت، 
بلکه در عمل.حجاب واقع زمانی بوجود خواهد آمد که هم در ظاهر و هم در رفتار و کردار نمود داشته باشد. 
و نســخه ی باطنی حجاب، عفاف به معنی پاکدامنی و نجابت اســت.چنین روزی در تقویم عفاف و حجاب 
نامگذاری شده است تا کمی باور های غلط در مورد این موضوع را کنار بگذاریم، عینک بدبینی ایجاد شده 

در رابطه با حجاب و عفاف را برداریم و کمی متأمانه به این موضوع نگاه کنیم.
»امام علی علیه السام: الَعفاُف یَصوُن الَنفَس و یَُنِزُهها َعِن الَدنایا؛

عّفت، نفس را مصون می دارد و آن را از پستیها دور نگه می دارد.«

رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح کشــورمان و هیئت همراه در 
ادامه ســفر به سوریه با بشار اســد رئیس جمهور این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد. سرلشکر باقری تاکید کرد ایران به ادامه تقویت روابط 
بین دو کشور دوســت در زمینه های مختلف به علت داشتن منفعت 
متقابل برای ملت های دو کشــور و مصون نگه داشتن آن ها در برابر 
تاش ها برای دخالت در امور آن ها و هدف قرار دادن اســتقال آن ها 

در تصمیم گیری، اهمیت می دهد.

بشار اسد: 
توافق تهران و دمشق نشانگر سطح روابط دو کشور است

رئیس جمهور ســوریه در دیدار با رئیس ســتادکل نیروهای مسلح 
کشورمان توافق نظامی میان ایران و سوریه را نتیجه سال ها همکاری 
میان دو کشــور خواند. بشار اســد، رئیس جمهور سوریه در دیدار با 
سرلشــکر باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ایران از نتایج 
نشســت های سوری و ایرانی و امضای توافقنامه همکاری نظامی ابراز 
خرســندی کرد و آن را بیانگر سطح روابط دو کشور دانست.اسد در 
این دیدار تاکید کرد: این توافق نتیجه ســال ها همکاری مشترک در 
زمینه مقابله با جنگ تروریستی علیه سوریه و سیاست های خصمانه 

علیه دمشق و تهران است.

با امضای توافقنامه  همکاری ایران و سوریه در زمینه نظامی و امنیتی
سرلشکر باقری: پاسخ ما به یاوه گویی های آمریکا ادامه دارد

توافقنامه همکاری ایران و ســوریه در زمینه های امنیتی و نظامی در 
دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با وزیر 
دفاع ســوریه امضا شد.سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری، رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح در سفر به سوریه با علی ایوب، وزیر دفاع 
این کشــور دیدار و طرفین در زمینه گسترش  همکاری های نظامی 
توافقنامه امضا کردند.بر اساس این گزارش؛ توافق نامه همکاری ایران 

و سوریه بر گسترش همکاری های نظامی و امنیتی در زمینه  فعالیت 
نیروهای مسلح و ادامه هماهنگی ها تأکید دارد.در گفت وگوی رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با وزیر دفاع سوریه 
دو طرف اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار دادند و  برضرورت خروج 
نیروهای بیگانه ای که به صورت غیرقانونی وارد این کشــور شــدند 
تاکید کردند.سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر اینکه سامانه های 
پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم همکاری های نظامی میان 
دو کشــور، تقویت خواهیم کرد،گفت: ترکیه کمی در اجرای تعهدات 
خود در قبال تفاهمات صورت گرفته در آستانه مبنی بر خارج کردن 
گروه های تروریســتی از سوریه تأخیر داشــته است.وی افزود: ترکیه 
باید بداند که حل مشــکات امنیتی کشور از طریق مذاکره و ایجاد 
تفاهم با طرف ســوری و نه از طریق حضور نظامی در خاک ســوریه 
صورت می پذیرد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران همچنین تأکید کرد:  مردم و کشورهای منطقه از حضور آمریکا 
اســتقبال نمی کنند و پاســخ ما به یاوه گویی های آمریکا ادامه دارد.

سرلشــکر باقری در پایان تاکید کرد: توافق امضا شده اراده ما را برای 
همکاری مشترک در زمینه مقابله با فشارهای آمریکا باا می برد.علی 
ایوب در این دیدار با بیان اینکه اگر دولت آمریکا می توانســت ایران، 
ســوریه و محور مقاومت را به زانو در بیــاورد، یک لحظه هم درنگ 
نمی کرد،گفت: هر چه هزینه پایــداری بااتر برود با این حال، کمتر 
از هزینه تســلیم شدن است.وی همچنین در ارتباط با تحریم آمریکا 
علیه سوریه موسوم به »سزار« گفت: قانون سزار با سوری ها می جنگد 
در ]تهیه[ خوراک، دارو و غذای کودکانشان. تاش می کنیم با تبعات 
این قانون مقابله کنیم.وزیر دفاع ســوریه افزود: اسرائیل شریک قوی 
آمریکا در جنگ علیه ســوریه اســت. گروه های تروریستی بخشی از 
تجاوزات اسرائیلی ها هستند.وی تأکید کرد: ارتش سوریه که از سال 
۲۰۱۱ ایســتادگی کرده و ساختار سوریه را حفظ کرده است و بدون 

شک پیروز خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: 
با تکمیل جزئیات ســند همکاری های ۲۵ ساله 
ایران وچین این طــرح به طور کامل برای مردم 
بیان می شــود.آقای غامرضا انصاری در استودیو 
گفتگوی ویژه خبری شــبکه دوم ســیما اظهار 
داشت: به رغم همه فشارهای سیاسی، اقتصادی 
و تهاجمات فرهنگــی برای وادار کــردن ایران 
به روزمرگی سیاســی و اقتصــادی، دولتمردان 
جمهوری اســامی ایران همیشــه درپی روابط 
تجاری و سیاســی راهبردی بوده اند.معاون وزیر 
امور خارجه در امور اقتصادی گفت: نگاه راهبردی 
به شــرق نشــان دهنده آینده نگری به تحوات 
بین المللی اســت.وی با بیان اینکه با چین روابط 
خوبی داشــته و در پی روابط راهبــردی با این 
کشور بوده ایم گفت: در دیدار رهبر چین با رهبر 
معظم انقاب اسامی در سال ۹۴ روابط راهبردی 
بلندمدت مطرح شد.انصاری با بیان اینکه برخی 
اظهارات درباره سند همکاری های راهبردی ایران 
و چین مســخره است افزود: ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا که کشورش شدیدترین تحریم های 

را حتی در زمان کرونا بر ایران تحمیل کرده است 
این سند را با ترکمنچای مقایسه کرده و دلسوز 
مردم ایران شده است.معاون وزیر امور خارجه در 
امور اقتصادی گفــت: چون روابط با چین جدی 
اســت و محور اصلی همکاری های دو کشور در 
سند ۲۵ ساله اقتصادی و راهبردی است طبیعی 
است که کشورهای غربی نگران این روابط باشند.

وی ادامه داد: مبنای روابط ایران و چین از ابتدای 
انقاب اسامی روابط اقتصادی پویا، خوب و برد 
برد بوده اســت.معاون امور اقتصادی وزارت امور 
خارجه افزود: با توجه به ظرفیت های جغرافیایی 
و روابط تاریخی اقتصادی طبیعی اســت که به 
روابط با چین توجه داشــته باشیم و برای روابط 
بلند مدت برنامه ریــزی کنیم.وی گفت: برخی 
حرف ها مانند واگذاری جزیره کیش به چینی ها 
در قالب این سند بسیار مسخره است زیرا اکنون 

در دنیا هیچکــس با جمهوری اســامی ایران 
درباره واگذاری ســرزمینش صحبتی نمی کند.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: 
پیش از انقاب اسامی روابط کشورها با پیشران 
ایدئولوژیــک، نظامی یا امنیتی بــود اما روابط با 
چین از گذشــته دور روابط عمیق اقتصادی بوده 
اســت.انصاری با بیان اینکه تنوع روابط تجاری با 
چین داریم افزود: در سال ۲۰۱۹ و اوج تحریم ها 
مبادات تجاری ایران و چین به ۲۴ میلیارد دار 
رسید و روابط دو طرفه در زمینه های کشاورزی، 
دانش بنیان، جهانگردی و … بسیار خوب و قابل 
توجه اســت.معاون امور اقتصــادی وزارت امور 
خارجه گفت: اکنون در روابط اقتصادی دو کشور 
چرخــه تولید وجود دارد و چین تنها کشــوری 
است که به طور رســمی از ما نفت می خرد.وی 
اضافه کرد: سیاســت آمریکا و انگلیس و در کل 

انگلوساکسون ها تمرکز بر فشــار بر ایران برای 
جلوگیری از رابطه ما با چین و روسیه است.

وی ادامه داد: همکاری های ایران و چین بســیار 
برجســته اســت و روســیه و چین در مسائل 
هســته ای از ما حمایت خوبی کرده اند.وی گفت: 
در زمان کرونا نیز ابتدا کمک های ایران به چین 
و سپس چین به ایران چشم گیر بود و چینی ها 
۵۰ محموله به ایران در این زمینه کمک کردند.

انصاری افزود: برای پیشــبرد روابط ایران و چین 
مصمم هســتیم.معاون وزیر امور خارجه در امور 
اقتصادی گفت: کمربند راهی که چینی ها ســال 
پیش آن را مطرح کردنــد و فعالیت های خوبی 
در این زمینه انجام داده اند یادآور جاده ابریشــم 
سابق و نشان دهند موقعیت جغرافیایی راهبردی 
ایران است.وی اضافه کرد: امروز دیگر غرب محور 
تصمیم گیری های جهان نیست و چین در عرصه 

بین المللی بروز و ظهور غیر قابل انگاری دارد.
وی افزود: همچنین جمهوری اسامی ایران نیز 
بروز و ظهور استثنایی در منطقه وجهان دارد که 
ایجاد روابط راهبردی تنگاتنگ بین ایران وچین 
به نفع دوکشــور اســت.معاون وزیر امور خارجه 
در امور اقتصادی گفت: با تکمیل جزئیات ســند 
همکاری های ۲۵ ســاله ایران وچین این طرح به 
طور کامل برای مردم بیان می شود.انصاری افزود: 
ایران نخســتین ســال اقتصاد بدون نفت را آغاز 
کرده که از نظر تاریخی نقطه مهمی است و مردم 
ایران در این زمان کشوری را که به طور رسمی از 
ایران نفت می خرد فراموش نمی کند و مورد تقدیر 
ملت ایران است.وی اضافه کرد: ارزیابی ما از روابط 
با چین رابطه ســازنده و در همه حوزه هاست و 
فقط محدود به نفت و انرژی نمی شــود.وی ادامه 
داد: در همــه عرصه های بین المللی و سیاســی 
هماهنگی و هم فکری با طرف های چینی داریم.

انصــاری افزود: در حــوزه فرهنگی، جهانگردی، 
پزشــکی و دانش بنیان نیز روابط بسیار خوبی با 

چینی ها داریم.

معاون وزیر امور خارجه:
جزئیات سند همکاری های 2۵ ساله ایران وچین برای مردم بیان می شود

رشد 6/5 درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
 حیدر مستخدمین حسینی

طرح » اقدام ملی مسکن« 
به ضرر مردم و اقتصاد

 جزییات طرح مجلس برای جامانده سهام عدالت

در حالیکه گفته می شــود طرحی تحت عنوان »اقدام ملی مســکن« از ســوی نمایندگان مجلس برای خانه دار 
کردن مردم در دستور کار قرار گرفته که منابع آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین خواهد شد، یک 
کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد و تحلیل از این طرح گفت: با این امر، بر اثر استفاده از منابع بانک مرکزی پایه 
پولی افزایش پیدا می کند که در نهایت با افزایش تورم نه مردم و نه اقتصاد از این طرح سودی نمی برند. شنیده ها 
حاکی از آن است برخی نمایندگان مجلس یازدهم، در حال تهیه طرحی تحت عنوان »طرح اقدام ملی مسکن« 
هستند که بر اساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و 

افزایش پایه پولی تأمین مالی شود.....

پرداختکمکودیعهمسکنبرایخانههای
تا75متردرتهران

تهدید هند برای بستن مسیر واردات نفت چین
امضای توافقنامه  همکاری ایران و سوریه در زمینه نظامی و امنیتی 

سرلشکر باقری: پاسخ ما به آمریکا ادامه دارد
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معاون اول رئیس جمهور:گزیده خبر

کسری بودجه چالش بزرگ اقتصاد کشور
معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران امن ترین کشور منطقه است 
و می تواند با قدرت از ملت خود دفاع کند.اســحاق جهانگیری در 
نشست مدیران ارشــد وزارت کشور تاکید کرد: پیشنیاز عبور از 
شرایط کنونی، حرکت در مسیر جلب رضایت و مشارکت مردم، 
ایجاد همبســتگی و تقویت امید مردم به آینده اســت. هر چه 
نخبگان و گروه های اجتماعی و عموم شــهروندان در این مسیر 
فعال تر باشند بهتر می توان از تنگناهای پیش رو عبور کرد.معاون 
اول رییــس جمهور با بیان اینکه باید حس دولت داری در میان 
مردم تقویت شود، گفت: در مسئله کرونا مردم احساس بی پناهی 
نکردند زیرا دولت را تمام قد در کنار خود برای مواجهه با بحران 
دیدند، به همین دلیل در همه نظرسنجی ها میزان رضایتمندی 
مردم از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش 
یافت. بنابر این هر چه حس دولت داری در مردم تقویت شــود، 
مصلحت کشــور بیشتر تامین خواهد شــد.وی با اشاره به برخی 
چالش ها و ابرچالش های پیش روی کشــور نظیر مسئله محیط 
زیست، کم آبی، کســری بودجه و یا اتکای بودجه به درآمدهای 
نفتی، گفت: برخی از این چالش ها ریشه تاریخی دارد و تبدیل به 
بیماری مزمنی شده است که همزمان با بروز پدیده های جدیدی 
نظیر کرونا خود را به شکل جدی تری نشان می دهد که ضرورت 
دارد برنامه ریزی اصولی تری برای حل این چالش ها انجام شــود.

جهانگیری ادامــه داد: در حال حاضر بدلیل تحریم فروش نفت، 
اتکای بودجه کشــور به درآمدهای نفتی اجباراً بســیار کم شده 
است اما معنای این کاهش اتکا به درآمدهای نفتی این نیست که 
ما توانسته ایم اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم بلکه این موضوع 
وقتــی تحقق می یابد که اقتصاد کشــور بتواند بدون درآمدهای 
نفتی در مسیر توسعه حرکت کند و مردم ایران از رفاه برخوردار 
شده و رضایتمندی آنها را حاصل کند.معاون اول رییس جمهور 
افزود: شــرایط امروز اقتصادی کشور سخت است و زندگی مردم 
را دچار مشــکل کرده اســت. تحریم ها حتماً باعث شده تا مردم 
فشار مضاعفی را به خاطر کاهش قدرت خرید تحمل کنند. البته 
دولــت تمام تاش خود را برای کاســتن از نگرانی های مردم در 
حوزه معیشت بکار بسته است.وی با اشاره به روند افزایشی مجدد 

بیماری کرونا در ســطح کشور و تفویض اختیارات به استانداران 
برای مقابله با این مســئله از تاش های کادر درمانی و همراهی 
مردم بــا برنامه های دولت در این زمینــه قدردانی کرد و اظهار 
داشت: مطمئن هســتم امروز که دغدغه ها نســبت به افزایش 
مبتایان به کرونا افزایش یافته، حتماً می توانیم با همراهی بیشتر 
مردم با دولت و کادر پزشــکی و درمانی کشور این مرحله را نیز 
کنترل و از آن عبور کنیم تا مسئله جدی پیش نیاید.جهانگیری 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت 
کشور و مسئولیت خطیری که این وزارتخانه در ابعاد مختلف اداره 
کشور بر عهده دارد، گفت: باور من این است که اگر وزارت کشور 
به معنای ســتاد، اســتانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران 

تصمیم بگیرند چرخ کشــور با قدرت حرکت کند، قطعاً  کشــور 
به سمت توســعه پیش خواهد رفت و شاهد رونق اقتصاد کشور 
خواهیــم بود.معاون اول رییس جمهور از وزیر کشــور به عنوان 
مدیری مسئولیت پذیر، با برنامه و پر انگیزه یاد کرد و گفت: این 
وزارتخانه در حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا مسائل مربوط 
به موسســات مالی با مسئولیت پذیری وارد میدان شد و کارنامه 
خوبی در ۷ سال گذشته به جا گذاشت و امیدوارم در سال پایانی 

دولت نیز با همت مضاعف در خدمت مردم فعالیت کند.
وی با بیان اینکه وزیر کشور در حوزه دفاع از حقوق اساسی ملت 
ایستادگی ها و پافشــاری های متعددی در سالهای گذشته انجام 
داده است، گفت: وزارت کشور مسئول پیشبرد توسعه سیاسی در 

ایران اســت و احزاب، نهادهای مدنی و سمن ها انتظار دارند این 
وزارتخانه به دنبال اعطای مجوز به آنها پیگیر مسائلشان باشد تا در 
مسیر فعالیت آنها در چارچوب قانون خللی ایجاد نشود.جهانگیری 
گفت: وزارت کشور مسئول تامین امنیت کشور است، کشوری که 
دراطراف آن حوادث و رخدادهایی به وقوع پیوست که بیشتر آنها 
با هدف ایجاد ناامنی در ایران شکل گرفت. از ظهور و بروز القاعده 
و داعش که ما می دانیم با پول کجا و با چه برنامه ای ایجاد شدند 
اما به فضل الهی امروز ایران اســامی در منطقه جزو امن ترین 
کشــورها اســت و ما قدرت دفاع از ملت خود را در هر شرایطی 
داریم. البته ممکن است برخی اتفاقات نیز در گوشه و کنار کشور 
رخ داده باشد که چنین حوادثی در کشورهای پیشرفته هم بعضاً  
بیشتر اتفاق افتاده و کسی هم نمی گوید که در آنجا ناامنی وجود 
دارد.معــاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید از امنیت کشــور 
حفاظت شود. خوشــبختانه همانطور که وزیر کشور در گزارش 
خود عنوان کرد در جهت گیری وزارتخانه اولویت اصلی همچنان 
امنیت اســت که باید در این باره بیــش از پیش تاش کرد.وی 
سپس به موضوع مقابله با مقابله با آسیب های اجتماعی اشاره کرد 
و گفت: دولت در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی موفق عمل 
کرد. در وهله اول موضوع آسیب های اجتماعی به مسئله نخست 
کشور تبدیل شد و رهبر معظم انقاب جلسات متوالی چند ساعته 
با حضور سران قوا و مسئوان دستگاه ها برگزار کردند.جهانگیری 
ادامه داد: بروز آســیب های اجتماعی، خانواده ها را دچار نگرانی و 
دغدغه می کند که باید از وقوع آن پیشــگیری کرد. خوشبختانه 
تصمیمات خوبی در جلســاتی که رهبر معظــم انقاب حضور 
داشتند گرفته شد و در شورای انقاب فرهنگی نیز با حضور وزیر 
کشور تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.معاون اول رییس جمهور با 
تاکید بر ضرورت رصد و ســنجش توأمان آسیب های اجتماعی و 
وضعیت سرمایه اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: سنجش توأمان 
آسیب های اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی بطور مکرر کار 
مهم و ضروری اســت و گزارش های کارشناســی شده به همراه 
راهکارهــای عملیاتی در این خصوص می تواند در تصمیم گیری 

ها و سیاستگذاری راهگشا و تاثیرگذار باشد.

 روحانی: 
دستورالعمل دقیق و شفاف برگزاری 
مراسمات عزاداری محرم تدوین شود

رئیس جمهور به کمیته های امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا دستور 
داد با رایزنی و مشورت دستگاه های مرتبط دستورالعملهای دقیق و شفاف برای 
برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداه الحسین)ع(در ماه محرم 
را طراحی و تدوین کنند. جلســه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا روز پنجشــنبه به ریاســت رئیس جمهور تشکیل و آخرین موضوعات و 
مســائل مهم مرتبط با شــیوع بیماری کرونا در کشور مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت.حجت ااســام حسن روحانی در این جلسه با اشاره به جایگاه ایران 
از لحاظ میزان شــدید آلودگی در اوایل شیوع کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه با 
سیاستگذاری و اجرای دقیق و عملی برنامه های طراحی شده و انسجام بخشی و 
هماهنگ سازی تمام بخش ها و دستگاه های کشور و تاش بی وقفه و افتخار آمیز 
کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را در مراکز استان ها مهار کنیم و در 
اردیبهشــت و خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم.رئیس جمهور با بیان اینکه در 
ماه های گذشته به سرعت توانستیم در میان کشورهای جهان به لحاظ میزان ابتا 
و آمار قربانیان به رده های پایین برســیم، گفت: اقدامات و برنامه ریزی ما در این 
زمینه موجب تحسین سازمان بهداشت جهانی شد و بسیاری از کشورهای جهان 
خواستار استفاده از تجارب ایران در این مقابله با بیماری کرونا شدند، اما مهمترین 
عامل این موفقیت بزرگ، همراهی و همکاری مردم در اجرای کامل دستورالعملها 
بود.وی با اشاره به شرایط دوهفته اخیر و انتقاد از جدی نگرفتن محدودیت ها و 
دستورالعملها از سوی مردم بویژه در گردهم آیی های دوستانه و محافل گوناگون 
بویژه عروسی ها و عزاها، آن را عامل اصلی و مهم در شیوع دوباره در هفته های 
اخیر خواند و خاطرنشــان کرد: در این موج جدید دو خطر بزرگ فرســودگی و 
خســتگی کادر درمان کشور و باا رفتن تعداد بســتری ها در بیمارستان ها و 
بخش های ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی است که 
نباید اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد.روحانی با اشاره به برخی گزارش ها مبنی 
بر افزایش ابتای تعدادی از پرستاران و پزشکان به کرونا در نقاط مختلف کشور 
و تاکید بر ضرورت جلوگیری از این روند، گفت: کمیته اجتماعی -امنیتی ستاد 
مبارزه با کرونا باید برنامه هایــی را برای ممانعت از برگزاری تجمعات و محافل 

گوناگون، به عنوان اصلی ترین عامل شیوع بیماری با دقت اجرا کند.

قالیباف در نشست مجازی مجمع مجالس آسیایی
ایران از تقویت مناسبات با مجالس کشورهای 

جهان استقبال می کند
رئیس مجلس در ســخنرانی ویدئویی در اولین نشست مجازی مجمع مجالس 
آســیایی )APA( تاکید کرد: محور اصلی قانونگذاری پارلمان ها در عصر پساکرونا 
جلوگیری از تحریم های ظالمانه باشد.، نخستین نشست مجمع مجالس آسیایی 
)APA( در مورد شیوع کووید 19 با هدف همکاری بین المللی و اشتراک تجارب 
میان اعضای مجمع مجالس آســیایی، تحت حمایت ریاست دوره ای ترکیه بر 
این مجمع، به صورت آناین و با محوریت پیامدهای همه گیری بیماری کووید 
19 در حوزه ســامت، اقتصاد و سایر حوزه ها در قاره آسیا و اقدامات پیشگیرانه 
برگزار شد و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی کشورمان نیز پیش 
از ظهر روز )پنجشنبه ، 19 تیر( به صورت ویدئویی سخنرانی کرد.رییس مجلس 
شورای اسامی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در این شرایط، دیپلماسی 
و همکاری پارلمانی، بیش از گذشته اهمیت می یابد و مجامع پارلمانی، مسئولیت 
بزرگی دارند. معتقدیم که با استفاده از چنین فرصت هایی، باید از طریق تعامات 
چندجانبه پارلمانی، پیام های روشن و واحدی به جامعه بین المللی و ملت ها و در 
عین حال دولت ها، ارائه شود. ازسوی دیگر، از مسیر توانمندسازی و نقش آفرینی 
این مجامع با ســایر نهادهای تاثیرگذار، میتوان اثرات منفِی کرونا را کاهش داد.

محمدباقر قالیباف هم چنین در بخشی از سخنانش تاکید کرد که مجلس شورای 
اسامی ایران در دوره جدید، نه تنها از تقویت هرچه بیشتر مناسبات و رایزنی های 
مؤثر با مجالس کشورهای جهان استقبال می نماید، بلکه در صدد ارتقاء، گسترش 
و تعمیق روابط و تعامات ســازنده و دوســتانه پارلمانی و گشودن فصل نویِن 
همدلی، همکاری و همگرایی بیشتر – به ویژه - با مجالس آسیایی است و آمادگی 

کامل خود را برای کمک فعاانه و هدفمند به این امر مهم اعام می کند.

اسماعیل بقایی هامانه
ترور شهید سلیمانی صلح و امنیت بین المللی 

را به خطر انداخت
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در ژنو ،ترور شهید سلیمانی و 
همرزمانش را یک جنایت شــدید بین المللــی توصیف کرد که صلح و امنیت 
بین المللی را به مخاطره انداخت.اسماعیل بقایی هامانه  ،که مواضع کشورمان 
را در این نشست شورای حقوق بشر  تشریح می کرد ، ترور سردار سلیمانی  و 
همراهانش را نه تنها نقض صریح اصول بنیادین  حقوق بین الملل  و منشــور 
سازمان ملل، بلکه تعدی آشکار به مبانی حقوق بشر و اصول مدنیت دانست که 
مسئولیت بین المللی آمریکا را آن کاما محرز است.بقایی هامانه که تصویری 
از سردار ســلیمانی و همرزمان شهیدش را در  کنار خود قرار داده بود، سردار 
سلیمانی را  سرباز بزرگ ایرانی و مدافع واقعی حقوق بشر و کرامت انسانی در 
برابر ســلطه گری، اشغال و تروریسم داعش معرفی کرد که توسط شقی ترین 
انسان های روی زمین به طرز وحشیانه ای ترور شد. سفیر کشورمان ترور شهید 
سلیمانی و همرزمانش را یک جنایت شدید بین المللی  توصیف کرد که صلح 
و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخت. وی تصریح نمود که ارتکاب چنین 
عمل وحشــیانه ای تنها از سوی باندهای تبهکار و گروه های تروریستی مانند 
داعش و نه نیرویهای نظامی رسمی یک کشور قابل تصور است.اسماعیل بقایی 
ضمن برجســته کردن این موضوع که تــرور یک فرمانده عالیرتبه نظامی یک 
دولت مســتقل در خاک یک دولت دیگر تحت هیچ شرایطی و با هیچ مبنایی 
قابل توجیه نیست، بیان کرد  از سازمان ملل متحد انتظار می رود به مسئولیت 
خود برای هشدار دادن نســبت به عواقب خطرناک نقض صریح اصول حقوق 
بین الملل استفاده کنند.بقایی هامانه سخنان خود را اینگونه پایان داد: سردار 
ســلیمانی نماد یک دولت مستقل  و تبلور روح یک ملت پرافتخار و مصمم به 
مقاومت و سعادت بود. ترور وحشیانه وی احساسات و روح ملت ایران را  جریحه 
دار کرد. نحوه ترور وی و شــخصیت قاتلین او شواهدی دیگر بر حقانیت آرمان 
مقدس این سردار بزرگ بود. ترور سردار سلیمانی تنها نمونه دیگری از اقدامات 
خصمانــه آمریکا علیه ملت ایران  در ادامه جنایات قبلی این کشــور از جمله  
سرنگونی دولت منتخب ایران در سال 1953، حمایت از صدام حسین  از طریق 
فراهم نمودن ساح های شــیمیای برای رژیم او و تروریسم اقتصادی بود.  بر 
اساس این گزارش ،تعداد زیادی از هیات های دیگر کشورها نیز در این نشست 
قتل های خودســرانه از طریق بکارگیری پهبادهای نظامی را   مردود دانستند.  
کشورهای چین، سوریه و ونزوئا نیز به طور صریح اقدام آمریکا در ترور سردار 

سلیمانی را محکوم نمودند.

 سرلشکر سامی:
 حساس یت نهاد ها و مردم نسبت به کرونا 

کاهش پیدا نکند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: تولید و توزیع ماسک برای مردم 
و پاســداران همچنان در دستور کار باشــد و کمک های مؤمنانه مجدداً شروع 
شــود. سردار سرلشکر حسین سامی در نشســت قرارگاه بهداشتی، درمانی و 
زیســتی دفاعی سپاه پاسداران انقاب اســامی که به صورت ویدئوکنفرانس با 
همه فرماندهان سپاه اســتانی برگزار شد، ابراز کرد: ویروس کرونا سست نشده 
و همچنان در حال فعالیت اســت و هر روز جغرافیــای جدیدی را تحت تأثیر 
قرار می دهد و ما هم نباید سست شــویم.فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: 
براســاس تجارب چند ماه گذشته این بیماری فقط از طریق همکاری و رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی و اقدامات پیشــگیرانه قابل گذر است و از آنجایی که 
هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجــود ندارد، نوع رفتار های ما در کاهش 
این بیماری تعیین کننده است.سرلشکر سامی تأکید کرد: کلید موفقیت کشور 
در مواجهه منطقی و موفق با شیوع بیماری کرونا این است که درجه حساسیت 
دســتگاه ها، نهاد ها و مردم کاهش پیدا نکند.وی از همه فرماندهان سپاه استانی 
خواست به ویژه در استان هایی که اوضاع شیوع کرونا نامناسب است، با همکاری 
مناســب با دانشگاه های علوم پزشکی همه مساعدت های ازم را که در موج اول 
بیماری به عمل آوردند، مجدداً در بخــش درمان، غربالگری، ضدعفونی کردن، 
نقاهتگاه ها و حتی در بخش غسل و کفن متوفیان ادامه دهند.فرمانده کل سپاه 
گفت: وظیفه ما این است که براساس دستور ولی امرمان با همه امکانات و توان 
در این مسئله حضور داشته باشیم.سرلشکر سامی افزود: تولید و توزیع ماسک 
برای مردم و پاسداران همچنان در دستور کار باشد و کمک های مؤمنانه مجدداً 
شروع شود.وی گفت: در جلســه ای که یکشنبه آینده با مسئوان دستگاه های 
حمایتی و انقابی خواهیم داشت، موج دیگری از کمک ها را برنامه ریزی خواهیم 
کرد و آن هایی که به ســبب بیماری کرونا دچار مشــکات معیشــتی شده اند، 
مســاعدت می شوند.در این ارتباط ویدئوکنفرانســی فرماندهان سپاه استانی از 
آمادگی های خود بــرای مقابله با بیماری کرونا به ویژه در ایام همه گیری مجدد 

آن سخن گفتند.

سرلشکر موسوی در دیدار پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس ارتش:
ابعاد زیادی از ۸ سال دفاع مقدس هنوز 

روشن نشده است
فرمانده کل ارتش تاکید کرد: ناگفته های زیادی از دوران ۸ سال دفاع مقدس 
و البته نقش ارتش جمهوری اســامی ایران در آن حماسه عظیم وجود دارد 
که ازم است با زبان و قلم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع مقدس حضور 
داشــتند، تشریح و تبیین شود.نشســت صمیمی سرلشکر »سید عبدالرحیم 
موســوی« فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی ایران، به مناسبت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس با جمعی از پیشکســوتان و راویان دفاع مقدس ارتش 
از نیروهــای زمینی، پدافنــد هوایی، هوایی و دریایی در ســتاد ارتش برگزار 
شد.موســوی در این دیدار ضمن ابراز خوشــحالی از دیدار پیشکسوتان دفاع 
مقــدس گفت: دفاع مقدس گنجینه بی مانند ســال هایی اســت که طی آن 
رزمندگان پرشــور میهن اسامی مان حماسه ای فراموش ناشدنی خلق کردند 
و عزت ایران عزیز را به نمایش گذاشتند.وی با بیان اینکه ارتش در این کارزار 
بی مثال، کارنامه ای ارزشمند از خود به یادگار گذاشت تا پایندگان و آیندگان با 
استفاده از این تجارب راه مقاومت تا پبروزی کامل را ادامه دهند، اظهار داشت: 
اکنون که چهلمین ســالگرد آغاز جنگ تحمیلی است، نقش ارزشمند راویان 
دفاع مقــدس در انتقال مفاهیم این گنج بی بدیل و حدیث این داورمردی ها 
به نسل های آینده، ضرورت بیشتری یافته است.فرمانده کل ارتش با تاکید بر 
لزوم دادن "آدرس درست" به آیندگان در خصوص دفاع مقدس و رشادت ها و 
ایثارگری های انجام شده، تصریح کرد: ناگفته های زیادی از دوران هشت سال 
دفاع مقدس و البته نقش ارتش جمهوری اسامی ایران در آن حماسه عظیم 
وجود دارد که ازم اســت با زبان و قلــم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع 

مقدس حضور داشتند، تشریح و تبیین شود.

حجت ااســام اژه ای با بیــان اینکه 
کسانی که ثروتی را به طریق نامشروع 
کســب می کنند، آنرا به بیت المال یا 
صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی 
توسط فردی به صورت نامشروع کسب 
شد، قابل تحمل نیست.حجت ااسام و 
المسلمین اژه ای در برنامه بدون توقف 
با بیان اینکه یکی از مســائلی که جزو 
اهداف مهم نظام ماســت، این است که 
کسانی که ثروتی را به طریق نامشروع 
کســب می کنند، آنرا به بیت المال یا 
صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی 
توسط فردی به صورت نامشروع کسب 
شد، قابل تحمل نیست. یکی از وظایف 
قوه قضائیه این اســت که با افرادی که 
ثروتی را به صورت غیر مشروع به دست 
آورده انــد، برخورد کند که این نیازمند 
کمــک دولت، مجلس و مردم اســت.

وی در ادامــه افــزود: در ســند تحول 
قوه قضائیه زمینه هــای ثروت اندوزی 

ناحق بررسی شده است. ما زمینه های 
ایجاد ثروت های نامشــروع را شناسایی 
و راهکارهایــش را پیش بینی کردیم و 
برنامه ریزی آن انجام شد؛ اما تحقق این 
برنامــه نیازمند کمک مجلس، دولت و 
مردم اســت و اگر این مشارکت محقق 
شــود، می توانیم یک گام بلند برداریم.

معاون اول قوه قضائیــه افزود: یکی از 
منشاء های ثروت اندوزی افراد استفاده 
از منابــع طبیعی و زمین هایی اســت 
که با زد و بند یا سوءاســتفاده بدست 
آورده انــد. مثــًا فــردی 1۰۰ هکتار 
زمین را بــا این بهانه کــه بخواهد در 

آن کار دامــداری و یا موارد اینچنینی 
انجام دهــد، می گیرد؛ امــا بعد از 15 
ســال هنوز این کار را انجام نداده و با 
تفکیــک زمین ها صاحــب ثروت های 
اژه ای  است.حجت ااسام  فراوانی شده 
در ادامه، برخی تســهیات بانکی را از 
دیگر مواردی دانســت که باعث ثروت 
اندوزی می شــود و تاکید کرد: با کمک 
دولت و مجلس می تــوان این موضوع 
را پیگیری کرد. ما در ســند تحول دو 
موضوع مهــم را مورد توجه قرار دادیم: 
یکی اینکه جلوی این افراد را بگیریم و 
دیگر اینکه با افرادی که در سازمان های 

مربوطه یــا وزارتخانه هایی مانند جهاد 
کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت 
ســهل انگارانه یا بر اســاس رشوه و یا 
سوءاســتفاده از موقعیت شغلی باعث 
فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری 
کنیم.معــاون اول قــوه قضائیه با بیان 
اینکه فردی برای تســهیات بانکی به 
عنوان مثال وام ازدواج با هزار مشــکل 
مواجه می شــود، گفت: اما برخی افراد 
هزار میلیــارد وام می گیرند، اما هفت 
خانــی را که آن فرد بــرای گرفتن وام 
ازدواج در پیــش دارد، طی نمی کنند. 
بانک ها باید در این باره اعتبارســنجی 
کنند. متأســفانه آن فرد به جای اینکه 
اشتغال ایجاد کند، برج سازی می کند یا 
بازار سکه و ارز را دچار التهاب می کند. 
ایــن موضــوع از دو منظــر باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه از اشــتغال 
جلوگیری کرده و دیگر اینکه بازار ارز را 

دچار مشکل کرده است.

محسنی اژه ای:
ثروت های نامشروع افراد به 

بیت المال بازمی گردد

ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت: علی رغم دروغ 
پردازی های اخیر در فضای مجازی، قرداد با چین بســیار 
افتخارآمیز اســت، این قرارداد تقریباً از ســوی ما نهایی 
شده اســت ولی باید به چین و مجلس یازدهم هم برود. 
سیدعباس موسوی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با 
خبرنگاران در خصوص نقش اصفهان در دیپلماسی عمومی 
و شهری اظهار داشــت: نام اصفهان برای ما اعتبار است، 
هنگامی که با یک تبعه ی خارجی مواجه می شویم اولین 
کلمه ی آن ها اصفهان است.سخنگوی وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه باید از این وضعیت کمال استفاده را برد، افزود: 
ازم است که تعداد خواهرخوانده های اصفهان بیشتر شود، 
در هر نقطه ی جهان که برای خواهرخواندگی درخواست 
شــود، اســتقبال خواهیم کرد؛ هیچ شهری مثل اصفهان 
نتوانســته این ظرفیت ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.

وی با بیان اینکه این دومین نشســت مطبوعاتی خارج از 
تهرانی است که داشته، عنوان  کرد: اصفهان جایگاه ویژه ای 
در دیپلماسی عمومی و شهری ما در دنیا دارد تا جایی که 
حتی ایران را در جهان به اصفهان می شناسند، این مسأله 
باعث افتخار اســت، اما ظرفیتی ایجاد می کند که باید از 
آن اســتفاده کرد، کمتر شهری این میزان جای کار برای 
ارتباط با خارج از کشــور را دارد.موســوی ادامه داد: جای 
کار فرهنگی و دیپلماســی عمومی و شهری باز است و ما 
می توانیم اگر محیط کار سیاسی بسته است، از طریق کار 
دیپلماسی شهری پیام خود را به طرف های مقابل منتقل 
کنیم؛ اصفهان می تواند پشتوانه سیاست دیپلماسی کشور 

باشد.

قرارداد ایران و چین بــه تأیید نمایندگان مجلس 
خواهد رسید

ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: علی رغم دروغ 
پردازی هــای اخیر در فضای مجازی، این ســند بســیار 

افتخارآمیز است، این قرارداد از سوی ما تقریبا نهایی شده 
اســت؛ ولی باید به چین رود و پس از آن نمایندگان مردم  
در مجلس شورای اسامی باید آن را تایید کنند.وی اظهار 
داشــت: چین به عنوان یک قدرت در آســیا و جمهوری 
اســامی ایران به عنوان قدرت غرب آسیا و منطقه، دارای 
منافع مشــترک هســتند به همین دلیل این پیشنهاد از 
سوی ما بیان شــد؛ نباید به افرادی که خواستار تنش ما 
با کشــورهای خارجی هســتند توجه کرد؛ این قرارداد با 
نظارت نمایندگان مردم در مجلس به مرحله نهایی خواهد 
رسید.موسوی در خصوص پیگیری پرونده سپهبد شهید 
سلیمانی تصریح کرد: ستادی در این خصوص تشکیل شده 
است؛ مجامع بین المللی هم به کار خاف عرف بین المللی 
آمریکا در این زمینه اذعان داشتند، آن ها باید توجه داشته 
باشند که دســت به کار خطرناکی زدند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه ادامه داد: ســپهبد ســلیمانی نماد مبارزه با 
تروریســم در جهان بود، دنیا مدیون سردار است؛ بنابراین 
باید یکپارچه با این عمل غیر قانونی که آمریکایی ها انجام 
دادند و ســردار را در یک کشور ثالث به طرز فجیعی ترور 
کردند، برخورد کنند زیرا ممکن است پیامدهایی در آینده 
برای آن ها داشــته باشد.وی افزود: مسأله کوچکی نیست 
اقدامی که اخیرا انجام شد و آن را غیرقانونی اعام کردند 

که از اقدامات وزارت خارجه بود.

عواقب سختی در انتظار عامان حادثه نطنز خواهد 
بود

موســوی درخصوص حادثه نطنز اظهار داشت: هر اتفاقی 
که در هر جای دنیا رخ می دهد، رژیم صهیونسیتی خودش 
را جلــو می اندازد؛ در حال حاضر زود اســت که در مورد 
علت ایــن کار نتیجه ای بگیریم، نهادهای امنیتی در حال 
بررسی موضوع هستند و اگر به نتیجه ای برسند که دست 
عوامل خارجی در کار بوده، عواقبی برای مسؤوان این کار 

خواهد داشت.ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
در این زمینه باید کار تیم امنیتی کامل شــود و اجازه داد 
و دید که نهادهای ذی ربط امنیتی به چه نتیجه ای خواهند 
رسید؛  رژیم صهیونسیتی در سطح بین المللی همواره در 
حال مظلوم نمایی است تا توجه دنیا را به خود جلب کند 
اما همین رژیم در مسائل منطقه ای رویکرد خشن با مردم 
منطقه دارد.وی ادامه داد: این رسانه هایی که این موضوع 
را به رژیم صهیونســیتی منتسب می کنند سعی در نشان 
دادن قدرت نمایی پوشــالی اسرائیل در منطقه دارند، بعد 
از روشن شدن علت حادثه واکنش متناسب با آن را نشان 

خواهیم داد.

همکاری ایران با آژانس بین المللی دائمی نخواهد بود
موســوی درخصوص  احتمــال تصویب طرح خــروج از 
پروتکل الحاقی در مجلس شــورای اســامی عنوان کرد: 
ما در زمینه پروتکل های الحاقــی همکاری های خوبی را 
به صورت داوطلبانه با آژانس بین المللی داشــته ایم اما این 
اقدامات ما دائمی نیســت و اگر آژانس رویکرد غیرسازنده 
در پیش بگیــرد و تحت تأثیر القاهای خارجی و یا نتیجه  
جاسوسی ها باشــد یا درخواست غیرقانونی از ایران داشته 
باشد، ایران واکنش متقابل خواهد داشت.سخنگوی وزارت 
امور خارجه گفت: نمایندگان مجلس می توانند در این باره 
تصمیم گیری کنند و هر قانونی را تصویب کنند، وزارت امور 
خارجــه تابع آن خواهد بود، خروج از پروتکل های الحاقی 
طبیعتاً عواقبی خواهد داشت که بر عهده کسانی است که 
باعث شدند ما واکنش متقابل داشته باشیم.وی درخصوص 
خروج آمریکا از ســازمان بهداشــت جهانی، بیان داشت: 
اقداماتی که بعد از روی کار آمدن ترامپ در ســازمان های 
بین المللی درحال انجام است، بدعت عجیبی تلقی می شود 
زیرا ترامپ عاوه بر برجام از بسیاری از معاهدات بین المللی 

خارج شده که جای تعجب بسیار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

قرارداد ایران و چین به تأیید نمایندگان مجلس خواهد رسید
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گزیده خبر  حیدر مستخدمین حسینی

طرح »اقدام ملی مسکن« به ضرر مردم و اقتصاد
در حالیکــه گفته می شــود طرحــی تحت عنــوان »اقدام ملی 
مسکن« از ســوی نمایندگان مجلس برای خانه دار کردن مردم 
در دســتور کار قرار گرفته که منابع آن از طریق خطوط اعتباری 
بانک مرکزی تامین خواهد شــد، یک کارشناس اقتصادی ضمن 
انتقــاد و تحلیل از این طرح گفت: با این امر، بر اثر اســتفاده از 
منابــع بانک مرکزی پایه پولی افزایش پیدا می کند که در نهایت 
با افزایش تورم نه مردم و نه اقتصاد از این طرح سودی نمی برند. 
شنیده ها حاکی از آن اســت برخی نمایندگان مجلس یازدهم، 
در حال تهیــه طرحی تحت عنوان »طرح اقدام ملی مســکن« 
هستند که بر اساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره 
عمدتــاً از محل خطــوط اعتباری بانک مرکــزی و افزایش پایه 
پولی تأمین مالی شود.در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی 
درباره تاثیرات این طرح بر زندگی مردم و اقتصاد کشور به ایسنا 
اینگونه توضیح می دهد که اگر چنین طرح هایی مورد بررســی 
کارشناسانه قرار نگیرند، می توانند آثار تخریبی بر اقتصاد با افزایش 
پایه پولی داشــته باشند. درحالیکه اکنون باید دولت و مجلس با 
همکاری یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن را به سمت تولید 
به خصوص ســاخت مســکن هدایت کنند.  وی در ادامه با بیان 
اینکه از این طرح نمی توان به  نیازهای مردم و اقتصاد پاسخ داد، 
گفت: از آنجا محل تامین مالی این طرح که منابع بانک مرکزی 

اســت، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود مردم هم از آن 
متضرر و باید با افزایش قیمت محصوات و گرانی دســت و پنجه 
نرم کنند.  به گفته این تحلیلگر اقتصادی دراین شرایط مجلس 
باید برای کنترل نقدینگی کمک حال دولت باشد و با هدایت آن 
به سمت تولید مســکن و ساخت وساز، زمینه ای را فراهم کند تا 
تولید مسکن مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. مجلس باید در 
این شرایط اقتصادی اصاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد نه 
به فکر اینگونه طرح ها باشــد که تنها در حرف خوشایند است و 
در عمل اجرا نمی شــود.  معاون وزیر اســبق اقتصاد افزود: اگر از 
ســرمایه گذاران تولید به خصوص بخش ساختمان حمایت شود، 
آن زمان بر اثر این حمایت، تولید و اشتغال افزایش پیدا می کند. 
همچنین، از محصوات واحدهای صنعتی بهره گیری می شــود، 
به گونه ای این واحدها به حرکت درمی آیند و در نهایت، با کنترل 
نقدینگی و تورم کمک حال مردم می شود.مستخدمین حسینی 
ادامــه داد: اینگونه طرح ها چون بار هزینــه ای برای دولت دارند، 
شــورای نگهبان هم این طرح را رد می کند بنابراین، با این طرح 
وقت مجلس گرفته می شــود.  وی در پایان سخنانش تاکید کرد 
که بهتر است تا از ابتدا جلوی طرح هایی که موجب افزایش پایه 
پولی می شود، گرفته شود تا نه وقت مجلس گرفته شود و نه پایه 

پولی افزایش پیدا کند.

 جزییات طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت 
به ۳ گروه بزرگ جامانده

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام 
عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دریافت این سهام، گفت: دولت نباید منابع 
باقی مانده ســهام عدالت را به عناوین دیگر دربارار ســرمایه عرضه کند.مهدی 
طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه 
سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعام وصول شده و هم اکنون 
در کمیســیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی می باشد و 
تا دو الی ســه هفته ی دیگر از کمیســیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت 
زیادی در کمیسیون باقی بماند.وی در پاسخ به این سوال که این طرح شامل چه 
افرادی  خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصی 
هستند که در سال 84 - 85 که ثبت نام انجام می شد، به دایل مختلف از جمله 
به دلیل وجود برخی مشــکات در سامانه ها با وجود داشتن دعوت نامه، سهامی 
به نامشــان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته فکری می کردیم.نماینده 
مردم اصفهان ادامه داد، دســته ی دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش 
سازمان های حمایتی یعنی کمیته ی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش 
این سازمان ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده ها هستند ولی سهامی در مورد 
آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک های اول 
تا ششم بودند یعنی دهک ها یی که مدنظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان 

شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.
وی افزود، هم اکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است، 
مصوب شــده اما درباره ی جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این 
افراد داده شــود یا براســاس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت دقیق مشخص 
نشده اســت.طغیانی در خصوص منابع پیش بینی شده برای این طرح گفت: از 
بین تمام اشخاصی که تحت پوشــش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون 
از این افراد تحت پوشش ســازما ن های حمایتی بودند که قانون برای این افراد 
50 درصد تخفیف در نظر  گرفته بود و 50 درصد دیگر از ســود سهام مستهلک 
می شــد، یعنی این افراد عما مبلغی را نباید می پرداختند.این نماینده مجلس 
ادامه داد، مابقی مشمولین سهام عدالت، یعنی حدود 44 میلیون نفر دیگر، باید 
نصف مبلغ را پرداخت می کردند تا 50 درصد هم با سود سهام در طول این 10 
سال مستهلک شود و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود ولی تعداد 
خیلــی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف 
این ســهام، به ارزش 500 هزار تومــان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت 
بازگشــت.وی در ادامه افزود، در نتیجه از منابعی که برای ســهام عدالت پیش 
بینی شــد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش بینی 
شــده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می 
خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم.ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشــتی ســهام 
عدالت، توســط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط 
به سهام عدالت اســت و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار 
شــود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم 
فروخته شــوند.طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت 
برای فروش این منابع به تصویب برســد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا 
این بحث در کمیســیون نیز مطرح شد که ما تاش کنیم تا موضوع فروش این 
منابع تا اندازه ای متوقف شود و در این مورد در حال رفت و آمد با دولت هستیم 

تا به نتیجه برسیم.

تازه ترین خبرها از استقال و پرسپولیس
سرخابی ها شهریورماه فرابورسی می شوند

عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی 
ســازی از اختصاص دو مجموعه ورزشی به اســتقال و دو مجموعه ورزشی به 
پرسپولیس خبر داد و افزود: این دو باشگاه شهریور امسال در فرابورس پذیرش 
خواهند شد.ابوالقاسم شمسی جامخانه، با تاکید بر اینکه استقال و پرسپولیس 
شــرایط ویژه ای برای واگذاری داشتند، توضیح داد: ساختار مالی آن ها از لحاظ 
سود و زیان انباشته نامناسب و همچنین تعیین تکلیف و رفع بندهای حسابرس 
و بازرس قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد مالکیتی مجموعه های 

ورزشی که داده شد زمانبر بود.

هر باشگاه صاحب دو مجموعه ورزشی می شود
وی با بیان اینکه در مصوبه سال 1۳۹1هیات وزیران ذکر شده بود دو مجموعه 
ورزشی درفشــی فر و مرغوبکار به دو شرکت پرسپولیس و استقال داده شود، 
اظهــار کرد: از آن تاریخ تا چند هفته پیش به دلیل مشــکات ثبتی و حقوقی 
و بعضا داشــتن معارض، اخذ ســند مالکیت و ســپس انتقال آنها به دو باشگاه 
غیرممکــن بود اما با پیگیری های صورت گرفته در چند ماهه گذشــته تا 10 
روز آینده هم سند مالکیت درفشی فر و هم شهید مرغوب کار اخذ می شود تا 
امکان عملیاتی کردن بحث افزایش ســرمایه این دو شرکت وجود داشته باشد.

شمسی از اختصاص دو مجموعه دیگر به باشگاه های استقال و پرسپولیس خبر 
داد و افزود: تصمیم دیگری گرفته شــد مبنی بر اینکه به باشگاه استقال عاوه 
بر مجموعه ورزشی مرغوب کار، کمپ مرحوم حجازی و به پرسپولیس عاوه بر 
ورزشگاه درفشــی فر، مجموعه ورزشی شهدای گمنام هم تخصیص داده شود. 
درواقع به هر دو باشگاه دو مجموعه ورزشی داده شد. البته این دو مجموعه آخر، 
نیازمند این است که مجوز آن ها به استناد ماده 11۷ قانون محاسبات عمومی 
از هیات وزیران اخذ شــود که دراین خصوص وزیر  ورزش به دولت پیشــنهاد 
داده و هم اکنون در کمیســیون لوایح در دست رسیدگی است و مصوبه دولت 
به زودی  اباغ خواهد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه  در اسناد مالکیت آنها 
مشکلی وجود ندارد، امیدواریم گزارش توجیهی افزایش سرمایه در هفته آینده 
تهیه و پس از اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی،  مجمع عمومی فوق العاده 
با موضوع تصویب افزایش ســرمایه و اصاح اساسنامه برگزار شود و با توجه به 
اینکه ســایر الزامات پذیرش نیز به موازات پیش رفته اســت امیدواریم  بتوانیم 
تا آخر مرداد درخواســت به هیات پذیرش داده شــود تا دو باشگاه در بازار دوم 

فرابورس پذیرش شوند.

وضعیت مالیاتی و درآمدزایی سرخابی ها
معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان خصوصی سازی در ادامه 
درمورد اختاف حســاب هایی که دو باشگاه با اسپانسرها داشتند، توضیح داد: 
جلســات در این راســتا برگزار و کار گروه هایی تشکیل شــده است و در حال 
تعیین تکلیف هستند.شمسی با اشاره به بحث درآمدزایی باشگاه های استقال 
وپرسپولیس، اظهار کرد: پرسپولیس سال گذشته قراردادی را با اسپانسر منعقد 
کرده بود.  پس از تغییرات مدیریتی طی  الحاقیه ای به این قرارداد،  مشــخص 
شد کف درآمدی باشگاه پرسپولیس از محل اسپانسری 110 میلیارد تومان طی 
ســال است و می تواند بیشتر هم باشد. کف درامدی باشگاه استقال هم طبق 

قراردادی که با اسپانسر امضا کرده، ساانه تقریبا 50 میلیارد تومان است.

WTO رقابت هشت نامزد برای تصدی ریاست
هشت نامزد از مکزیک تا مولداوی برای رسیدن به ریاست سازمان جهانی 
تجارت )WTO( رقابت می کنند. این هشــت نفر در تاش هستند تا 1۶4 
کشــور عضو این نهاد جهانی را متقاعد کنند که می توانند این سازمان را 
در بحبوحه تنشهای فزاینده تجارت جهانی و افزایش حمایتگرایی هدایت 
کنند.در ۲4 ســاعت مهلت نهایی برای اعام اســامی نامزدهای جانشینی 
روبرتو آزودوی برزیلی، مدیرکل فعلی سازمان جهانی تجارت که قرار است 
در پایان اوت یک ســال زودتر از موعد از ســمت خــود کناره گیری کند، 
چندین نام اضافه شــد.با توجه به این که ســه نفر از شش مدیرکل قبلی 
این ســازمان از اروپا و سایرین از تایلند، برزیل و نیوزیلند بودند، فشارهای 
زیادی برای انتخاب مدیرکل جدید از آفریقا وجود دارد. با این حال این قاره 
برای معرفی یک نامزد واحد متحد نبوده و به جای آن ســه نامزد از مصر، 
کنیا و نیجریه معرفی کرده است. ســایر نامزدهای این سمت از انگلیس، 
مکزیک، مولداوی، عربستان سعودی و کره جنوبی هستند.سازمان جهانی 
تجارت هرگز مدیرکل زن نداشته است. سه نفر از نامزدها برای دور جدید 
ریاست زن هستند.انتظار می رود هر هشت نامزد هفته آینده پیش از آغاز 
کمپین تبلیغاتی، خود را به شــورای کل ســفیران سازمان جهانی تجارت 
معرفی کنند.فرآیند انتخاب مدیرکل معموا ۹ ماه زمان می برد اما سازمان 
جهانی تجارت می خواهد این کار را در سه ماه انجام دهد.بر اساس گزارش 
رویترز، این شغل دشوار است. سازمان جهانی تجارت قرار است به مجموعه 
مشاجراتی شــامل یارانه ماهیگری در آستانه کنفرانس دو ساانه در سال 
۲0۲1 رسیدگی کند. همچنین با فشــار فزاینده ای برای اصاح مقررات 
تجارت جهانی که ۲5 سال پیش تعیین شدند، روبروست و در شرایطی که 
تنش های میان آمریکا و چین افزایش پیدا کرده و بیش از 100 مانع تجاری 
از زمان شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، باید در میان اعضای خود تفاهم در 

زمینه مقررات جدید ایجاد کند.

 متوسط رشد نرخ مالیاتی امسال
 ۲۸ درصد است

 رییس  کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور متوسط افزایش نرخ مالیاتی امسال 
را ۲8 درصد اعام کرد و گفت: این نرخ در اســتان های محروم از جمله لرستان و 
ایام 15 درصد، کرمان ۲۲ و تهران ۳۲ درصد خواهد بود.امیدعلی پارسا در نشست 
فعاان اقتصادی استان کرمان افزود: وصول درآمد مالیاتی کشور به قیمت فشار بر 
اقشــار پایین جامعه نبوده و مالیات بر اشخاص حقوقی و تولید کننده باید کاهش 
می یافت و برخی مالیات ها در کشور رها شده که باید پیگیری می شد.وی با اشاره به 
اینکه اخذ مالیات بر اساس مجموعه درآمد تعریف می شود گفت: مالیات به سمتی 
می رود که دهک های باای جامعه باید بیشــترین مالیات را پرداخت کنند و برای 
دهک های پایین جامعه اندک باشد.رییس کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور 
با بیان اینکه وصول بیش از ۹5 درصد اعتبارات تعیین شده بودجه تامین اعتبارات 
عمرانی می شــود گفت: امسال 55 درصد درآمدهای کشور از تهران و کرمان ۳.۲ 
درصد درامدهای مالیاتی کشــور را تامین می کند.وی ادامه داد: منابع با توجه به 
ظرفیت استان ها تعیین می شود و سود بیشتر به همان استان بازمی گردد و کشور 
10۲ درصد و کرمان 104 درصد متوســط وصولــی 4۲ و کرمان 4۷ درصد بوده 
است.پارســا افزود: بخش بزرگی از مالیات استان کرمان ابرازی شرکت های بزرگ 
است و در مجموع برای کشــور تبعیض منطقه ای بی معنی است و ظرفیت های 
امروز کرمان موجب افزایش درآمد مالیاتی کشور از این استان شده است.وی اظهار 
داشت: با اختصاص مالیات بر تمامی مجموع درآمدی افراد، عددی به عنوان مالیات 
عام به افراد داده می شــود و مردم با درآمد حداقل معیشــتی از مالیات معاف می 
شوند و نرخ مالیات پس از آن تصاعدی فزاینده می شود که این مسیر برای تمامی 
مشــاغل اجرا می شود.رییس کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه 
مرکز دادرسی مستقل با قانون جدید تا پایان امسال در سازمان امور مالیاتی ایجاد 
می شود گفت: 15 درصد از تولیدکنندگان محصوات کشاورزی درآمد میلیاردی 

دارند که این افراد باید مالیات پرداخت کنند.

 ایجاد ۲۴۷ هزار شغل با تسهیات ۱۲۰ 
هزار میلیاردی اشتغال روستایی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 
۲4۷هزار شــغل با تسهیات 1۲0هزار میلیاردی اشتغال روستایی خبرداد و 
گفت: ازبین طــرح های ثبت نامی حدود 1۳۶ هــزار و 4۲1 طرح به ارزش 
حــدود 1۲4 هزار و 858 میلیارد ریال تأیید و مصوب شــد. برنامه اشــتغال 
روســتایی از بهمن ماه ســال ۹۶ با تلفیق منابع چهار موسسه عامل )بانک 
توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید( با هدف 
حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آغاز 
شده است و عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.قرار بود این 
طرح که کمک به افزایش عدالــت اجتماعی و رفع محرومیت، حفظ محیط 
زیســت و ارزش های قومی، فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت از 
اهداف اجرای آن است با پرداخت تسهیات یارانه دار با اختصاص 1.5میلیارد 
دار از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شود تا با تخصیص مرحله ای منابع این 
صندوق به چهار موسســه عامل مجری طــرح و تلفیق منابع داخلی بانک ها 
در مجمــوع معادل ریالی 1۲هزار میلیارد تومان برای اشــتغال روســتایی و 
عشــایری اختصاص یابد.سابقه پرداخت تســهیات به طرح های اشتغالی تا 
کنون موفقیت آمیز نبوده اســت، همین باعث شــد تا هنگام آغاز این طرح 
برخی از کارشناســان معتقد بودند که طرح اشتغال روستایی هم مانند سایر 
طرح های اشــتغالی موفقیت آمیز نخواهد بود، ولی طبق آمار مسئوان این 
طــرح یکی از طرح های موفق در میان طرح های اشــتغالی اســت چرا که 
عاوه بر ایجاد اشــتغال جدید، باعث حفظ اشــتغال موجود در سراسر کشور 
شده است.عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این قانون گفت: بر اســاس 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، 
از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ریالی 1.5 میلیارد دار و معادل آن 
از منابع داخلی موسســات عامل اختصاص یافت که در پنج مرحله به حساب 
موسسات عامل واریز شده است.وی با اشاره به کارنامه دو ساله اجرای برنامه 
اشــتغال روستایی و عشایری گفت: تاکنون بیش از 1۶۹ هزار طرح توجیهی 
کسب و کار از سوی متقاضیان به سامانه کارا )سامانه ثبت تقاضای تسهیات 
اشتغال( ارائه شده است که از این میزان پس از بررسی طرح ها توسط کمیته 
های فنی ملی، اســتانی و همچنین مؤسسات عامل در نهایت تاکنون حدود 
1۳۶ هزار و 4۲1 طرح به ارزش حدود 1۲4 هزار و 858 میلیارد ریال تأیید و 
مصوب شده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: از کل اعتبار اباغ شده طی مرحله اول تا چهارم به مبلغ 1۳۳ 
هــزار و 800 میلیارد ریال، از بین طرح های مصوب به 1۳4 هزار و1۷5 طرح 
مبلغ ۹۹هزار و ۷0۹ میلیارد ریال تســهیات از سوی 4 بانک عامل پرداخت 
شــده است و بر اساس آنچه که صاحبان مشاغل در زمان ارائه طرح توجیهی 
خود ابراز کرده اند، این تعداد طرح مصوب برای ۲4۷ هزار و 1۳5 نفر فرصت 
شغلی ایجاد کرده است.به گفته منصوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
براســاس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری با اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی 
نیروی کار و ترتیبات نهادی ازم برای پایداری اشــتغال ایجاد شده، پیگیری 
اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و اســتانی توسعه اشتغال 

نقش اصلی و محوری را ایفا می کند.

 پرداخت کمک ودیعه مسکن برای خانه های
 تا ۷5 متر در تهران

وزیــر راه و شهرســازی با بیان اینکــه پرداخت کمک ودیعه مســکن به 
صاحب خانه ها انجام می شود، گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران 
تهرانی برای برخورداری از این تســهیات ۷5 و در ســایر شهرهای کشور 
۹0 مترمربع در نظرگرفته شــده است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، محمد اسامی  به بیان جزییاتی از تسهیات کمک هزینه ودیعه 
مســکن پرداخت و اظهار داشت: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد 
ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات ازم در این خصوص 
را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷5 هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه 
با کرونا تخصیص داده شــده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در 
نظر گیرند.او افزود: مطابق تصمیم گیری های انجام شده برای پرداخت این 
تسهیات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با 
الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران 
تهرانی برای برخورداری از این تسهیات ۷5 و در سایر شهرهای کشور ۹0 
مترمربع در نظرگرفته شده است.اسامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این 
تســهیات را وجود قرارداد رســمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و 
گفت: این تسهیات پس از نهایی شدن به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از 
طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می گیرد و مستاجران صرفا کارمزد 

تسهیات را پرداخت می کنند.

محمدقلی یوســفی با بیــان اینکه هر 
10 درصد رشــد نقدینگی، شش درصد 
بــه نرخ تورم اضافه می کنــد، گفت: در 
صورتی کــه دولت کنترل پــول را در 
اختیار داشــته باشــد هر زمان که اراده 
کند می تواند عده ای را فقیر و عده ای را 
ثروتمند کند.به گزارش »نود اقتصادی«، 
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه 
عامه اظهار داشت: در کشوری که دولت 
قدرت باایی در اقتصاد دارد، درآمد نفتی 
در اختیــار دارد و بانک مرکزی را طبق 
خواســته ها و اوامر خود هدایت می کند 
باا بودن هزینه های دولت، هموار بودن 

مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی امری 
عادی محسوب می شود و به تبع آن نیز 
نرخ تورم رقم باایی خواهد داشــت.وی 
بیان کرد: بنابراین چنانچه بپذیریم هر 
10 درصد رشــد نقدینگی، شش درصد 
به نرخ تــورم اضافه می کنــد، پذیرش 
این موضوع که افزایش حجم نقدینگی 

منجر به افزایش نرخ تورم می شــود نیز 
ساده تر خواهد بود.یوسفی افزود: با توجه 
به بزرگ بودن انــدازه دولت در اقتصاد 
ایران، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را 
از دولــت گرفت و هم کنترل و مدیریت 
پــول را. در صورتی کــه دولت کنترل 
پول را در اختیار داشــته باشد هر زمان 

کــه اراده کند می تواند عده ای را فقیر و 
عده ای را ثروتمند کنــد. در عین حال 
زمانی که درآمدهای نفتــی در اختیار 
دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت 
صورت می گیرد.اســتاد اقتصاد دانشگاه 
عامه بیان کــرد: بنابراین بازاری که در 
آن عرضــه و تقاضا بتوانند نقش آفرینی 
کنند و به تعادل برسند در اقتصاد ایران 
وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت با 
توجه به شــرایط و مقتضیات ارزی اش، 
نیاز خود را می ســنجد و براســاس آن 
مشخص می کند که ارز با چه نرخی در 

بازار معامله شود.

استاد اقتصاد دانشگاه عامه:

 هر 10 درصد رشد نقدینگی
 ۶ درصد به تورم اضافه می کند

بررسی آمارهای مربوط به وضعیت بیمه بیکاری در 
کشــور طی سال 1۳۹8 حاکی از آن است که تعداد 
کل مقــرری بگیران بیمه بیکاری ۲45 هزار و 1۹۷ 
نفر بوده که نســبت به ســال قبل از آن ۶.5 درصد 
کاهش داشته است.بیمه بیکاری یکی از حمایتهای 
تامین اجتماعی به شــمار می رود که به موجب آن 
ســازمان تامین اجتماعی مکلف اســت با دریافت 
حق بیمه بیکاری مقرر به کارگران مشــمول قانون 
بیمه که طبق این قانون بیکار یا فاقد شــغل شــده 
و از ســوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی 
شده اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.بررسی 
بیمه بیــکاری و افراد بهره مند از این مزیت، یکی از 
مواردی است که می تواند در تحلیل بازار کار کشورها 
مفید واقع شــود. در حال حاضر رویکرد جهانی در 
این خصوص کاهش تعداد مقرری بگیران با تاکید بر 
حفظ اشتغال است، چرا که افزایش این امر می تواند 
بیانگر مشــکات اقتصادی کارگاه ها و تعطیلی آنها 

باشد.

شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاری چیست؟
بر اســاس قانون، مقرری بیمه بیکاری به کســانی 
پرداخت می شــود که به طور غیر ارادی یا به علت 

حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی 
و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. متقاضیان 
بیمه بیکاری باید حداقل یکسال سابقه پرداخت حق 
بیمه در آخرین کارگاه یا محل اشــتغال را داشــته 
باشند.مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار 
شده موظفند حداکثر ظرف ۳0 روز مراتب بیکاری 
خود را به ادارات کار اســتان محل ســکونت اعام 
کنند. کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ 
مــاه و کارگران متاهل حداقل 1۲ ماه و حداکثر 50 
ماه با داشــتن سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از 

حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

تهران، اصفهان و خراســان رضوی در صدر 
مقرری بگیران

به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش سالنامه آماری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ســال 1۳۹8 
تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲45 هزار و 
1۹۷ نفر بوده که نسبت به سال گذشته، ۶.5 درصد 
کاهش را تجربه کرده است.اســتانهای تهران با 5۹ 
هــزار و 4۶1 نفر، اصفهان بــا ۲5 هزار و 1۶۷ نفر و 
خراســان رضوی با 15 هزار و 5۷1 نفر بیشــترین 
تعداد مقــرری بگیــران بیمه بیــکاری را به خود 

اختصاص داده اند.همچنین بر اســاس این گزارش، 
تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در ســال 
1۳۹۷ جمعــا ۲5۹ هزار و ۲8۶ نفر بوده که بیش از 
1۹8 هزار نفر را مردان و بیش از ۶0 هزار نفر را زنان 
تشــکیل دادند.از مجموع ۲5۹ هزار و ۲8۶ مقرری 
بگیر جدید بیمه بیــکاری ۹8۶0 نفر فاقد مهارت و 
بیش از ۷4 هزار نفــر دارای مهارت اعم ماهر، نیمه 
ماهر و متخصص بوده اند.در ســال 1۳۹۷ جمعا ۳0 
هزار و ۳18 نفر از مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری 
جهت افزایش مهارت و بازآموزی به سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای معرفی شده اند که ۲۶ هزار و 111 
نفر از آنها مرد و مابقــی زن بودند.در خصوص آمار 
قطع مقرری بیمه بیکاری طی این سال، 1۹۲ هزار 
و 11۷ مورد قطع مقرری گزارش شده که بیشترین 
دلیل آن، اشتغال مجدد فرد، شناسایی اشتغال پنهان 
و عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و کمترین علت 
قطع مقرری، عدم حضور در دوره های آموزشــی و 

امتناع از مشاغل پیشنهادی بوده است.
تعداد کل مقــرری بگیران بیمه بیکاری در ســال 
1۳۹۷، ۲۶۲ هزار و ۳00 نفر بوده که از این میزان، 
بیــش از ۲0۲ هزار نفر مــرد و بیش از ۶0 هزار نفر 

زن بودند.

رشد ۶.۵ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
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تهدید هند برای بستن مسیر واردات نفت چینگفتگو
تهدید مســدود شدن مســیرهای حمل نفت برای بازار نفت 
جدید نیســت اما تاکنون این تهدید از ســوی یکی از مصرف 
کنندگان بزرگ جهان یعنی هند برای بســتن مسیر واردات 
چین که یک مصرف کننده بزرگ دیگر است، صورت نگرفته 
بود. واردات نفت چین یکی از عواملی است که در شرایط رکود 
فعلی از بهبود قیمتها در بازار نفت حمایت کرده است.خصومت 
اخیر میان هند و چین که دو واردکننده بزرگ نفت در جهان 
و دو خریدار بزرگ آســیایی هستند، ممکن است تهدیدهای 
امنیتــی در تنگه مااکا که دومین گلــوگاه نفتی مهم جهان 
اســت را افزایش دهد.تنگه مااکا اقیانوس هند را به اقیانوس 
آرام وصل می کند و کوتاه ترین مســیر حمل نفت از ســوی 
صادرکنندگان خاورمیانه به بازارهای آسیایی مانند چین، ژاپن 
و کره جنوبی است. طبق اطاعات اداره اطاعات انرژی آمریکا، 
این آبراه گلوگاه نفتی مهمی در آسیا است و در سالهای اخیر 
بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بیش از ۱۶ میلیون بشکه در روز تجارت 
ســاانه نفت از طریق آن انجام شده است.روابط میان هند و 
چین همواره پرتنش بوده اما شــعله ور شدن اخیر تنشها در 
مرزهای میان دو کشور، خشونت بارترین تنش میان دهلی نو و 
پکن پس از گذشت ۵۰ سال از زمانی بوده که بر سر مشخص 
شدن مرزهای دو کشور میان آنها جنگ درگرفت. هر دو کشور 
قدرتهای هسته ای هستند که باعث نگرانی سازمان ملل متحد 
شده و از آنها خواسته است تا حد امکان خویشتن داری کنند.

طی چند روز اخیر دو کشــور تاش کرده اند به کاهش تنشها 
بپردازند اما تنشها همچنان به قوت خود باقی است.

آیا هند می تواند جلوی واردات نفت چین از طریق تنگه 
مااکا را بگیرد؟

یک کارشــناس نیروی دریایی در مقاله ای در فوربس نوشت: 
موقعیت هند در اقیانوس آرام و تحکیم مواضع نیروی دریایی 
این کشور در جزایر آندامان و نیکوبار که بسیار نزدیک به تنگه 

مااکا هســتند، از نظر تئوری به هند اجازه می دهد این تنگه 
را که بین اندونزی و مالزی قرار دارد مســدود کند. مســدود 
شــدن احتمالی تنگه مااکا در صورت بــروز تنش، بحران یا 
جنگ، می تواند به هند اجازه دهد مســیر حمل نفت به چین 
را که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت و نفت زیادی از 
خاورمیانه وارد می کند، مسدود کند.بن بست اخیر میان هند 
و چین در ســایر بخشهای تجارت منعکس شده و طبق اعام 
ســازمانهای تجاری، واردات چین در بنادر هند بدون هشدار 
برای بررســی متوقف مانده است.اما مسدود شدن تنگه مااکا 
فعا احتمال بعیدی محسوب می شود. اگر قرار باشد هند این 
مسیر را مسدود کند، جریان نفت به قدرتهای شمال آسیا مانند 
کره جنوبی که مورد حمایت آمریکا قرار دارند هم قطع خواهد 

شــد و تجارت کل منطقه آسیا از جمله خود هند در شرایطی 
که ویروس کرونا در سراسر جهان همه گیر شده است، آسیب 

می بیند.

برنامه های چین برای دور زدن تنگه مااکا
چین دو پروژه برای کاهش وابستگی به تنگه مااما در تجارت 
از جمله تجارت نفت دارد. یکی از آنها، بندر گوادار پاکســتان 
تحــت پروژه »کمربند و جاده« و طرح انتقال نفت از این بندر 
به داخل ســرزمین چین و طرح دیگر »مسیر دریای شمالی« 
در قطب است. طبق برنامه سیاست قطب شمال چین که در 
ســال ۲۰۱۸ رونمایی شد، چین قصد دارد یک »جاده ابریشم 
قطبی« بســازد و اتصال پذیری و توسعه اقتصادی و اجتماعی 

پایدار قطب شــمال را تســهیل کند.اما تکمیل این برنامه ها 
چند سال طول خواهد کشید و حتی زمانی که تکمیل شوند، 
وابستگی چین به تنگه مااکا برای تجارت نفت را به طور کامل 

برطرف نخواهند کرد.

ادامه رشد واردات نفت چین
واردات نفت چین یک عامل کلیدی در حمایت از قیمت نفت 
در بحبوحه شــیوع پاندمی ویروس کرونا بوده اســت. واردات 
نفــت چین در مارس و آوریل تقریبا ثابــت ماند و از تقاضای 
جهانی برای نفت در شــرایطی که کشورها دیگر در قرنطینه 
بســر می بردند، حمایت کرد. ســپس چین در ماه مه رکورد 
۱۱.۳۴ میلیون بشــکه در روز واردات نفت خام داشت. بخشی 
از این واردات باا به دلیل ســرعت گرفتن فعالیت اقتصادی و 
بخش دیگر ناشــی از قیمتهای فوق العاده پایین در آوریل بود 
که چین را به ذخیره ســازی نفت تشــویق کرد.مختل شدن 
واردات نفت چین به معنای مختل شــدن احیای قیمت نفت 
خواهد بود. تحلیلگر شرکت اویل ایکس ریسرچ نشان می دهد 
که واردات نفت چین در ژوئن به رکورد ۱۱.۹۳ میلیون بشکه 
در روز صعود کرد که ۸۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به سطح 
مه افزایش داده است. این افزایش واردات به ازسرگیری فعالیت 
اقتصادی در چین و قیمت مناسب نفت نسبت داده شده است.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، در شرایطی که گفته می شود 
مخــازن نفت چین به ظرفیت کامل رســیده اند و گنجایش 
بیشتری ندارند، معلوم نیست بزرگترین واردکننده نفت جهان 
در ماههــای آینده چه میزان نفت خریــداری خواهد کرد به 
خصوص که اکنون قیمتها نسبت به آوریل دو برابر شده اند.اگر 
تنگه مااکا مسدود شود، ممکن است قیمت نفت صعود کند و 
یک بار دیگر عوامل بنیادین تاثیرگذار در قیمتها تغییر کند و 
روند احیای تقاضای جهانی برای نفت پس از بحران کووید ۱۹ 

تاخیر بیشتری پیدا کند.

 در گفت وگو با ایلنا تشریح شد؛
 آیا با پیرترین کارتل نفتی خداحافظی 

می کنیم؟
قطعا اعضا باید زمانی کمتر بودن ســهم ایران در تولید را جبران کنند، بنابراین 
نه تنها ما بدهکار نیستیم بلکه طلبکاریم زیرا در شرایط تحریم به مراتب کمتر 
از ســهمیه تولید کردیم. بنا بر اعام یک منبع آگاه؛ عربســتان و کویت تاش 
می کنند تا قراردادهای بزرگ نفت در برابر کاا در قالب ســهمیه اوپک تعریف 
شــود و اگر اعضا قبول نکنند از عضویت دائم اوپک حذف می شوند، همچنین 
کویت اعام کرده مبادات غیررسمی نیز باید ثبت و منعکس شود. در غیر این 
صورت کشور متخلف! از عضویت دائم اوپک کنار گذاشته شود.از سوی دیگر یک 
مقام مسئول در ایران رسما اظهار کرده که تولید نفت ایران به ۸.۵ میلیون بشکه 
در روز می رســد، این در حالی است که فعا کشور ما در تحریم بسر می برد، آن 
سوی ماجرا هم اینکه احتماا برای صادرات این میزان از تولید مصرف کننده ای 
جز چین نداریم چرا که گفته می شود قرارداد ۲۵ ساله با چین در همین راستا 
اســت، یعنی ایران در برابر سرمایه گذاری پکن، می تواند بازار مطمئنی در چین 
داشته باشــد.در همین خصوص و در ارزیابی اقدام ایران و واکنش های دو عضو 
اوپک محمدعلی خطیبی به خبرنگار ایلنا گفت: تا زمانی که صریحا نامی از ایران 
برده نشود، نباید اینگونه تلقی شود که منظور ایران بوده است، ممکن است یک 
حرف کلی باشــد، موضوع دیگر اینکه منظور از ســهمیه ها در اوپک رقم تولید 
است، میزان صادرات مدنظر نیست، یعنی سهمیه ای که برای یک کشور در نظر 
گرفته می شــود مجموع مصرف داخلی، باضافه صادرات و ذخیره ســازی است.

وی ادامه داد: طبیعی اســت هر کشــور عضو اوپک، تولید و صادرات خود را در 
چارچوب اوپک انجام دهد، تاکنون هم اینگونه بوده است، یعنی مجموع صادرات، 
ذخیره سازی و مصرف کشورها تماما از چارچوب اوپک خارج نشده است، بدیهی 
است کشورها نیز باید رعایت کنند، قراردادهای بلندمدت برای تولید هم تا زمانی 
که کشوری عضو اوپک است با ماحظه چارچوب سازمان است.وی افزود: ایران 
هــم اگر قراردادی برای افزایش تولید با هر کشــوری منعقد کند در چارچوب 
قوانین اوپک تولید می کند، همانگونه که در گذشته رعایت کرده است، نکته دیگر 
اینکه بین ظرفیت تولید و میزان تولید تفاوت است، الزاما کشورها همه ظرفیت 
تولید خود را تولید نمی کنند، عاوه بر اینها کشورها آزادند، هیچ مقرراتی از نظر 
اوپک برای ســقف ظرفیت سازی وجود ندارد، اعضا می توانند ظرفیت خود را به 
هر میزان که مایلند گسترش دهند، اما از نظر میزانی که تولید می شود باید در 
چارچوب ســهمیه اوپک باشد.نماینده اسبق ایران در اوپک خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر تمام تولید ما اعم از تهاتر، صادرات مستقیم و اکسچنج باضافه مصرف 
داخلی و ذخیره سازی تماما در چارچوب سهمیه است و با تولید برابری می کند. 
ما تاکنون قوانین را رعایت کردیم، ضمن اینکه در شرایط تحریم خیلی کمتر از 
سهمیه، تولید می کنیم و بنوعی امتیازی است که به دیگران داده ایم، رقم تولید 
و صادرات ما کم اســت و دیگران از سهمیه ما استفاده می کنند.وی تاکید کرد: 
قطعا اعضا باید زمانی کمتر بودن ســهم ایران در تولید را جبران کنند، بنابراین 
نه تنها ما بدهکار نیستیم بلکه طلبکاریم زیرا در شرایط تحریم به مراتب کمتر 
از سهمیه تولید کردیم.خطیبی در ادامه با اشاره به اظهارات مقام مسئول ایران 
مبنی بر رسیدن به ۸.۵ میلیون بشکه در روز و احتمال واکنش از سوی اعضای 
اوپک گفت: البته این یک هدف است که به همین زودی قابل تحقق نیست، برای 
تحقق این رقم، ظرفیت تولید ایران باید دو برابر شود که یک شبه اتفاق نمی افتد، 
نیاز به اکتشــاف، ســرمایه گذاری، تکنولوژی و افزایش ضریب بازیافت دارد که 
زمانبر است و ناگهان بدست نمی آید.وی تاکید کرد: کشورها آزادند اهداف بلندی 
داشــته باشند ولی قطعا زمانی که این ارقام تولید محقق شود باید در چارچوب 
اوپک باشــد، ضمن اینکه باید گفت، چنانچه قراردادی برای توســعه میادین و 
افزایش تولید با هر کشوری منعقد می کنیم رقم تولید در چارچوب اوپک خواهد 
بود.نماینده اســبق ایران در اوپک درباره موضوع اینکه عربستان و کویت اعام 
کرده اند تهاتر نفت باید در چارچوب سهمیه اوپک باشد، خاطرنشان کرد: تهاتر 
یکی از روش های بازرگانی خارجی است و مربوط به امروز هم نیست و نخواهد 
بود، تهاتر در تجارت بین الملل پدیده شــناخته شــده است، ما در گذشته هم 
تهاتر داشته ایم و همیشه صادرات ما جزء سهیمه بندی بوده است، ما در گذشته 
صادرت مستقیم، اکسچنج و تهاتر داشته ایم، میزان نفتی که از بنادر چه با هدف 
تهاتر، اکســچنج و یا دریافت پول خارج می شــود، باضافه میزانی که در داخل 
مصرف می شود،، جزء سهمیه ما است، در مجموع متعهد به رعایت کاهش سقف 
تولید بوده ایم.وی یادآور شــد: اگر دیگر کشورها ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داده اند 
میزان کاهش ما در شرایط تحریم بیشتر بوده و خیلی فراتر از آنها کاهش دادیم 
و تاکنون هم به عنوان بنیانگذار اوپک عضو متعهدی بوده ایم.خطیبی همچنین 
گفت: این را هم باید دانست ورود به وخروج از اوپک سازوکاری دارد که مربوط 

به سال ها قبل و کاما روشن است و اصا جای نگرانی نیست.

 نگرانی از ادامه رشد مصرف برق
پیک مصرف برق روندی صعودی دارد و با افزایش و پایداری گرمای هوا در هفته 
آینده و رشد افسارگسیخته مصرف برق، نگرانی ها بابت التهاب شبکه برق ناشی 
از افزایش ناگهانی مصرف و احتمال بروز خاموشــی ها بیشتر شده است. در ۲۴ 
ساعت گذشته بازهم شاهد افزایش پیک مصرف برق در کشور بودیم به طوری که 
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته در ساعت ۱۲ 
و ۴۳ دقیقه، مصرف لحظه ای برق کشــور به ۵7 هزار و ۶۴7 مگاوات رسید.این 
میزان مصرف برق که بااترین مقدار مصرف ثبت شده در سال جاری است در یک 
روز نیمه تعطیل )پنج شنبه( حادث شده و این نگرانی را به دنبال داشته که در 
روزهای کاری هفته آینده شاهد ثبت رقم بااتری در پیک مصرف برق باشیم. این 
نگرانی زمانی بیشتر شده که پیش بینی های سازمان هواشناسی از افزایش دمای 
هوا و به تبع آن احتمال افزایش مصرف برق در بخش سرمایشــی حکایت دارد.

مصطفی رجبی مشــهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص گفت: آخرین 
روز هفته گذشته )پنجشنبه  ۱۹ تیر ماه( و در حالی که ادارات کشور در ساعات 
بعد از ظهر، در حال تعطیلی کامل قرار داشتند، مصرف برق کشور ناگهان چنان 
افزایش یافت که از یک روز کاری وســط هفته نیز پیشــی گرفت.به گفته دکتر 
مصطفی رجبی مشــهدی، این هفته روزهای گرمی را پیش رو داریم و به همین 
دلیل رعایت مهمترین نکات مدیریت مصرفی یعنی استفاده از دور کند کولر آبی و 
تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۴ درجه، بسیار ضروری است.رجبی مشهدی 
با بیان این که در هفته پیش رو، سختگیری بیشتری بر مصرف برق دستگاه های 
اداری و نهادها خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به اباغیه ها و مصوبات 
دولت، ادارت باید مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند.وی در عین 
حال از اعتراض برخی مراجعان به ادارت و دستگاه هایی خبر داد که دمای سالن 
های خود را چنان کاهش می دهند که باعث ایجاد  حساسیت و احساس بیماری 
در افراد می شود.رجبی مشهدی خاطرنشان کرد:  پایین بودن دمای برخی ادارات 
و ســالن های فرودگاهی نیز باعث ناراحتی تعدادی از  مردم شــده است که در 
تماس های مکرر با ادارات برق کشور به آن اشاره و خواستار پیگیری شده بودند.

هیچ انفجاری در تاسیسات برقی اتفاق 
نیفتاده است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در حال حاضر 
شبکه برق کشــور کاما پایدار است و هیچگونه مشکلی برای تامین برق شهر 
قــدس و غرب تهران وجود ندارد.میثم جعفرزاده، با بیان اینکه در ســاعتی که 
اعام شد انفجار رخ داده است هیچ گونه قطعی برقی در کشور نداشتیم و فقط 
در ساعت ۱ بامداد یعنی قبل از انتشار خبر انفجار یک قطعی گذرا سمت شهر 
قدس اتفاق افتاد که ارتباطی با این مساله نداشت.وی با بیان اینکه این خاموشی 
کاما عادی بود و ظرف چند دقیقه به طور کامل برطرف شد، تاکید کرد: زمانی 
که گفته شد انفجار صورت گرفته هیچ گونه قطعی برق در شبکه وجود نداشت 
و اکنون نیز شــبکه کاما نرمال اســت.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در حال حاضر شبکه برق تهران بدون هیچ 
مشکلی مشغول به کار است، تصریح کرد: اخبار منتشر شده در این رابطه هیچ 
ارتباطی با بخش برق ندارد و در این حوزه شــرایط کاما نرمال است. جعفرزاده 
با بیان اینکه خبر انفجار نیز تایید نشده و ابعاد این مساله مشخص نیست، گفت: 
این انفجار در هیچ   کدام از تاسیسات برقی اتفاق نیافتاده و تمام تاسیسات برقی 
سالم اســت.بامداد دیروز اخباری مبنی بر شنیده شدن صدایی شبیه انفجار در 
غرب اســتان تهران در شبکه های اجتماعی منتشر شده که تاکنون تایید نشده 
است. در همین رابطه حسین حق وردی، نماینده مردم شهریار و شهر قدس در 
مجلس یازدهم تاکید کرد که شب گذشته هیچ گونه انفجاری در این منطقه رخ 
نداده و فقط به سبب فعالیت اداره برق قطعی برق در شهرستان قدس داشته ایم.

کرونا در پمپ بنزین ها جا خوش کرده است!
از زمان شیوع ویروس کرونا پمپ بنزین ها به دلیل تردد مردم یکی از مکانهای 
پر خطر شــناخته شده و علیرغم راهکارهای در نظر گرفته شده همچنان شاهد 
جوان این ویروس در پمپ بنزین ها هستیم.یکی از راهکارهای مقابله با کرونا 
تجهیز پمپ بنزین ها به دســتکش های یکبار مصرف، مواد ضدعفونی کننده و 
سوخت گیری توسط اپراتورها بود، اما علیرغم این اقدامات بعضا دیده می شود 
که پمپ بنزین ها چندان این مســاله را جدی نگرفتــه اند و حتی متقاضیان 
ســوخت نیز تمایل چندانی ندارند که مسوولیت سوخت گیری را به اپراتورهای 
جایگاه ها واگذار کنند.البته مشــاهدات عینی از چندین جایگاه سوخت نشان 
می دهد که اپراتور جایگاه ها مخالفتی برای انجام فرایند سوخت گیری خودرو 
های متقاضی ندارند اما به دلیل عدم اطمینان و یا عدم آگاهی، افراد بعضا بدون 
در اختیار داشــتن وسایل مناسب بهداشتی همچون ماسک و دستکش اقدام به 
ســوختگیری می کنند.عاوه بر این یکی از مواردی که در مدت شیوع ویروس 
کرونا در پمپ بنزین ها به چشــم می خورد بنرهــای عدم دریافت وجه نقد و 
درخواست از متقاضیان سوخت برای پرداخت غیر نقدی هزینه سوخت است اما 
بازهم بسته های اسکناس در دستان اپراتورها رخ نمایی می کند که این مساله 
نیز نشــان از عدم رعایت افراد و اپراتورها دارد.در همین راســتا محمد عطاپور، 
مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و بین راهی 
در خصوص وضعیت فعلی جایگاه های ســوخت برای مقابله با ویروس کرونا، به 
ایسنا گفت: در حال حاضر جایگاه ها ماسک و دستکش را در اختیار اپراتورها و 
حتی افراد متقاضی قرار داده اند اما ازم است افرادی که وارد پمپ بنزین نیز می 
شوند وسایل بهداشتی ازم را همراه داشته باشند.وی با بیان اینکه اکنون نسبت 
به گذشته مردم حساسیت ها را بیشتر درک کرده اند و این مساله به عنوان یک 
فرهنگ در حال شناخت است، تاکید کرد: افراد باید به خاطر سامتی خودشان 
در وهله اول و حفظ سامتی دیگران از ماسک و دستکش استفاده کنند. در این 
میان جایگاه ها نیز با هزینه خودشان وسایل بهداشتی را تامین می کنند.مشاور 
عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و بین راهی با اشاره 
به آسیب های وارد شــده به تجهیزات پمپ بنزین ها به دلیل ضدعفونی های 
مکرر گفت: در ابتدا به دلیل اینکه از مواد نامناســب برای ضدعفونی جایگاه ها 
استفاده می شد، جایگاه ها متحمل خسارات زیادی شدند. با توجه به اینکه مواد 
ضد عفونی مناسب گران است جایگاه ها چاره ای ندارند اما اکنون شرایط نسبت 
به گذشته بهتر است.عطاپور با تاکید بر اینکه تقاضای ما از تمام افرادی که وارد 
پمپ بنزین ها می شوند رعایت مسایل بهداشتی است، اظهار کرد: اگر همه افراد 
رعایت کنند قطعا می توانیم این ویروس را مهار کنیم لذا ازم اســت در مکان 

های پرتردد این موضوع به طور جدی تری نگاه شود.

وزیر نیرو از آمادگی وزارت نیرو برای 
واگذاری برخی وظایف در عرصه های 

آب و برق به شهرداری ها خبر داد.
 رضــا اردکانیــان در نشســتی بــا 
نمایندگان شــورای عالی اســتان ها 
با اشــاره بــه اجرای قانون تشــکیل 
شوراها در کشور اظهار کرد: در وزارت 
نیرو هم تاش شــد به ســهم خود 
حتی المقدور وظایفی که می شود در 
عرصه آب و برق به شهرداری ها واگذار 
شود، این اقدام صورت گیرد.وی افزود:  
وزارت نیــرو آمادگــی کامل دارد که 
در یک مشــارکت زمان بندی شــده 
به ســمت این تحویــل و تحول برود 
و اگر یکباره در تمام مراکز اســتان ها 
و سراسر کشور امکان پذیر نیست، از 
جاهایی که شدنی است شروع کرده و 
این کار صحیح و اصولی را انجام دهیم 
شرکت های  یکپارچه ســازی  امر  که 
آب و فاضاب شــهری و روستایی را 
در این راســتا پیــش بردیم.به گفته 
وزیر نیرو امروز دیگر شــرکت هایی با 
ساختار صددرصد دولتی وجود ندارد 
که انتقال ماموریت های آنها با مشکل 
مواجه شــود، بلکه شرکتی با ساختار 
غیردولتی به نام آب و فاضاب استان 
وجود دارد که در تدارکی با شــورای 
عالی اســتان ها و شــوراهای برخی 

شهرها می شود این کار را پیش برد.

امــور شــهرها بــه گرداننــدگان و 
اداره کنندگان آنها محول شوداردکانیان 
افــزود: نــگاه مــا این اســت که در 
نهایت، امور شــهرها بــه گردانندگان 
و اداره کنندگان آنها محول شــود که 
ایحه ای هم در دستور است و مجلس 
هم طرح هایی دارد کــه امیدواریم با 
کمک هم این کار شــروع و به تدریج 
ساماندهی شود.وزیر نیرو با بیان اینکه 
اعتقاد همکاران ما در بخش های آب، 
فاضاب و برق بر این اســت تا جایی 
کــه امــکان  دارد این اختیــارات را 
محول کنیم و ایــن ارتباط ها موجب 
آشنایی بیشــتر و همکاری نزدیک تر 
می شــود، گفت: از نظر مــردم، همه 
ما یکی و به مثابه جمهوری اســامی 
هســتیم که توفیــق و رضامندی و 
به  و کوتاهی ها  ناکامــی  همچنیــن 
پای همه نوشــته می شود؛ آنچه مورد 
قوام نظام می شــود رضامندی مردم 
اســت.وی تاکید کرد: حواسمان باشد 
که نحوه گفتن، نوشــتن، پیگیری و 
دلسوزی ما برای مردم موجب افزایش 
رضایتمندی شود، در غیر این صورت، 

همه بازنده این میدان هستیم. خدمت، 
الزام هایــی دارد اما از نظر مردم، همه 
یکی هستیم.وی خاطرنشان کرد: در 
حالی که متوسط دسترسی هموطنان 
روستایی ما به آب سالم هنوز به طور 
متوسط در کشور، ۸۲.۵ درصد بیشتر 
نیســت و هنوز درصدی باقی مانده،   
این نســبت در جهان ۵۳ درصد است 
و اگر در شهرها رقم برخورداری، ۹۹.۹ 
درصد است، این نسبت هم در جهان 
۸۵ درصــد اســت.اردکانیان با بیان 
اینکه مردم این توقــع را دارند که از 
داشــته های خود لذت ببرند و وظیفه 
ما بازگویی این داشــته هاست، افزود: 
امید اســت در یک ســال باقی مانده 
از عمر دولــت یک بار دیگــر درباره 
با هم صحبت  همکاری های مشترک 
کنیم.اعتبارات خوبی برای آبرســانی 

روستایی در نظر گرفته شده است
 - جانبــاز  حمیدرضــا  همچنیــن 
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و 
فاضاب کشور - با بیان اینکه اعتبارات 
مناسبی برای آبرسانی به روستاهایی 
-  که هنوز به آب آشامیدنی دسترسی 

ندارند - در نظر گرفته شــده است، 
افــزود: در بخــش آب روســتایی 
اقدام هــای خوبی با مجوزهایی که از 
مقام معظم رهبری و مجلس گرفتیم 
صورت گرفت و عملکرد این دولت در 
طول دو دوره در این بخش، عملکرد 
مناسبی اســت.وی با اشاره به اینکه 
این بدان معنا نیست که مشکل آب 
روســتایی در کشور حل شده است، 
افزود: بخش زیــادی از جمعیت ما 
هنوز درگیر این مســئله هستند که 
اعتبارات مناســبی برای این بخش 
درنظر گرفته شده و سعی می کنیم 
از بازچرخانی  تداوم پیدا کند.جانباز 
فاضاب به عنــوان یکــی از موارد 
پیشنهادی برای همکاری وزارت نیرو 
در این حوزه با شــهرداری ها نام برد.

تعداد شهرهایی  وی همچین گفت: 
که در تنش آبی هســتند نسبت به 
سال های گذشته کمتر شده و البته 
در برخی اســتان ها مانند سیستان و 
بلوچستان مشــکاتی را داریم.وی با 
ارائه پیشنهاد دســته بندی موارد از 
سوی نمایندگان شورای عالی استان 
ها برای پیگیری بهتــر، اظهار کرد: 
امسال ظرفیت خوبی در قانون بودجه 
دیده شــده و این امر باعث می شود 
در تکمیل طرح های روستایی شتاب 

داده شود.

آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری 
برخی وظایف به شهرداری ها

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

تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش ارزیابی کیفی نیمه فشرده 
نــوبت  اول  شماره مجوز : 1733 . 1399

  مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره/ مناقصه/نام مناقصه گزار

000ر000ر343ر35ریال99/33/06/55578/523/260شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران :
1-براساس کسب حداقل امتیاز )50(  مربوط به معیارهای موجود در استعامهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد.روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
دریافت اسناد

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم  تاریخ شروع دریافت
ده روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد مناقصهآخرین مهلت دریافت

نشانی : اهواز- بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت - اداره قراردادها محل دریافت

1- ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار )190/000(ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا   IR 520100004001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری نحوه دریافت
اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران 2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد
متقاضیان می بایست اطاعات مورد نیاز در فرمهای استعامهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14 روز در قالب چهار عدد لوح فشرده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.آخرین مهلت
نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بااتر از سه راه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول پارت B - اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل تحویل

شماره تماس 34148569 - 34148580- 061

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون )000ر000ر768ر1 ( ریال مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت 
عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

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

 موضوع مناقصه :  تامین 10 دستگاه کامیون یدک کش 3 محور مدل 85 به باا با خدمه مورد نیاز به صورت
 24 ساعته به روش تن / کیلومتر جهت تامین بخشی از خدمات سیاات انگیزش مدیریت خدمات فنی 

   کانال های  اطاع رسانی شرکت ملی حفاری 

گزیده خبر
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گفتگو دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی:

 تامین منابع ارزی یکی از مشکات تجار است
دبیــرکل کمیته ایرانــی اتاق بازرگانی بین المللــی با بیان اینکه 
بخش خصوصی، تجار و بازرگانان ســربازان در خط مقدم جنگ 
اقتصادی هستند، افزود: گسترش روابط تجاری نیازمند دو فاکتور 
»دانــش و اطاعات کافی در حوزه منابع بین المللی« و »اطاع از 
قراردادهای حقوقی و اقتصادی بین المللی« اســت.محمد خزاعی 
در جلســه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در 
ســالن غدیر اســتانداری گیان برگزار شــد، اظهار کرد: امروز با 
وجود وضعیت فروش نفــت، تحریم ها،کمبود منابع ارزی در یک 
عرصه جنگ اقتصادی هستیم.دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی با بیان اینکه بخش خصوصی، تجار و بازرگانان سربازان 
در خط مقدم جنگ اقتصادی هســتند و یکی از مشکات فعلی 
تامین منابع ارزی اســت، افزود: گســترش روابط تجاری نیازمند 
دو فاکتور »دانش و اطاعات کافــی در حوزه منابع بین المللی« 
و »اطــاع از قراردادهای حقوقی و اقتصادی بین المللی« اســت.

وی گفت: با گسترش تعامات اقتصادی بین المللی، مسائلی نظیر 
تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین همگن سازی مقرارت 
بین المللی، حمایت از توســعه صادرات و بخش خصوصی، قدرت 
نفوذ دیپلماســی بیش از پیش اهمیت یافت و تعدادی از تجار و 
کارآفرینان بزرگ جهان اتاق بازرگانی بین المللی)ICC( را با هدف 

دفاع از بخش خصوصی کشــورها و تاش برای توسعه و تسهیل 
 ICC :تجارت داخلی و خارحی تاســیس کردند.خزاعی ادامه داد
نمایندگی ۴۵ میلیون کسب و کار را در سراسر جهان بر عهده دارد 
و ۱۰۸ کشور نیز در آن عضویت دارند که محور فعالیت های آنها بر 
سه حوزه مقررات گذاری، سیاست گذاری و داوری متمرکز است.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با بیان اینکه اتاق 
بازرگانی گیانی یکی از فعالترین اتاق ها در کشور است، بیان کرد: 
در ایران نیز کمیته ایرانی ICC، شعبه ایرانی اتاق بازرگانی است که 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریاست آن 
را برعهده دارد؛ کمیسیون های متعدد در حوزه های مختلفی مانند 
مالیات، بانکی، حقوقی، تجارت و سرمایه گذاری، اقتصاد دیجیتالی 
و ... در کمیته ایرانی فعالیــت می کنند.وی در خصوص اهداف و 
برنامه هــای کمیته ایرانی ICC، تصریح کرد: تســهیل مبادات و 
فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی بر اساس اصول اقتصاد 
بازار و از طریق تدوین مقررات و عرف های تجاری،ارائه سیاست ها 
و راه حل های بازرگانی و کمک به حل اختافات، ایجاد هماهنگی 
در روابط اقتصادی، مشارکت با کمیته های ملی کشورهای عضو 
ICC، تقویــت بنیه حقوقی و بین المللی اتــاق بازرگانی و بخش 

خصوصی از جمله اهداف و برنامه های کمیته ایرانی ICC است.

 فروش امتیاز پاسپورت برای رجیستری 
موبایل به قیمت ۳ میلیون تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی 
گفت: در زمینه تولید گوشــی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس 
داده ایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خورده ایم. 
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه 
و لوازم جانبی تهران در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که تصمیماتی که 
دولت می گیرد با هدف حمایت از یک تولیدکننده داخلی در حوزه گوشی های 
تلفن همراه اســت گفت: به جرات می توانیم بگوییم که کاما شفاف و روشن 
اســت که ما در زمینه تولید گوشــی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود 
را پس داده ایم و خودآزموده را آزمودن خطاســت و در این زمینه ما شکســت 
خورده ایم.وی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر کاایی 
در داخل تولید می شود باید تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود و یا تعرفه آن 
افزایش یابد ولی اگر هم تولید نداریم نباید شــرایطی فراهم شود که قاچاقچی 
آن را بــه صورت قاچاقی وارد کند. تولید تلفن همراه به یک دانش خاصی نیاز 
دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسیدیم و امروز زیرساخت تولید تلفن همراه 
در کشور وجود ندارد.درستی درباره تاثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل 
گفت: طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت می کنیم زیرا با اجرای این 
طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود 2 هزار میلیارد تومان بود و به 
جیب قاچاقچیان می رفت با اجرای این طرح دیگر به جیب قاچاقچیان نمی رود 
و به خزانه دولت واریز می شود اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در 
موبایل قطعا در قیمت نهایی نیز تاثیر می گذارد. وقتی شما قبا برای رجیستری 
یک گوشی موبایل یک میلیون تومان می گرفتید ولی امروز همان گوشی برای 
رجیستر شدن باید ســه میلیون تومان بدهد نه تنها افزایش قیمت موبایل را 
شاهد خواهیم بود بلکه شــاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر 
شــدن گوشی موبایل بین دو الی ســه میلیون تومان خرید و فروش می شود. 
همین مســاله نشــان می دهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور 

می شود و نمی توانیم اصا بگوییم که قاچاق وجود ندارد.
درســتی با اشاره به اینکه گوشی موبایل یک کاای صد در صد وارداتی است 
و لذا قیمت دار کاما به قیمت گوشی موبایل وابسته است و انگیزه و تقاضا 
برای خرید آن نیز باا است و این تقاضا در شرایطی که کرونا به وجود آمد و 
باعث خانه نشــینی شد افزایش پیدا کرد.درستی با پذیرش برخی ضعف ها در 
حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوشــی موبایــل افزود: ضعف نظارت بر روی 
کااها در سایر بخش ها نیز وجود دارد اما گوشی موبایل به دلیل آنکه مصرف 
عمومی تری دارد این ضعف بیشتر دیده می شود. البته نباید فراموش کنیم که 
بین گران بودن یک کاا و گرانفروشی آن تفاوت وجود دارد و طبیعی است که 
کسی کاایی که در اختیار دارد را به شکلی بفروشد که بتواند دوباره با درآمد 
حاصل از فروش آن کاا همان جنس را تهیه کند.درســتی افزود: به صورت 
کلــی حدود 2۰ هزار نفر بــازرس در وزارتخانه صمت فعالیت می کنند که با 
توجه به حجم گستردگی صنوف نمی توانیم برای هر واحد صنفی یک بازرس 
بگذاریم بلکه باید توزیع را از مرکز اصاح کرد و به اتحادیه ها در سراسر کشور 
قدرت بیشــتری بدهیم.وی ادامــه داد: نمی خواهم بگویم که همه واحدهای 
صنفی درست عمل می کنند و یا همه آ نها خطاکارند اما می توانیم بگوییم که 
گران شدن یک کاا تقصیر فروشنده نیست زیرا مغازه دار کاا را خریده است 
و وقتی کاایی را گران می خرد مجبور است آن را گران هم بفروشد.درستی با 
اشاره به اینکه ماهانه حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار دستگاه گوشی نیاز بازار 
موبایل است، افزود: مشکل اصلی گرانی موبایل و لوازم دیگر بی ثباتی نرخ ارز 
اســت به شکلی که در یک ساعت قیمت ارز پنج بار تغییر می کند. متاسفانه 
در دوره ای به گروهی اجازه واردات گوشــی موبایل داده شــد که صاحیت 
نداشتند و حتی رانت شــکل گرفت مثا چرا باید به اتحادیه مخابرات اجازه 
صدور پروانه تلفن همراه داده شــود.وی ادامه داد: امروز از سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان باید پرسید آیا شرکت هایی که مجوز خدمات پس از فروش 
برای گوشی موبایل را گرفته اند و ثبت سفارش نیز کرده اند به تمامی خدمات و 
تعهدات خود عمل می کنند یا خیر؟درستی با اشاره به اینکه قطعا بحث تحریم 
بر روی گوشــی موبایل تاثیرگذار است، افزود: باید در چنین شرایطی اولویت 
یک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در این زمینه و عرضه جنس تقلبی 
مبارزه کرد. همان گونه که همه ما به قاچاق محصوات لوازم خانگی حساس 
هستیم باید چند برابر بیشتر به قاچاق دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی حساس 
باشــیم.وی ادامه داد: باید قبل از آنکه برای یک واردکننده ثبت سفارش درج 
شود و ال سی برای او باز شود از او خواسته شود تا از اتحادیه مجوزهای ازم 
را کســب کنند زیرا این اتحادیه هر شغل است که می داند که وضعیت بازار 
برای عرضه کاا چگونه اســت و یا کسی که کاایی را وارد می کند باید برای 
توزیع آن به اتحادیه مربوطه مراجعه کند تا آن کاا از طریق فعاان آن صنف 
و اتحادیه به صورت قانونی توزیع شــود زیرا این گونه نظارت بیشتری وجود 
خواهد داشت و می توان دست داان و عمده فروشانی که به دنبال برهم زدن 

بازار هستند را قطع کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:
نام محصول جدید به زودی اعام می شود

 K۱32 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که نام محصول پروژه
به زودی تصویب و اعام می شــود گفت: طرح فروش مشارکت در تولید این 
خودرو برای تحویل در سال آینده، منافاتی با برنامه تولید امسال ندارد.فرشاد 
مقیمی با اشــاره به گمانه زنی های موجود درباره زمان تولید محصول جدید 
گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته خودرو ســه نوع 
فروش شــامل فروش فوق العاده با قیمت قطعی محصول و موعد تحویل تا 
سه ماه از زمان ثبت نام،  پیش فروش یک ساله با موعد تحویل ۴ تا ۱2 ماه 
و مشارکت در تولید برای فروش محصوات خودروسازان تعیین شده است. 
وی افزود: فروش مشارکت در تولید، با دو موعد تحویل ۱3 تا 2۴ ماه و 2۵ تا 
36 ماه تعریف شده است که برنامه اخیر فروش ایران خودرو در قالب نوع اول 
اعام شده است.مقیمی، طراحی و تولید محصول جدید در شرایط تحریم و 
محدودیت های بین المللی را اقدامی جهادگونه در مجموعه زنجیره تامین و 
گروه صنعتی ایران خودرو خواند و گفت: مهندسان این خودروساز تجربیات 
و اندوخته های چند ساله خود را در محصول جدید به کار گرفته اند تا بتوانیم 
در زمان مقرر و برنامه اعام شده، محصول را وارد بازار کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: تولید این محصول هم زمان با ســال روز پیروزی انقاب اسامی کلید 
خواهد خورد که برای عرضه به بازار آن نیز برنامه های فروش متناسبی درنظر 
گرفته خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد:  تمامی 
خودروســازان معتبر، نمونه های محصول جدید را برای دریافت بازخورد از 

جامعه و متخصصان به نمایش می گذارند.

  بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران 
واگذار می شود

واگذاری 32 هزار میلیارد تومان از سهام 9 شرکت دولتی از جمله شرکت دخانیات 
ایران به تامین اجتماعی به تصویب رســید.به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شــرکت دخانیات ایران، در جلسه هیات وزیران، واگذاری 32 هزار میلیارد 
تومان از سهام شرکت های مختلف دولتی به تامین اجتماعی  به تصویب رسید 
که تقریبا تمام این سهام غیر مدیریتی است.به دستور رئیس جمهور و با پیگیری 
مشترک وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه 
و بودجه و بر اساس مصوبه هیات دولت بخشی از سهام دولت در شرکت دخانیات 
ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشــیمی دماوند، تولید تجهیزات ســنگین، توسعه 
گردشگری، پاایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای جاجرم، طای زرشوران 
و ماشــین سازی تبریز جمعا به میزان 32 هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان 
تامین اجتماعی قرار می گیرد .هیات دولت با واگذاری ســهام این شــرکت های 
صنعتی به عنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، زمینه اجرای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان این سازمان را فراهم کرد.   

طی سال 9۸ اتفاق افتاد؛
کاهش ۷۵درصدی صدور ضمانت نامه 
صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

کاهش صدور بیش از ۷۵ درصدی ضمانت نامه های صندوق سرمایه گذاری صنایع 
کوچک در سال 9۸ منجر به کاهش ۷۸.3 درصدی ارزش این صندوق شد. طی 
سالی که گذشت فقط 2۴ فقره ضمانت نامه توسط صندوق سرمایه گذاری صنایع 
کوچک صادر شد که در مقایسه با سال 9۷ افت ۷۵.۵ درصدی را به همراه داشته 
است. ارزش ضمانت نامه های صادر شده در این مدت ۱۸ میلیارد و ۸۵6 میلیون 
تومان بوده که نســبت به ســال 9۷ کاهش ۷۸.3 درصدی را تجربه کرده است.

طی ۱2 ماهه ســال 9۸ تعداد ضمانت نامه های تمدیدی توسط صندوق سرمایه 
گذاری صنایع کوچک معادل ۱33 فقره بود که نســبت به ســال 9۷ افت 3۱.۸ 
درصدی را به همراه داشــته است. ارزش ضمانت نامه های تمدیدی در این مدت 
نیز با کاهش 26.۸ درصدی نســبت به ســال 9۷ به 93 میلیارد و ۱9۵ میلیون 

تومان رسیده است.

موانع داخلی سازی تجهیزات صنعتی
عضو انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت ایران عدم تخصیــص ارز و برخی 
محدودیت های غیرکارشناســی در ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه را از جمله 
موانع داخلی ســازی تجهیزات صنعتی عنوان کرد.محمود تبریزی، با بیان اینکه 
هر روزه تعداد قطعات وارداتی که به ســاخت داخلی تبدیل شده بیشتر می شود، 
اظهار کرد: عموما مواضع مسئولین با مواضع بخش خصوصی متفاوت است و آن ها 
مشکات و گرفتاری های تولیدکنندگان را نمی دانند؛ بنابراین تصمیمات آنها در 
موارد زیادی عملی نیســت. برای مثال طرح رفع موانع تولید ایجاد می شــود اما 
هیچ تأثیری بر تولید ندارد.وی افزود: در حال حاضر وضعیت تولیدکنندگان این 
حوزه سخت تر شده؛ چرا که در گذشته قطعات ماشین آات بدون انتقال ارز و با 
پرداخت پول به صراف واردات انجام می شد، اما در حال حاضر امکان این کار وجود 
ندارد و تخصیص ارز هم در ســال جدید صورت نگرفته اســت؛ بنابراین کارخانه 
با از بین رفتن یک قطعه ای که مشــابه داخل آن وجود ندارد متوقف می شــود.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با بیان اینکه بهترین کارخانه های 
صنعتی ایران هم بین 2۰ تا ۵۰ درصد واردات دارند، تصریح کرد: دولت می تواند 
برای کارخانه های تولیدی که لیســت بیمه هم دارند سقفی برای واردات بدون 
انتقال ارز در نظر بگیرد تا مشکات جاری آنها حل شود. البته در حوزه تجهیزات 
صنعتی معمواً قطعات کوچک و برخی مواد اولیه وارداتی اســت و موجب تورم 
خیلی زیاد نمی شــود.وی مشکل دیگر واحدهای سازنده تجهیزات صنعتی را در 
حوزه ثبت ســفارش عنوان کرد و گفت: ثبت ســفارش برخی از قطعات وارداتی 
به دلیل تولید داخل ممنوع اســت، اما در مواردی تولید آن ها کمتر از نیاز کشور 
است. این مشــکل در مورد بســیاری از قطعات و مواد اولیه وارداتی و حتی در 
مورد برخی فوادهای خاص وجود دارد. حتی ممکن است کیفیت قطعه داخلی 
مناسب نباشد. در مواردی هم مهلت تحویل قطعه داخلی طوانی است که برای 
واحد تولیدی مشکل ساز می شود. این شرایط باعث شده برخی خط های تولیدی 
تعطیل شود.وی افزود: در شرایطی که مشکات ارزی برای دولت وجود دارد، برای 
رشد تولید باید تولیدکننده مجاز باشد از راه های مختلف مواد اولیه خود را تامین 
کند. به ویژه در بخش تجهیزات صنعتی که شاید ۱۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز 
آن ها دچار مشکل تخصیص ارز باشد که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده ندارد.

تبریزی در پایان توصیه کرد که مسئوان وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
که عموما هم افراد جوان هستند و شاید تجربه کمتری داشته باشند، حداقل هر 
ماه جلســه ای با صنعتگران شــاخه های متفاوت داشته باشند و مشکات آنها را 
بشنوند و حل مشکات کان تر که مربوط به تعداد بیشتری از بخش های تولید 

مربوط می شود را در اولویت قرار دهند

معــدن  صنعــت،  وزارت  سرپرســت 
وتجارت گفــت: بندر چابهــار با توجه 
به زیرســاخت ها، ظرفیت ها و موقعیت 
راهبردی بزودی ســومین قطب تجاری 
ایران خواهد شــد و در کنار بندرعباس 
و بندر امام قرار خواهد گرفت.حســین 
مــدرس خیابانــی دیــروز جمعه در 
نشســت کارگروه اقتصادی سیســتان 
و بلوچســتان در چابهار اظهارداشــت: 
چابهار فرصت خوبی برای ترانزیت کاا 
و صــادرات دارد و باید تمامی فرایندها 
را تســهیل تا زمینه بهره بــرداری آن 
بیشتر شــود.وی گفت: تکمیل فاز دوم 
ایرانشــهر ضروری  بلوچ  بافت  کارخانه 
اســت چون این کارخانــه زمانی چهار 
هزار نفر نیرو داشــته و ما باید از تولید 
و اشــتغال حمایت کنیم. سرپرســت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه مجوز کشــت پنبه نیز از سوی 
جهاد کشــاورزی در جنوب سیستان و 
بلوچستان صادر شده تا زنجیره کارخانه 
تکمیل شود.وی  ایرانشــهر  بلوچ  بافت 
بیان کرد: افتتاح کارخانه سیمان تیس 
راســک می تواند عاوه بر افزایش تولید 
و اشــتغال موجب صادرات به کشــور 
پاکســتان شــود.مدرس خیابانی بیان 
کرد: بنیاد مستضعفان نیز در خصوص 
ورود روغن به عنوان کاای اساســی در 

زمینه زیرساخت ها و انبارهای نگهداری 
در بندرچابهار مشــارکت می کند. وی 
ادامــه داد: مرز ریمدان هم اینک بیش از 
۱2۰ کامیون صادرات کاا دارد چنانچه 
توجه به تکمیل زیرساخت های این مرز 
شــود بیش از 2 هزار کامیــون قابلیت 
صادرات دارند.سرپرست وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: معــدن در 
سیستان وبلوچســتان یکی از ظرفیت 
هاســت و برای ما هم خیلی مهم است 
تا اکتشــافات و فراوری و صادرات آنها 

را ســریعتر انجام دهیم.وی بیان کرد: 
از ظرفیت های مهم  گذرگاه های مرزی 
برای توسعه هستند و ایران این ظرفیت 
را دارد تا از این پتانسیل ها استفاده کند.

مدرس خیابانی تصریــح کرد: تجارت، 
معدن و صنعت در سیستان وبلوچستان 
هر کدام ظرفیت های مهمی دارند که در 
ایــن فرصت تحریم های ظالمانه باید به 
نحو احسن استفاده کنیم.وی با اشاره به 
اینکه هزار میلیارد دار کشفیات معادن 
در افغانستان است و چابهار این فرصت 
را دارد که این معادن را به کشــورهای 
مختلــف صادر کند، خاطرنشــان کرد: 
هیــچ محدودیتی در ایــام کرونا برای 
تولیــد محصوات نداریــم و همچنان 
در حال فعالیت برای رفع مشــکات و 

نیازهای بازار هستیم.

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
ایــران در رابطه بــا دایل کمبود عرضه ماســک در بازار 
گفــت: در حال حاضر تولید جوابگوی نیاز بازار اســت اما 
مهم اینجاست عده ای سودجود مواد اولیه و ماسک های 
تولیدی را قاچاق می کنند.بهرام شــهریاری  در خصوص 
دایل اختال در توزیع و تولید ماسک در کشور که مردم 
را با مشــکاتی در تأمین و خرید ماسک روبه رو ساخته 

است، اظهار داشت: در اوایل شیوع بیماری کرونا در کشور 
واحدهای تولیدی پوشــاک در کنار ســایر بخش ها وارد 
عرصه شده و با چند شیفت فعالیت اقدام به تولید ماسک 
کردند، در آن مقطع تولید ماسک به حدی رسید که نیاز 
بازار تأمین و حتی درخواستهای متعددی بر صادارت آن 
مطرح شد.وی بیان اینکه بعد از اتمام تعطیات واحدهای 
تولیدی باید نیاز سایر صنایع را هم تأمین می کردند، افزود: 
به عنوان نمونه تعدادی از واحدهایی که تمام تمرکز خود 
را بر تولید ماســک قرار داده بودند باید نیاز صنایع پوشک 
را هــم تولید می کردند به همین منظور ماهانه ۱2 روز از 
تولید خود را به ماســک و البسه بیمارستانی و ۱۸ روز از 

فعالیت خود را صرف نیاز صنایع دیگر کرده اند.نائب رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی ایران در 
رابطه با دایل کمبود عرضه ماسک در بازار گفت: در حال 
حاضر تولید جوابگوی نیاز بازار است اما مهم اینجاست که 
با ممنوعیت صادرات ماسک عده ای سودجود مواد اولیه و 
ماســک های تولیدی را قاچاق و با چندین برابر قیمت در 
سایر کشورها از جمله عراق و ترکیه به فروش می رسانند. 
شــهریاری تصریح کرد: تولیدکنندگان ماسک را با قیمت 
حــدود ۱۵۰۰ تومان تولید می کنند اما عدم نظارت ها بر 
توزیع نهایی کاا عاملی شده تا  ماسک گران تر در اختیار 

مصرف کنندگان قرار گیرد.

مدرس خیابانی:
 بندرچابهار سومین قطب تجاری 

ایران خواهد شد

گزیده خبر

بازار قاچاق خروجی 
ماسک داغ شد
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صندوق بین المللی پول:نگـــاه

تغییر حمایت مالی دولت ها از وام به خرید سهام
اقتصاددان ارشد صندوق بین الملی پول در بحبوحه تحمیل 
خســارات بلندمدت پاندمی به شــرکت ها، خواستار آن شد 
تــا دولت ها حمایت خود را از قالب وام دهی به خرید ســهام 
از شــرکت های متضرر تغییر دهند.به گزارش رویترز، »گیتا 
گوپینات« در ادامه اضافه کرد که وســعت دامنه دار شــوک 
پاندمی بدین معنا است که شرکت های بیشتری به دلیل افت 
درآمد چندین ماهه، منحل خواهند شــد.وی افزود: حمایت 
دولتی در قالب وام، بدهی کانی را به این شرکت ها تحمیل 
می کنــد؛ بدهی که همچون مالیات عمــل کرده و خروج از 
بحران را برای آنان مشــکل می کند.گوپینــات ادامه داد: از 
آنجا که مشــکل بزرگ تری به نام منحل شــدن وجود دارد، 
حمایت دولت ها باید از قالب وام، به سمت سهام  تغییر جهت 
دهد در غیر این صورت شــاهد این خواهید بود که بسیاری 
از شــرکت ها با انبوهی از بدهی از این بحران خارج  شــوند.

وی کــه در جریان یک وبینار به میزبانی صندوق بین المللی 
پول و دانشگاه توکیو برگزار می شد، تاکید کرد: اگر وام دهی 
بیشتر شــبیه خرید سهام باشــد، آن گاه مسوولیت کمتری 
روی دوش شرکت ها خواهد بود. این کار شرایط را برای احیا 
پــس از بحران راحت تر می کند.البته گوپینات جزئیاتی را در 

مورد میزان حمایت مالی دولت ها ارائه نکرد.ژاپن در جریان 
بحران بانکی خود در اواخر دهه ۱۹۹۰، ســرمایه را از طریق 
چنین طرح هایی به شــرکت ها تزریق کرد؛ بدین صورت که 
ارگان های وابسته به دولت سهام ممتاز شرکت ها را خریداری 
می کردند.گوپینات گفت که هر نوع احیای اقتصاد جهان »به 
شــدت نامتوازن و مبهم خواهد بود« و از این رو از کشورها 
خواست تا برای حمایت از اقتصاد خود از محرک های پولی و 
مالی جسورانه بهره ببرند.وی در ادامه اضافه کرد در حالی که 
تورم مواد غذایی در برخی از کشورها افزایش پیدا کرده است، 
تورم شاخص مصرف کننده کل در بسیاری از مناطق پایین 
خواهند ماند زیرا از دست رفتن مشاغل هزینه کرد را محدود 
می کند.گوپینات در ادامه تصریح کرد: بیشــتر از آنکه نگران 
افزایش افراطی تورم باشــیم، نگران سقوط بیش از اندازه آن 
هستیم.صندوق بین المللی پول رکود کنونی جهان را بدترین 
رکود از زمن رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ می داند. این نهاد در 
تازه ترین پیش بینی خود از در ماه ژوئن اعام کرد که انتظار 
دارد تولید ناخالص داخلی جهان در ســال جاری ۴.۹ درصد 
کاهش یابد؛ صندوق در ماه آوریل این رقم را ۳ درصد پیش 

بینی کرده بود.

 بازده غیرعادی بورس عامل رشد 
بازارهای موازی

به اعتقاد یک کارشناس، انتظارات تورمی مردم به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده 
که دلیل آن افزایش نرخ بهره انتظاری سرمایه گذاران است، به همین علت مردم 
از زمستان گذشته شبه پول خود را به پول تبدیل کردند که در بازارهای دارایی 
مختلف آن را می چرخانند. مجید شــاکری - کارشــناس ارشد اقتصادی - در 
برنامه پایش که با موضوع »نوســانات بازار ارز« پخش شد، با اشاره به رشدهای 
عجیب بازارهای کشور، گفت: در تورم نقطه به نقطه ماهانه رکورد افزایش یافته 
است، باید در زمینه مدیریت تورم مسیر درستی را انتخاب کنیم چرا که تحلیل 
نادرست باعث سیاست های نادرست نیز می شود.وی ادامه داد: وقتی موج تورم 
ایجاد می شود، برخی فکر می کنند پایه پولی رشد کرده است، درصد رشد پایه 
پولی باید در تحلیل ها مهم باشد و نباید برای بررسی های تورم حجم رشد پایه 
پولی در نظر گرفته شود.شاکری افزود: تورم حاصل رشد نقدینگی است و رشد 
پایه پولی، عامل تورم نیست، در سه ماه اخیر پایه پولی ۸ درصد و رشد نقدینگی 
۷/۵ درصد بوده است، اگر میزان رشد نقدینگی به ۳ فصل آینده نیز منتقل شود، 
میزان رشــد نقدینگی از سال قبل نیز کمتر خواهد بود.شاکری بیان کرد: رونق 
بازار بورس بر سایر دارایی ها نیز تاثیر گذاشته است، سیاست گذار ابزار ازم برای 
کنترل آن را دارد و باید از آنها صحیح استفاده کند.وی ادامه داد: در مورد عرضه 
اوراق، تا دو ماهه اول سال ۹۹، دولت تقریبا هیچ عرضه جدی نداشت که بخشی 
از آن به دلیل مقاومت برخی اعضای دولت بوده است. از ۱۵ خرداد به بعد عدد 
انتظار اوراق به ۱۷ هزار میلیارد تومان ظرف ۳ هفته رســید، سیاست گذار باید 
از این ابزارها بدون ترس اســتفاده کند.شاکری بیان کرد: شروع بازده غیر عادی 
سایر بازارها از بورس بوده است، حتی در بهمن ۹۸ نیز رشد بورس از سایر بازارها 
بیشتر بوده است، اگر این بازده غیرعادی ادامه پیدا کند و ماک انتظارات تورمی 
ســرمایه گذاران شود، هیچ مانعی در مقابل تبدیل شبه پول به پول وجود ندارد 
اما دولت می تواند از این رشــد جلوگیری کند.وی گفت: به طور طبیعی همان 
انتظاراتی که در بازارهای تورمی وجود دارد، در بازار ارز نیز هست، ولی مکانیزم 
آن با سایر بازارها متفاوت است، از نیمه بهمن سال گذشته مشکاتی در عرضه 
ارز پدید آمد و همین عامل باعث بر هم ریختگی بازار ارز شد.او گفت: وزن ارزی 
ما در بازار بر روی درهم اســت، وقتی موضوع کرونا در سال گذشته رخ داد، در 
بحث دریافت حواله درهم مشــکل ایجاد شد و همین عامل باعث تنش در بازار 
ارز نیما گشــت بنابراین مشکل ارز ناشی از حواله می باشد و ربطی به اسکناس 
ندارد.کارشــناس اقتصادی افزود: صادر کننده ها بایــد ارزهای خود را به داخل 
کشــور بیاورند و بیش از ۲۰ میلیارد دار از ارز حاصل از صادرات بازنگشته که 
مربوط به ســال ۹۷ و ۹۸ بوده است، انتظارات تورمی باعث شده است که صادر 
کننده به علت گران فروختن ارز تا زمانی که مهلت دارد، ارز خود را تحویل ندهد.

وی ادامــه داد: بنابراین انتظار داریم هرچه به مهلت تحویل ارز صادر کننده به 
بانک مرکزی نزدیک شویم، قیمت ارز کاهش یابد، موضوع دیگر ارزهای کااهای 
اساســی است که آمریکا در سال گذشته با استفاده از فضای امنیتی باز شده بر 
روی آن فشــاور آورده است.شاکری بیان کرد: با این حال اگر بازده غیرعادی در 
یک بازار رخ دهد، بر روی سایرین نیز اثر می گذارد، سیاست گذار می تواند این 
بازده غیرعادی را کنترل کند، عرضه صندوق های پروژه برای ساخت زیر بناهای 

کشور یکی از راه های مهم کنترل بازده غیر عادی بازار بورس است.

بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی اباغ کرد:
 مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 

۱۸ درصدی به بانک ها
بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشــار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی 
توســط بانکها، اعام می کند: سقف انتشــار »گواهی سپرده عام بانک ها« در 
سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده 
های بلندمدت آنها در پایان اســفند ماه ۱۳۹۸ خواهــد بود.به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص 
سقف انتشار اوراق گواهی ســپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری )عام( بانکها 
در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار 
اوراق یاد شــده ،عاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است.

برهمین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک ها در سال جاری تا تاریخ 
۳۱ شــهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد ســپرده های بلندمدت 

خواهد بود.

مدیرعامل فرابورس:
ورود بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول 

جدید به بازار بورس
مدیرعامل فرا بورس ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد 
تومان پول جدید وارد بازار بورس شده است.، امیر هامونی با حضور در تحریریه 
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: از ابتدای امسال سه و نیم میلیون نفر 
کد بورســی جدید در بورس تهران و فرا بورس گرفته اند.وی اضافه کرد: ارزش 
معامات در بورس بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است و هفته پیش رکورد ۳۱ 
هزار میلیارد تومان نیز شکسته شد.هامونی ادامه داد: بازدهی بیش از ۱۶۰ درصد 
در بورس را تجربــه کرده ایم و ارزش بازاری و ثروت عموم مردم در بورس به ۷ 
هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان رسیده است.وی گفت: به جز سهامداران عدالت ۱۵ 
میلیون نفر کد بورسی فعال دارند.وی افزود: در آینده نزدیک عرضه اولیه نیروگاه 
آبادان، پتروشیمی بوعلی، پدیده شیمی جم، زغال سنگ طبس و نیروگاه گیان 
در بورس انجام می شــود.مدیرعامل فرابورس ایران گفت: با مشوق های مالیاتی 
برای شــرکت هایی که در بازار بورس عرضه می شــوند که شفافیت های مالی را 
در پی دارد، ورود شــرکت های بخش خصوصی فعال به بورس، تسهیل تبدیل 
ســهام خاص به عام برای ورود شــرکت ها به بورس و ایجاد تابلوی جدید برای 
شــرکت های دانش بنیان در این بازار عرضه در بورس تقویت می شود.وی افزود: 
البته عرضه شرکت های دولتی و نیمه دولتی ۵۰ درصد به اراده مدیران آنها برای 

عرضه اولیه در بورس بستگی دارد.

موج سواری طا با بحران کرونا
 با تشــدید بیماری کرونا در جهان و افت ارزش شــاخص دار به سبب بروز بحران در اقتصاد آمریکا ســرمایه گذاران، طا را به عنوان بازاری ایمن برای سرمایه گذاری 
برگزیده اند.به گفته کارشناسان بازار طا، نگرانی های مربوط به احتمال بروز موج دوم بیماری کرونا در دنیا و همچنین تعلیق مجدد فعالیت های تجاری و اقتصادی باعث 
خواهد شد که بهای جهانی طا به روند صعودی خود همچنان ادامه دهد.آمارها نشان می دهد در هفته جاری بهای فلز زرد به بااترین رقم خود در هشت سال گذشته 
صعود کرده اســت که نگرانی ها نســبت به افزایش موارد بیماری کووید ۱۹ و امیدها به اقدامات محرک مالی بیشتر بانک مرکزی آمریکا را می توان در این مساله دخیل 
دانست.همچنین آمارهای منتشر شده توسط »گلدمن ساکس« در خصوص وضعیت طا در نیمه نخست سال جاری میادی نشان می دهد بهای هر اونس طا در بازار 
جهانی با افزایش ۱۵ درصدی روبرو شده است.به نوشته »گلدمن ساکس« تفاوت بازار طا با بازارهای دیگر، نگاه سرمایه داری فلز زرد است؛ چرا که یکی از خصوصیات 
بازار طا اینگونه است که با بروز بحران و رکود در اقتصاد جهانی، بر قیمتش افزوده می شود.  در حال حاضر بهای جهانی طا در چند قدمی ۱۸۰۰ دار ایستاده است 
و چنانچه رشد این بیماری که تا کنون میلیون ها تن را به کام مرگ کشانده است متوقف نشود، فلز زرد از مرز ۱۸۰۰ دار خواهد گذشت.بر اساس پیش بینی »گلدمن 
ساکس« در سه ماه آینده بهای هر اونس فلز زرد  به کانال یک هزار و ۹۰۰ داری وارد می شود و در صورت تداوم وضعیت فعلی در سال ۲۰۲۱ شاهد معامله طا با قیمت 
۲ هزار داری خواهیم بود.گفتنی است پیش بینی بانک مرکزی اروپا در خصوص تشدید رکورد اقتصادی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ و رونق اندک اقتصاد در ۲۰۲۱ 
سبب شده است، طا بر ابهامات حاکم بر اقتصاد دنیا به سبب تشدید بیماری کرونا سوار شود و هر روز بر قیمت خود بیفزاید.به گزارش کمیسیون اروپا مجموع بازده 
اقتصادی ۱۹ کشور منطقه یورو در سال جاری ۲۰۲۰ با کاهش  ۸.۷ درصدی روبرو خواهد شد.به گفته این کمیسیون، اقتصاد منطقه یورو احتماا در سه ماهه منتهی به 
ژوئن یعنی زمانی که فعالیت های این منطقه به سبب بروز بیماری کرونا با تعلیق روبرو شده بود، با کاهش ۱۳.۶ درصدی  روبرو شده است.همچنین پیش بینی شده است 

که ترمیم اقتصادی در سال ۲۰۲۱ احتماا کندتر از پیش بینی سه ماه پیش باشد و میزان رشد اقتصادی در این سال از ۶.۳ به ۶.۱ درصد تنزل یابد.

تقاضا برای خرید سکه کم شد
دبیر اتحادیه طا وجواهر تهران گفت : با خالی شــدن بخشــی از حباب 
سکه، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در پایان هفته ۱۰ میلیون 
و ۳۷۰ هزار تومان شد. نادر بذر افشان گفت: در آخرین روز هفته قیمت 
ســکه بهار آزادی در بازار تهران با کاهش حدود ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۰ 
میلیون ۳۷۰ هزار تومان رسید.وی علت کاهش قیمت در بازار را کاهش 
تقاضا عنوان کرد و افزود: اگرچه قیمت اونس جهانی با گذر از مرز ۱۸۰۰ 
داری به ۱۸۱۳ دار رســیده و از ابتدای هفته تاکنون ۳۷ دار افزایش 
قیمت داشــته است، اما به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخلی شاهد افت 
قیمت ها هســتیم.بذر افشان کاهش قیمت ســکه بهار آزادی را ناشی از 
خالی شدن حباب سکه دانست و گفت: هم اکنون سکه بهار آزادی طرح 
جدید حدود ۹۵۰ هزار تومان حباب دارد و این درحالیست که این حباب 
اوایل هفته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.به گفته این فعال بازار طا 
در معامات بازار تهران، قیمت طای ۱۸ عیار هر گرم ۹۶۱ هزار و ۱۰۰ 
تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، ربع سکه 

بهار آزادی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط « اباغ شد

بانک مرکزی »دســتورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط 
در ســال ۱۳۹۹« را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های 
اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت 
بخش های مولــد و... اباغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براســاس 
اطاعات دریافتی از ســامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این 
طرح در ســال  ۱۳۹۸، حاکی از تامین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی 
کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط 
شــبکه بانکی است.گفتنی است، پیرو اباغ دســتورالعمل تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه 
مناسب تری به   منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور 
نشــان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجــرای تاکیدات مقام معظم رهبری 
و سیاســت های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و 
متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در 
راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.در سال جاری 
نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، بانک 
مرکزی به منظور هموارســازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی 
در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش های 
مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین ســرمایه در گردش بنگاه های 
اقتصادی را هدف گذاری کرده اســت.بر اساس این دستور العمل بانک های عامل 
ملزم شده اند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس 
مسئولیت افزون تر، به موضوع تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توجه جدی 
داشته باشند و علیرغم محدودیت منابع و مشکات و تنگناهای اعتباری موجود، 
نســبت به اولویت بندی تســهیات به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به 

اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

 وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی 
به بانک مرکزی اباغ شد

معاون اول رئیس جمهور افزایش وام مسکن روستایی از ۴۵ به ۵۰ میلیون تومان 
را به بانک مرکزی و بنیاد مســکن اباغ کرد. اســحاق جهانگیری مصوبه ۱۱ تیر 
امســال هیئت دولت مبنی بر افزایش ســقف وام مسکن روســتایی از ۴۵ به ۵۰ 
میلیون تومان را که بنیاد مسکن در ابتدای اسفند سال گذشته به دولت پیشنهاد 
داده بود، به بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد 
مســکن انقاب اسامی اباغ کرد.بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی باید سهمیه 
هر یک از بانک های عامل برای اعطای تســهیات ساخت، نوسازی و بهسازی به 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و حاشیه شهرها را 
به بانک ها تعیین و اباغ کند.همچنین نحوه ضمانت این تسهیات، به صورت سفته 
زنجیره ای تعیین شده است.سود وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، ۵ درصد 
بوده و ســازمان برنامه و بودجه از محل ردیف بودجه سنواتی مصوب در خصوص 
مابه التفاوت ۵ درصد با نرخ مصوب ســود تســهیات در شورای پول اعتبار را به 
بانک های عامل پرداخت می کند.بنیاد مسکن موظف است تا سهمیه هر استان از 
این ۲۰۰ هزار فقره تســهیات را مشخص کرده و به بانک مرکزی اعام کند؛ این 
بنیاد همچنین مســئولیت نظارت بر ساخت و ساز روستایی با استفاده از خدمات 
ســازمان نظام فنی روستایی را بر عهده خواهد داشت.گفتنی است سه شنبه این 
هفته )۱۷ تیر( علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی در نشست خبری 
اعام کرد: اجرای وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به محض اباغ به بانک 

مرکزی، آغاز می شود.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی:
 اجرای جابجایی لوله آب ۱۰۰۰ میلیمتر معارض با مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه بر اساس 
فهرست بها، واحد پایه رشته آب ۱۳۹۹ به شماره منافسه ۲۰۹۹۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۱۱ از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
  www.setadiran.ir :پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و در یافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 پایه و رشته مناقصه گران: پایه پنج و بااتر رشته آب 

*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: دوشنبه ۹۹/۰۴/۲۲ می باشد. 
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳ روز پنج شنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۰۹  زمان بازگشایی پاکات: 
ساعت ۹ صبح روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۵/۱۱ اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت 

اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف( 
آدرس: کرمانشاه میدان غدیر شهرداری مرکز شماره تلفن ۳۷۲۲۴۴۴۷-۰۸۳ و ۰۸۳-۳۸۳۵۱۶۴۱  

سازمان حمل و نقل ریلی 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۸۵۱۹۳۷۶۷

سعید طلوعی- شهردار کرمانشاه

گزیده خبر
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گزیده خبر

اتحادیه اروپا: 
الحاق کرانه باختری راه حل نیست، نقض 

قوانین بین الملل است
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا بار دیگر تاکید کــرد که طرح رژیم 
صهیونیســتی برای الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، نقض صریح قوانین 
بین المللی است و ضربه بزرگی به راهکار تشکیل دو کشوری خواهد زد. جوزپ 
بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه ای گفت: طرح الحاق، 
بــر ثبات و امنیــت منطقه و روابط اتحادیه اروپا با اســرائیل و روابط تل آویو با 
کشورهای عربی تاثیر خواهد گذاشت.بورل در ادامه افزود، هرگونه نقض قوانین 
بین الملل به ویژه زمانی که بحث الحاق اراضی مطرح باشد، تاثیرات و پیامدهایی 
ناگوار بر نظــام بین الملل و نزاع در دیگر مناطــق دارد.وی همچنین گفت که 
اتحادیه اروپا تحت هیچ شــرایطی هیچ تغییری را در مرزهای اراضی اشــغالی 
۱۹۶۷ مادامی که با توافق دو طرف فلسطینی و اسرائیلی نباشد، نخواهد پذیرفت.

بورل تصریح کرد که اتحادیه اروپا به راهکار تشکیل دو کشوری با تکیه بر قوانین 
و قطعنامه های بین المللی ذی ربط پایبند اســت و این تنها راه حل ممکن برای 
پایان دادن به نزاع در فلســطین است.ازم به ذکر است که روزنامه عبری زبان 
یدیعوت آحارونوت اخیرا فاش کرد که اتحادیه اروپا قرار است در صورت اجرای 
طرح الحاق کرانه باختری، تدابیر و مجازات های بی شماری را علیه این رژیم اتخاذ 
کند، از جمله ممنوع کردن سفر وزرای خارجه اروپایی به فلسطین اشغالی، توقف 
مبادله دانشجو و لغو یا کاهش بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان اسرائیلی.

طبق نوشته این روزنامه، شماری از دیپلمات های اسرائیلی که اخیرا دیدارهایی با 
سفرای برخی کشورهای اروپایی در بروکسل داشته اند، سندی محرمانه را در این 
باره تحویل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی داده اند.برخی از کشورهای اروپایی 
از جمله کشورهای نزدیک به رژیم صهیونیستی همچون انگلیس این رژیم را به 
شــدت از عواقب و پیامدهای الحاق کرانه باختری برحذر داشته اند.تصمیم رژیم 
صهیونیستی برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری و غور اردن با واکنش های 
گسترده منطقه ای و بین المللی همراه بوده است، تا جایی که دولت آمریکا نیز که 
حامی اصلی رژیم صهیونیستی برای اجرای این طرح بود، مجبور شد محتاطانه تر 
عمــل کرده و در موضع خود تجدید نظر و اعام کند که هرگونه حمایت از این 
طرح، مشروط به توافق داخلی اسرائیلی ها بر سر آن خواهد بود.دو طرف ائتاف 
دولتی رژیم صهیونیستی یعنی بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و بنی گانتس، 
رهبر ائتاف آبی سفید بر سر زمان و شیوه اجرای این طرح با هم اختاف دارند 

و هنوز نتوانسته اند به توافقی در این زمینه دست یابند.

کره شمالی نشست جدید با آمریکا را غیر 
ضروری و بی فایده خواند

»کیــم یو جونگ« خواهر پرنفوذ رهبر کره شــمالی که ایــن روزها به یکی از 
شخصیت های خبرساز این کشور تبدیل شده است در تازه ترین اظهارات خود 
برگزاری نشســتی دیگر با آمریکا را »غیر ضروری و بــی فایده« عنوان کرد.به 
گــزارش یونهاپ، در حالی که »مایک پمپئو«  وزیــر امور خارجه آمریکا اعام 
کرده بود درباره از ســرگیری گفت و گوها با کره شــمالی بسیار امیدوار است و 
واشنگتن به تاش های خود برای از سرگیری این مذاکرات ادامه می دهد خواهر 
رهبر کره شــمالی چنین احتمالی را رد کرد.»کیم یو جونگ« در بیانیه ای که 
توســط خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد آورده است نظر شخصی من 
این اســت که امسال هیچ اجاسی بین ایاات متحده و کره شمالی برگزار نمی 
شــود.او گفت: تا زمانی که هیچ تغییر قاطعی در رفتار ایاات متحده رخ ندهد 
اجاس دیگری بین کره شــمالی و ایاات متحده حداقل برای ما، غیر ضروری 

و بی فایده است.

پامپئو:
 به تاش برای از سرگیری گفتگو با کره شمالی 

ادامه می دهیم
وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد، کشورش به تاش برای برقراری گفتگو با کره 
شــمالی ادامه می دهد و »بسیار امیدوار« است که روند با این کشور بتواند ادامه 
پیدا کند هر چند که مشخصات بیشتری در خصوص چنین گفتگویی از جمله 
زمانبندی آن را مشــخص نکرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پامپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در پی سه روز مذاکرات استیون بیگان، 
معاون خودش، در شــهر ســئول، پایتخت کره جنوبی عنوان کرد:  ما به تاش 
برای برقراری گفتگو ادامه می دهیم و مذاکراتی اساســی را درباره اینکه چطور 
نتیجه واقعا خوبی را بتوانیم رقم بزنیم داریم؛ نتیجه ای بر مبنای برقرای صلح و 
ثبات در کلیت شبه جزیره کره.پامپئو همچنین امکان اینکه نشستی دیگر میان 
رهبران آمریکا و کره شمالی برگزار شود را نیز مطرح ساخت.استیون بیگان بعد 
از مذاکراتش در شهر سئول گمانه زنی درباره اینکه در این سفر به دنبال ماقات 
با مقام های کره شمالی بوده را رد کرده اما گفت، آمریکا از مذاکرات با این کشور 
استقبال می کند.پامپئو به خبرنگاران در واشنگتن گفت: ما بسیار امیدوار هستیم 
که بتوانیم به چنین مذاکراتی )با کره شمالی( چه در سطوح پایین تر از نشست 
رهبران و یا در صورت مناســب بودن وضعیت و وجود تاش های موثر، در سطح 
بازگشت رهبران ارشد به دیدار با یکدیگر، ادامه دهیم.وی افزود: در خصوص اینکه 
چه کســانی و چطور و در چه زمانی دیدار کنند من امروز نمی خواهم درباره آن 

صحبت کنم.

درخواست آمریکا برای ورود چین به مذاکرات 
درباره کنترل تسلیحات

وزارت امور خارجه آمریکا اعام کرد واشنگتن از متعهد شدن چین به مذاکراتی 
در مورد کنترل تســلیحات استقبال می کند و باید در یک روند اتحاذ »گامهای 
محتاطانــه بعدی« دیدارهایی رو در رو میــان مقام های آمریکا و چین رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا این اظهارات را یک روز بعد از آن مطرح کرد که یک دیپلمات ارشد چینی 
گفت، کشــورش از داشــتن مذاکرات درباره کنترل تسلیحات با آمریکا خرسند 
می شود اما تنها به این شرط که واشنگتن بخواهد حجم زرادخانه هسته ای خود 
را که ۲۰ برابر بزرگتر از زرادخانه چین است به همان اندازه زرادخانه چین کاهش 
دهد.فو کونگ، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت امور خارجه چین اظهار 
کرد: اما ما میدانیم که عما این اتفاق قرار نیست رخ دهد.اورتاگوس تصریح کرد: 
آمریکا از هرگونه متعهد شــدن چین به شــرکت در مذاکرات مربوط به کنترل 
تسلیحات اســتقبال می کند. به همین ترتیب، ازم است که در یک روند اتخاذ 
گامهای محتاطانه بعدی برای چنین مذاکراتی، دیدارهای رو در رو میان آمریکا و 
چین انجام شود.او گفت، مارشال بیلینگسلیا، فرستاده ویژه ترامپ در امور کنترل 
تسلیحات از چین برای پیوســتن به یک مذاکرات برای نشان دادن حسن نیت 
در شــهر وین پایتخت اتریش دعوت خواهد کرد.اورتاگوس ادامه داد: آمریکا در 
عین حال توصیه می کند که چین در زمانی زودتر با روســیه نیز نشســت هایی 
را بــا هدف در نظر گرفتن گام های بعدی برای یک مذاکرات ســه جانبه کنترل 

تسلیحات داشته باشد.

 شناسایی فرد مظنون به جاسوسی 
در دفتر اطاع رسانی مرکل

روزنامــه آلمانی بیلد اعام کرد کزارش نیروهای امنیت ملی این کشــور که روز 
پنجشنبه تقدیم دفتر مبارزه با جرایم در برلین شد حاکی از آن است که یکی از 
کارکنان دفتر رسانه ای دولت آلمان مظنون به جاسوسی برای سازمان اطاعات 
مصر اســت.به گزارش خبرگزاری آلمان)د پ آ(،طبــق این گزارش فرد مظنون 
در سال های گذشته برای یکی از شــاخه های سازمان اطاعات مصر جاسوسی 
می کرده اســت.دفتر مبارزه با جرایم آلمان دســامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان 
دولت فدرال آلمان اقدامات اجرایی را علیه این شــهروند مصری آغاز کرد.طبق 
این گزارش این تحقیقات همچنان ادامه دارد.دادستان کل به روزنامه بیلد گفت 
که تحقیقات درباره این مرد به ظن جاسوسی ادامه دارد.دفتر اطاع رسانی دولت 
آلمان در این باره توضیحی نداده اما سخنگوی آن اعام کرده که ما درباره مسائل 

مربوط به دستگاه قضایی و امور خصوصی افراد ابراز نظر نمی کنیم.

جسد شهردار سئول پیدا شد
 پلیس ســئول اعام کرد جسد »پارک وون سون« شهردار این شهر را که صبح 
دیروز مفقود شده بود ســاعاتی پیش پیدا کرده است.به گزارش ایرنا از یونهاپ، 
شهردار سئول قبل از ظهر پنجشنبه بعد از اینکه منزلش را ترک کرد اطاعی از 
او در دســترس نبود و پلیس جستجوی گسترده ای را با ۱۵۰ مامور برای یافتن 
سرنخی از شهردار ناپدید شده سئول آغاز کرده بود. دختر شهردار عصر امروز به 
پلیس گزارش کرده بود که تلفن همراه پدرش بعد از اینکه از خانه خارج شده و 
پیامی که شبیه یک وصیت بوده برای او گذاشته است خاموش شده بود.گفته می 
شد که او از امیدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ میادی کره جنوبی 
و از جمله کسانی بود که بارها از وجود فساد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی گایه 

و انتقاد کرده بود.

آمریکا چند فرد و نهاد چینی را به بهانه نقض 
حقوق بشر تحریم کرد

آمریــکا یک نهاد و چهار مقام پیشــین و کنونی چیــن را به بهانه نقض حقوق 
بشر در ارتباط با استان سین کیانگ تحریم کرد.دفتر دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا پنجشــنبه شــب در بیانیه ای اعام کرد که یک نهاد و چهار 
مقام پیشین و کنونی چین در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر علیه اقلیت های 
قومی در منطقه خودمختار اویغور ســین کیانگ تحریم کرده است.دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه شب در بیانیه ای اعام کرد 
که یک نهاد و چهار مقام پیشین و کنونی چین در ارتباط با نقض جدی حقوق 
بشر علیه اقلیت های قومی در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ تحریم کرده 
است.»شن کوانگو« دبیرحزب کمونیست سین کیانگ، »ژو هایلون« معاون پیشین 
دبیر حزب کمونیســت سین کیانگ به همراه اداره امنیت عمومی سین کیانگ و 
»وانگ مینگشان« و »هو لیوجون« مدیران کنونی و پیشین این اداره هدف های 
امروز تحریم آمریکا بودند.همزمان با این اعام وزارت خزانه داری آمریکا، »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه این کشور اعام کرد که این چهار مقام پیشین و کنونی 
چین به همراه خانواده های آنان از سوی این وزارت خانه نیز تحریم شده و شامل 
ممنوعیت مســافرت به آمریکا می شوند.»جائو لی جیان« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین این هفته در واکنش به اتهام نقض حقوق بشر علیه پکن گفت که 
وزیر خارجه آمریکا بارها و بارها با دروغ پردازی های خود سیاست چین در سین 
کیانگ را مورد انتقاد بی پایه قرار داده و در امور داخلی چین دخالت کرده است.

چشم انداز روابط ایران و عراق در پسا کرونا
 گرچه همه گیری کرونا در جهان و منطقه بخشی از برنامه های 
تعریف شــده در مناسبات و پیوندهای جمهوری اسامی ایران و 
عراق را بــه حال تعویق درآورده اما آن گونه که از اظهارات مقام 
های دو کشور آشکار است، با پایان بحران، طرح توسعه مناسبات 
با شتاب فزاینده تری از سرگرفته خواهد شد.اقتصاد مبتنی بر تک 
محصولی عراق در شــرایط کنونی سبب شده است که به گفته 
مشاور نخست وزیر عراق در امور اقتصادی، این کشور روزانه یک 
میلیون دار از تبعات کرونا آســیب اقتصادی ببیند و طبق اعام 
وزارت برنامه ریزی عراق، میزان فقر از ۲۰ درصد به ۳۱.۷ درصد 
در دوره کرونا برسد.بنابراین عراق پسا کرونا با توجه به بااگرفتن 
نارضایتی های عمومی، برای خروج از بحران اقتصادی، شــروع 
عملیات بازسازی، بنای زیرساخت هایش و کاهش فقر به شدت 
به جمهوری اسامی ایران نیازمند است.»صبیح الهاشمی« رئیس 
اتحادیه فعاان اقتصادی عراق معتقد اســت که ایران در مقایسه 
با دیگر همســایگان از مزیت های ویژه ای مانند نزدیکی مسافت 
و ارزان بودن مواد اولیه و کااها برخوردار اســت.بر همین اساس، 
مقامات دو کشور پیش از شیوع کرونا، سقف ۲۰ میلیارد داری را 
برای تبادات تجاری دو جانبه ترسیم کرده بودند که با توجه به 
نیازهای پسا کرونای عراق انتظار می رود با هدف گذاری درست، 
حتی فراتر از این رقم نیز قابل تحقق است.رییس اتحادیه فعاان 
اقتصادی عراق می گوید که این ســقف با برنامه هایی که عراق 
برای افزایش سهمیه خود از مبادله های تجاری با ایران دارد، قابل 
دستیابی است.الهاشمی اظهار کرد که تاکنون تبادات تجاری بین 
ایران و عراق یکسویه بوده و سهم عراق از صادرات کاا به ایران در 
مقابل ۱۰ میلیارد دار واردات، ناچیز بوده است.مقام های عراقی 
تاکنون به این رقم که به ســختی از ۱۰۰ میلیون دار تجاوز می 
کرد، چندان اشــاره ای نکرده اند اما از سال ۲۰۱۸ )دولت وقت 
عادل عبدالمهدی( عراق برنامه ای برای حمایت از تولیدات داخلی 
تعریف کرده است.بر این اساس عراق در مناسبات اقتصادی خود 
با کشــورهای همسایه اصل سرمایه گذاری مشترک و حمایت از 
تولیــد داخلی با هدف افزایش صادرات کااهای عراقی را تعریف 
کرد.بر پایه این رویکرد، انتظار می رود عراق پســاکرونا سهمی از 
تبادات تجاری با ایران داشته باشد که به گفته الهاشمی این امر 
مــی تواند از طریق تامین مواد اولیــه کااهای تولیدی در عراق 
از طریق جمهوری اســامی ایران صورت گیرد.صادرات کااها و 
مــواد اولیه عراقی به ایران نیز به اعتقــاد رییس اتحادیه فعاان 
اقتصادی عراق، می تواند به عنوان مرحله جدید تبادات تجاری 
با جمهوری اسامی ایران تعریف شود.»عبدالناصر همتی« رییس 
کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران نیز در سفر خردادماه 

گذشــته به بغداد، پرده از طرحی تازه در همکاری های تجاری با 
عراق برداشــت که انتظار می رود یکی از چشم اندازهای مهم در 
مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشور همسایه باشد.بر اساس 
این طرح، بخشی از کااهای اساسی از جمله دارو و دیگر مایحتاج 
ضروری ملت ایران از محل منابــع مالی ایرانی موجود در عراق، 
تامین می شــود.جمهوری اسامی ایران در زمان حاضر از محل 
فروش گاز و برق، طبق برخی منابع خبری ایرانی، نزدیک به پنج 
میلیارد دار در بانک های عامل عراق دارد که می توان از طریق 
آنها، بخشی از کااهای اساسی مورد نیاز ملت ایران تامین شود.

در حوزه نفت، طرح های مهمی وجود دارد که به دلیل فشارهای 
آمریکا در تحریم یک جانبه ایران به اجرا در نیامده اســت اما با 
توجه به دیدگاه هایی که احتمال داده می شود آمریکای پس از 
کرونا مانند آمریکای قبل از کرونا نباشد، بخشی از این طرح ها به 
مرحله اجرا برســد. سواپ نفتی از میادین نفت کرکوک به ایران، 
صدور نفت از بصره یا انجام مطالعات مشــترک بر روی برخی از 
میادین نفتی مشترک بخشی از این طرح های مهم است که دو 
کشــور برای اجرای آن عاقه مندی نشان داده اند.اتمام طرح راه 
آهن خرمشهر به بصره به عنوان مقدمه ای برای طرح بزرگ »راه 

آهن ابریشــم« و همچنین پیوند شبکه برق منطقه ای ایران به 
عراق و از آنجا به اردن، ســوریه، لبنان و مصر از دیگر طرح های 
بزرگی اســت که دو کشور برسر آن به توافق رسیده اند.عراق در 
نتیجه تحریم ها و فشــارهای آمریکا بر جمهوری اسامی ایران، 
از اجرای بخشــی از این طرح ها به طور موقت صرف نظر کرده 
و بخشــی نیز در نتیجه شــرایط غیرمترقبه ناشی از همه گیری 
کرونا به حال تعلیق در آمده اند.در حوزه گردشگری نیز با توجه 
به ثبت جهانی برخی از آثار طبیعــی و تاریخی عراق در میراث 
جهانی، دو کشــور تمایل خود را به فعــال کردن این صنعت به 
شدت ابراز داشته اند.گردشــگری میان دو کشور تاکنون بیشتر 
به حوزه گردشــگری دینی متمرکز بوده امــا انتظار می رود در 
دوره پساکرونا، گردشگری سیاحتی - زیارتی در کنار گردشگری 
سامت نیز گســترش پیدا کند به ویژه اینکه رفت و آمد پنج تا 
شــش میلیون زائر در سال بین دو کشــور به خودی خود یک 
ظرفیت بزرگ و مهم اقتصادی به شمار می رود.برخی از شرکت 
های ایرانی در سال های اخیر کلید سرمایه گذاری مشترک را در 
عراق زده اند و این طرح تاکنون برای شرکت های ایرانی با وجود 
فشارهایی که بر جمهوری اسامی ایران وجود داشته، مثبت بوده 

اســت.این شرکت ها توانســته اند با وجود شرایط کرونا و بسته 
شدن مرزهای عراق، در داخل این کشور کااهای خود را تولید و 
به فروش برسانند بدون اینکه از کرونا و پاره ای فشارهای خارجی 
به ایران، متاثر شــوند.مقام های دو کشور همواره بحث سرمایه 
گذاری مشترک را نه تنها در توسعه روابط اقتصادی مهم دانسته 
بلکه آن را ضمانتی برای مناسبات بلندمدت و هم افزایی پایدار در 
روابط دو جانبه می دانند.ایجاد شهرک های صنعتی مشترک که 
در سفر اسفند ۹۷ دکتر روحانی، رییس جمهوری اسامی ایران 
به بغداد بر ســر آن توافق صورت گرفت افزون بر لغو روادید برای 
گردشــگران، صنعتگران، بازرگانان و سرمایه گذاران دو کشور از 
جمله طرح هایی به شمار می رود که همگی در انتظار اجرا است.

اگرچه چشم انداز پسا کرونا در تبادات تجاری سقف ۲۰ میلیارد 
دار برآورد شده اما در مناسبات اقتصادی این رقم به تبع بسیار 
بیشــتر برآورد شده است.هرچند دشمنان و کینه توزان، همواره 
می کوشــند با شــایعه پراکنی و دروغ بافی، به چشم بدبینی و 
تهدید به مناسبات ایران و عراق نگاه کنند اما پیش بینی می شود 
که توسعه روز افزون مناسبات دو جانبه بین این دو کشور دوست، 
همسایه و مسلمان، به صورت تاثیرگذار بر ثبات و امنیت منطقه 
ای انعکاس یافته و تبدیل به الگویی برای همکاری ها و مناسبات 
در منطقه شــود.بر همین اساس مقام های دولتی و کارشناسان 
ایرانی و عراقی پیش بینی کرده اند که دوران پســا کرونا نه تنها 
سبب توسعه اقتصادی خواهد بود، بلکه شکوفایی در همه حوزه 
های سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور را به 
دنبال خواهد داشت.در حوزه فرهنگی همچنان ساخت یک فیلم 
مشــترک فاخر درباره اربعین و دیگر موضوع ها از جمله جنگ 
مشــترک دو کشور علیه تروریسم یکی از انتظارات مهم دو ملت 
اســت.در حوزه اجتماعی پیوند دو ملت که از زیارت های اربعین 
و دیگر مناســبت های دینی کلید خورده به بخش وســیع تری 
گسترش خواهد یافت تا روح برادری و دوستی بیشتر بر روابط دو 
جانبه مستولی شود.حوزه های امنیتی و نظامی نیز گرچه جنگ 
با داعش، خون دو ملت را در هم عجین کرده و ثمره آن در اتاق 
چهار جانبه ایران، عراق، روسیه و سوریه منجر به مهار تروریسم 
در منطقه شده اما همچنان این حوزه ظرفیت های وسیعی را در 
خود پنهان نگه داشــته اســت.بر همین اساس، نیاز دو کشور به 
همدیگر و تاثیری که این دو بر تحوات منطقه دارند و نقشی که 
می توانند در ثبات و صلح منطقه ای ایفا کنند، سبب شده است 
که انتظارها برای پسا کرونا از روابط دو کشور بیش از پیش باشد 
امری که در اظهارات مقامات دو کشــور نیز انعکاس یافته و سفر 

آتی نخست وزیر عراق به تهران، گواهی بر این ادعا خواهد بود.

وزیر خارجه چین روز پنجشنبه سه پیشنهاد مربوط 
به عادی شــدن روابط پکن و واشــنگتن ارائه کرد.

بــه گزارش رادیو بین المللی چیــن، وانگ یی وزیر 
خارجه چین روز پنجشــنبه در سخنرانی خود در 
مجمع ویدیویی رسانه های اتاق فکر چین و آمریکا 
سه پیشنهاد مربوط به عادی شدن روابط دو کشور 
ارائــه کرد کــه عبارتند از: فعال و بــاز کردن همه 
کانال های گفت وگو، تعیین فهرســت همکاری ها، 
فهرست گفت وگوها و فهرست مسایل تحت کنترل 
و مدیریت و آغاز همکاری برای مقابله با کرونا.وزیر 
خارجه چین درباره فهرســت همکاری های گفت، 
ازم اســت تا دو کشــور مواردی را که دو طرف در 
چارچــوب دوجانبه و در ســطح جهان می توانند و 
مایلند پیرامون آن همکاری داشته باشند مشخص 
کنند و این فهرست نیز هرچه طوانی تر باشد بهتر 
اســت و نباید به دلیل موضوعات دیگر مختل شود.

وی درباره فهرســت گفت وگوها عنوان کرد: در این 
فهرست باید مسایلی که هنوز درباره آن اختافاتی 
وجود دارد اما حل و فصل آن از طریق گفت و گو نیز 

میسر است، مشخص شود.وانگ یی درباره فهرست 
مسایل پیشــنهادی تحت کنترل و مدیریت گفت، 
تعداد اندکی مسایل اینحل که هنوز بین دو طرف 
اختافاتی درباره آن وجود دارد، به منظور پرهیز از 
آســیب دیدن روابط دوجانبه ناشی از این مسایل، 
باید در این فهرســت قید شود.وی افزود: امیدواریم 
ایــاات متحده درک عینی تر و آرام تر درباره چین 

داشته باشــد و نیز  سیاست منطقی تر و عملی تر 
تنظیم کند.وانگ یی خاطر نشان کرد، روابط چین 
و آمریکا از زمان برقراری روابط دیپلماتیک با جدی 
ترین چالش ها رو به رو بوده اســت. سیاست فعلی 
آمریــکا در قبال چین مبتنی بــر قضاوت راهبردی  
نادرست است که فاقد شواهد واقعیست و نیز سرشار 
از روان پاایی و پارانویای مک کارتی است. ظن بی 
دلیل آمریکا از چین به حدی رسیده است که سایه 
روی یــک لیوان را مار می انــگارد و از تکان گیاه و 
برگ درخت دلهره هجوم ســربازان را می گیرد. اگر 
آمریــکا تا این اندازه فاقد اعتماد به نفس، گذشــت 
و بردباری باشــد و به پخــش ادعاها درباره »تهدید 
چین« بپردازد، در نهایت قربانی پیشگویی های خود 
خواهد شد.  وزیر خارجه چین تاکید کرد، درصورتی 
که آمریکا تمایل داشــته باشد، گفت وگوی بین دو 
کشــور در هر زمانی، در هر سطح و در هر زمینه ای 
می تواند از سر گرفته شود. هر مساله ای را می توان 
روی میز بررســی قرار  داد و هر گونه اختافی می 
شود از طریق گفت وگو مورد حل مطلوب قرار گیرد.

وانگ  یی: 
روابط چین و آمریکا با جدی ترین چالش  مواجه است

ترامپ:
 چپ رادیکال، بایدن را شستشوی مغزی 

داده است
 »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا در یک حمله لفظی دیگر علیه 
»جــو بایدن« نامزد دمکرات ها در انتخابــات پیش روی آمریکا مدعی 
شــد که وی توسط چپ رادیکال شستشــوی مغزی شده است.ترامپ 
جمعه در مصاحبه ای تلفنی با شــبکه فاکس نیوز گفت: چپ رادیکال 
بر او مســلط شده اســت. بایدن اصا نمی داند که چه می کند و آنها او 
را وارد چه ماجرایی می کنند.وی افزود: به توافق اخیر برنی ســندرز و 
بایدن نگاه کنید. این دیوانه کننده اســت. این کار چپ رادیکال اســت.

ترامپ همچنین گفت: آنها، او را شستشــوی مغزی داده اند. او نمی داند 
کجاســت و کشور ما از این مســاله رنج خواهد برد. بازارهای ما سقوط 
خواهند کرد و اتفاق بدی رخ خواهد داد.رییس جمهوری آمریکا اظهار 
داشــت: پرزیدنت باراک اوباما و بایدن از ستاد انتخاباتی من جاسوسی 
کردند. آنها از همه اتفاقاتی که در ســتاد من رخ می داد، خبر داشتند. 
من می دانم کاخ ســفید چگونه عمل می کند بنابراین شاید بهتر از هر 
فــرد دیگری بتوانم در این بــاره صحبت کنم. آنهــا از همه چیز خبر 
داشــتند.وی بار دیگر از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا دفاع کرد. او 
»آنتونی فائوچی« عضو گروه ضربت مقابله با کرونا را یک »مرد خوب« 
توصیف کرد اما در عین حال مدعی شد که فائوچی »اشتباهات زیادی 
مرتکب شد«.ترامپ از عملکرد رسانه ها نیز انتقاد کرد و افزود: رسانه ها 
در مــورد مرگ ناشــی از ابتا به کرونا چیــزی نمی گویند. آمار مرگ 

مبتایان کم شده است.

رییس جمهوری سابق کره جنوبی به ۲۰ 
سال زندان محکوم شد

 حکم زندان »پارک گئون هی« رییس جمهوری پیشین کره جنوبی که 
پیش از این دو بار به ۲۵ و ۳۲ ســال زندان محکوم شــده بود در دادگاه 
تجدید نظر ۲۰ ســال اعام شــد.به گزارش یونهاپ، دادگاه تجدید نظر 
ســئول امروز جمعه همچنین اعام کرد خانم پارک باید عاوه بر زندان، 
۲۰ میلیون وون جریمه نیز بپردازد.دادگاه تجدید نظر کره جنوبی پیش 
از این خانم پارک را در پرونده فساد به ۲۵ سال حبس محکوم کرده بود 
اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و دستور داد پرونده به دادگاه 
تجدید نظر ارجاع شود.خســارت به منابــع دولتی و دخالت در انتخابات 
پارلمانی ۲۰۱۶،  دریافت رشــوه، سوءاستفاده از قدرت و تهدید از جمله 
جرایم خانم پارک اســت.پارک پس از اعتراضات فراوان خیابانی در سال 
۲۰۱۷ از ســمتش برکنار و سپس بازداشت شد بعد از او ›مون جائه این‹ 
از حزب لیبرال دموکرات به ســر کار امد. پیــش از این نیز دادگاهی در 
کره جنوبی »لی میونگ باک« دیگر رئیس جمهوری پیشــین این کشور 
را به اتهام رشــوه خواری به ۱۵ ســال زندان محکوم کرد وی چهارمین 
رئیس جمهوری پیشین این کشور است که به اتهام فساد مالی به زندان 
محکوم می شــود.  لی متهم به دریافت ۱۰ میلیون دار رشوه از شرکت 
سامسونگ و ســازمان جاسوسی دولت خود شده بود، اما با رد این اتهام 
ها این پرونده را ناشــی از انگیزه های سیاسی دانسته بود.وی همچنین 
متهم به اختــاس میلیون ها دار و اختفای مبالغ دریافتی اســت و از 
پرداخت های مالیاتی گریخته و از مقام خود برای امور خصوصی ســوء 

استفاده کرده است.
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محققان دانشــگاه ام آی تی با استفاده از اتم های مصنوعی، راهی برای 
تولیــد بزرگترین تراشــه کوانتومی در نوع خود ابــداع کردند.اتم ها از 
برش های نازک میکروســکوپی الماس ایجاد شده اند. »دیرک انگلوند« 
)Dirk Englund( استادیار گروه مهندسی برق و علوم کامپیوتر ام.آی.تی 
در بیانیــه ای گفت: این موفقیت »نقطه عطفی« در زمینه پردازنده های 
کوانتومی اســت.رایانه های استاندارد و پردازنده ها از بیت در تراشه های 
خود برای پردازش اســتفاده می کنند امــا در رایانه های کوانتومی این 
عملیات با استفاده از بیت های کوانتومی یا کیوبیت انجام می شود. این 
قابلیت به رایانه های کوانتومی اجــازه می دهد تا بتوانند همزمان چند 
محاسبه را انجام دهند و مسائلی که حل آنها با رایانه های معمولی امکان 

پذیر نیست به راحتی انجام شود.

مروزه با گســترش روزافزون ارتباطات آناین و ظرفیت های زیادی 
کــه این امکانات در حوزه های مختلف به وجود آورده اند، پزشــکی 
از راه دور نیز روند رو به رشــدی را نشان می دهد. محققان کشور با 
توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشــی را انجام داده اند که از توافق 
باای این روش با پزشــکی معمول حکایت دارد.پزشکی از راه دور 
یا تله مدیسین، از رشــته های نوین علوم پزشکی است که یک پل 
ارتباطی میان پزشــک و بیمار ایجاد می کند و ابزارهای مختلفی را 
برای این منظور به کار می گیرد. بدسترســی به امکانات بهداشتی 
مناسب و پزشکان متخصص به وســیله ارتباطات مجازی می تواند 
کمک شــایانی به خدمات درمانی در کنار روش های معمول درمان 

در کشورهای مختلف ارائه کند.

بیماری »بروســلوزیس«یا »تب مالت«، ازجمله بیماری هایی است که با 
مصرف محصوات لبنی ناســالم به افراد منتقل می شود. محققان کشور 
برای تشــخیص به موقع این بیماری، استفاده از یک مدل شبکه عصبی 
مصنوعی را مورد استفاده قرار داده و به موفقیت های خوبی دست یافته اند. 
بروســلوزیس یا تب مالت یک بیماری با قدرت درگیرکردن چند ارگان 
اســت که در موارد شــدید و حاد خود را به صورت یــک بیماری تب دار 
)ناگهانی و یا تدریجی( نشــان می دهد. ولی در صورت عدم تشخیص و 
درمان به موقع و مناســب، بیماری ادامه یافته و می تواند به ســمت یک 
بیماری مزمن و ناتوان کننده با عوارض شدید و گاهی مرگ بار پیش رفت 
کند. معمواً شدت این بیماری در کسانی که به دفعات با دام ها در تماس 
هستند و به طور دائمی با باکتری بروسا تماس دارند خفیف و مایم است. 

 تولید بزرگترین
 تراشه کوانتومی

دقت باای »تله مدیسین« در 
تشخیص بیماری های پوستی

تشخیص زودهنگام »تب مالت« 
با فرمول های ریاضی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وضعیت ازدحام مسافران قطار شهری در شهر »کلمبو« پایتخت سریانکا

تسا به سیستم خودران سطح 5 بسیار نزدیک شده است
ایان ماســک مدیرعامل تسا طی پیامی ویدئویی که به کنفرانس ساانه هوش مصنوعی شانگهای WAIC فرستاده به موضوع 
سیستم های سواری خودران و برنامه های آتی این برند اشاره کرده است.ماسک می گوید تسا به دستیابی به تکنولوژی خودران 
ســطح ۵ بسیار نزدیک شده است. به این ترتیب محصوات تسا قادر خواهند بود بدون دستورات یا توجه راننده حرکت کنند.

ماسک گفته است:من بسیار مطمئنم که سیستم خودران سطح ۵ یا اتوماسیون کامل اتفاق خواهد افتاد و من فکر می کنم این 
کار به ســرعت رخ خواهد داد. من می دانم که ما کاربردهای پایه برای سیســتم خودران ســطح ۵ را امسال کامل خواهیم کرد.

این خودروســاز آمریکایی همچنین در حال توســعه پروژه سیستم های خنک کن جدیدی است که باعث می شود کامپیوترهای 
پیشرفته تری در خودروها بکار رود.البته کارشناسان صنعت خودرو معتقدند ورود خودروهای مجهز به سیستم های خودران کامل 
کمی زمان بر خواهد بود مخصوصاً اینکه سیستم دستیار راننده اتوپایلوت تسا باعث برخی تصادفات مرگبار شده است.همچنین 
بحث زیرســاخت ها وجود دارد زیرا عاوه بر این تکنولوژی باید شــرایط ترافیکی و جاده ای نیز فراهم شود. بسیاری از جاده های 

موجود در کشورهای دنیا فاقد ویژگی های موردنیاز برای این خودروها هستند.

 آخرین وضعیت کرونایی های استقال: معرفی یک مورد جدید
پزشــک تیم اســتقال تهران از آخرین وضعیت ابتای بازیکنان این تیم به ویروس کرونا گزارشــی مطرح کرد.، دکتر کاوه 
ســتوده در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه استقال، در خصوص مبتایان به کرونا در تیم استقال گفت: در آخرین تست 
آزمایشگاهی صورت گرفته از بازیکنان استقال، تعدادی از افرادی که پیشتر تست کرونایشان مثبت اعام شده بود، تستشان 
منفی اعام شــد و یک نفر به افراد با تســت کرونا مثبت اضافه شــد که این موضوع به مدیرعامل و سرمربی تیم استقال 
اعام شده است.استقال تهران دیدار هفته بیست و سوم لیگ برتر را به دلیل ابتای ۱۴ بازیکن و عضو این تیم به بیماری 
کووید-۱۹ مقابل پارس جنوبی جم از دست داد و افراد مبتا در قرنطینه خانگی قرار گرفتند.استقال روز گذشته جلسات 
تمرینی جهت آماده ســازی برای رویارویی با تراکتور تبریز در هفته بیست و چهارم را با غیبت ۱۲ بازیکن آغاز کرد که این 
نشــان داد مجیدی باید با نفرات نیمکت نشین در این مسابقه حاضر شود.با وجود اینکه دکتر ستوده اعام کرده تعدادی از 
نفراتی که پیش از امروز مبتا بوده اند تست شان منفی است هنوز به طور دقیق معلوم نیست که در حال حاضر چند تن از 

اعضای استقال فعا درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند.
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

چهار چشنواره مهم پائیزی سینمایی جهان شامل ونیز، 
تورنتــو، تلوراید و نیویورک اعام کردند، امســال و در 
سایه شــیوع ویروس کرونا همکاری را جایگزین رقابت 
با یکدیگــر خواهند کرد.به گــزارش ورایتی، این چهار 
جشــنواره مهم ســینمایی در بیانیه ای مشترک اعام 
کردند: »امسال به جای رقابت با جشنواره های رقیب در 
فصل پائیز، خود را متعهد به همکاری و تعامل کرده ایم. 
با به اشتراک گذاری اطاعات و ایده ها، جشنواره هایمان را 
به عنوان بستری یکپارچه برای ارائه بهترین های موجود 
سینما برپا خواهیم کرد. ما اینجا در خدمت فیلم سازان، 
مخاطبــان، روزنامه نگاران و دیگر فعان عرصه ســینما 
هستیم که چرخ صنعت سینما را پررونق حفظ می کنند 
و نیاز داریم این کار را با همکاری یکدیگر انجام دهیم«. »آلبرتو باربرا« مدیر جشــنواره ونیز، »کامرون 
بیلی« و »جوانا وینســنته« مدیران جشنواره فیلم تورنتو، »یوجین فرناندز« که در رأس جشنواره فیلم 
نیویورک قرار دارد و »تام لودی« و »جولی هانت ســینگر« مدیران جشنواره فیلم تلوراید، چهره هایی 
هســتند که این بیانیه مشترک میان این جشنواره های ســینمایی را امضا کرده اند. هفتاد و هفتمین 
جشنواره فیلم ونیز که از تاریخ ۲ تا ۱۲ سپتامبر )۱۲ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۹( برگزار می شود، در تقویم 
زودتر از جشــنواره فیلم تورنتو )۱۰ تا ۲۰ سپتامبر/ ۲۰ تا ۳۰ شهریور( و جشنواره فیلم نیویورک )۲۷ 
سپتامبر تا ۳ اکتبر / ۶ تا ۱۲ مهر( قرار دارد. بخشی از زمان برگزاری جشنواره فیلم ونیز با جشنواره فیلم 
تلوراید آمریکا هم پوشانی دارد که قرار است از تاریخ ۳ تا ۷ سپتامبر )۱۳ تا ۱۷ شهریور( برپا شود. این 
چهار جشــنواره سینمایی از برگزاری فیزیکی جشنواره به اشکال متفاوت خبر داده اند. جشنواره ونیز و 

تورنتو اعام کردند، مجموعه ای از نمایش های حضوری و آناین خواهند داشت.

دروغ گویی روی مبل
رمــان دروغ گویــی روی مبل اثــر از اروین د.یالوم 
اســت که اگر به موضوعات روان درمانی و فلســفه 
اگزیستانسیال عاقه داشته باشید، بعید است اسم او 
را نشنیده و یا کتاب های او را مطالعه نکرده باشید. 
یالوم عاوه براینکه یک درمانگر سرشناس است، در 
زمینه داستان نویســی هم خودش را به عنوان یک 
اســتاد به تمام معنا به جهانیان معرفی کرده است.

دروغ گویــی روی مبل نیز، کتابــی حاصل از علم و 
هنر است. علمی که سال ها یالوم از آن برای بهبود 
بیمارانش اســتفاده کرده است و هنر داستان گویی 
کــه بارها در کتاب هایش به کار برده اســت. دکتر 
محمدرضا فیاضی بردبار – ویراستار علمی کتاب – 
در مقدمه خود بر رمان دروغ گویی روی مبل چنین می نویسید:یالوم پیر نوید بخش آگاهی های 
عمیق تری در ذهن بشر اســت. چون نه تنها پزشک، بلکه بسی بیش تر از آن، پیر روان پزشک 
ادبیات اســت، و ما را به تخیلی عمیق فرومی برد. در این خلســه ی شیرین که بشر اولیه آن را 
داستان نامید، ما چیزهایی را تجربه می کنیم که شاید در عالم واقع، عرف و قانون به ما اجازه ی 
چنین تجربه ای را ندهند. همان طور که چای مان را می نوشــیم، همراه قهرمان یالوم روی مبل 
روان کاوری دراز می کشیم و همراه شــخصیت  یالوم دروغ می گوییم، بدون این که وجدان مان 
دردی بگیرد و نگران بازخوردش باشــیم. این رمان درباره ارتباط بین سه روان درمانگر: سیمور 
تروتر، ارنست لش و مارشال اشتریدر، با بیماران شان است. مرکز اصلی رمان ارنست لش است 
که در اولین کار انضباطی خود به بررسی رفتارهای سمیور تروتر با بیمارش می پردازد. مارشال 

اشتریدر نیز سرپرست ارنست است.

صادق چوبک
صادق چوبک در ۱۴ تیر ۱۲۹۵ خورشــیدی در بوشهر 
بــه دنیا آمد. پــدرش تاجر بود، اما به دنبال شــغل پدر 
نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشــهر و شــیراز درس 
خوانــد و دورۀ کالج آمریکایی تهــران را هم گذراند و در 
سال ۱۳۱۶ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.نخستین 
مجموعۀ داســتان   اش را با نام »خیمه شــب بازی« در 
ســال ۱۳۲۴ منتشــر کرد. وی در این اثــر و »چرا دریا 
طوفانی شد« )۱۳۲۸( بیشتر به توصیف مناظر پرداخته 
اســت، ضمن این که در این آثار شخصیت های داستان 
و روابــط آن هــا و روحیات آن ها نیز به تصویر کشــیده 
شده اند.  رمان های »تنگسیر« )۱۳۴۲( و »سنگ صبور« 
)۱۳۴۵( است.»تنگسیر« به ۱۸ زبان ترجمه شده و امیر 
نادری، فیلم ساز معروف ایرانی، در سال ۱۳۵۲ بر اساس آن فیلمی به همین نام ساخته است. در »سنگ 
صبور« جریان ســیال ذهنی روایت و بیان داســتان از زبان افراد مختلف به کار گرفته شده است. این اثر 
گفت وگوهای زیادی را در محافل ادبی آن زمان برانگیخت. دیگر آثار داستانی چوبک عبارت اند از: »چراغ 
آخر« )مجموعۀ هشت داستان کوتاه(، »روز اول قبر« )مجموعۀ ده داستان کوتاه(. چوبک به زبان انگلیسی 
چیره بود و دستی نیز در ترجمه داشت. وی قصۀ معروف »پینوکیو« را با نام »آدمک چوبی« به فارسی 
برگرداند. شعر »ُغراب« اثر »ادگار آلن پو« نیز به همت وی ترجمه شد. چوبک از نخستین کوتاه نویسان 
قصۀ فارسی است و پس از محمدعلی جمال زاده و صادق هدایت، می توان از او به عنوان. چوبک در سال 
۱۳۵۵ خود را بازنشسته کرده و راهی انگلستان و سپس آمریکا شد. صادق چوبک در اواخر عمر بینایی اش 
را از دســت داد و در روز ۱۳ تیر ۱۳۷۷ در برکلی آمریکا در ۸۱ ســالگی درگذشــت و بنا به وصیت   اش 
یادداشت های منتشر نشده اش را سوزاندند. همچنین بنا به درخواست خودش جسدش را نیز سوزانیدند.

اتحاد 4 جشنواره بزرگ سینمایی در مقابل کرونا


