
هشدار معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
 داروخانه آناین در فضای 

مجازی نداریم
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بــا بیان اینکه کارگروه ویژه 
رســیدگی به جرائــم مربوط به کرونا در فضــای مجازی در 
پلیس فتا ناجا تشکیل شده است، گفت: هیچ گونه داروخانه 
آناینی در فضای مجازی نداریم. ســرهنگ رامین پاشــایی، 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در پیک اول 
بیماری کرونــا پرونده های زیادی در خصوص کاهبرداری و 
تبلیغ داروهای تقلبی کرونا در فضای مجازی تشــکیل شد، 
گفــت: در پیک اول بیمــاری تعداد زیــادی پرونده در این 
خصــوص در پلیس فتا ناجا تشــکیل شــد و تعدادی از این 
پرونده ها به مراجع قضایی ارســال شد برخی از پرونده ها نیز 
مربوط به افراد سلبریتی ها بود که به صورت ناخواسته در این 
حوزه وارد شــده بودند و تذکراتی به آنها نیز داده شــد. وی 
ادامه داد: در موج دوم کرونا نیز اگر کسی با امنیت اقتصادی 
و روانــی هموطنان بازی کند قطعا ما با آنها برخورد خواهیم 
کــرد. در همین خصوص نیز کارگــروه ویژه ای در پلیس فتا 
برای برخورد با این افراد ایجاد شــده است.معاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در حال حاضر هیچ دارویی برای 
درمــان بیماری کرونا به طور صددرصــد وجود ندارد، گفت: 
در پیک اول بیماری که از اواخر ســال 98 و اوایل سال 99 
ایجاد شده بود مواردی نیز دستگیری داشتیم در حال حاضر 
نیز یکی الی دو مورد مشــاهده شده است که زیاد مهم نبوده 
است.سرهنگ پاشــایی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند 
کــه ما هیچ گونه داروخانه آناین در فضای مجازی نداریم و 
فروش دارو فقط در داروخانه هــا صورت می گیرد. همچنین 
هیچ گونه ســایت فــروش دارو در فضای مجــازی نداریم و 
نخواهیم داشــت. تمام مواردی که در این حوزه باید مطرح 
شود از سوی وزارت بهداشت است و هموطنان به این موارد 

توجه کنند و موارد مشکوک را نیز به پلیس اطاع دهند.
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وزیر نفت گفت: تمامی میادین نفتی و گازی مشترک تا پایان دولت در قراردادهای واقعی با شرکت های توانمند به سامان می رسند. بیژن نامدار زنگنه روز 
گذشته  در مراسم امضا قرارداد توسعه میدان نفتی یاران بین شرکت ملی نفت و شرکت پرشیا با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۷ فاز پارس جنوبی برداشت 
داریم و تنها دو پاایشگاه باقی مانده که به زودی وارد مدار خواهند شد، اظهار کرد: قرارداد میدان بال در یارد شرقی پارس جنوبی منعقد شده، قرارداد فرزاد 
B به زودی منعقد می شود. توسعه فروزان در دستور کار  قرار گرفته، قرارداد پایدار غرب و آبان نافذ شده است.وی با تاکید بر اینکه تمامی میادین نفتی و 

گازی مشترک تا پایان دولت در قراردادهای واقعی با شرکت های توانمند به سامان می رسند.....
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وزیر نفت:
ایران در پرونده ترکمن گاز جریمه  نشده است

info@sobh-eqtesad.ir

سهام عدالت راه کار عبور از فقر
ثروتمندانی که مزه مالکیت را چشیده اند برا ین باورند که انسان با 
مالکیت به زندگی امیدوار میشود. قرآن مجید در خصوص مالکیت 
َفَهاَء  و اداره اموال در آیه پنجم سوره نساء میفرماید : » َوَا تُْؤتُوا الُسّ
أَْمَوالَُکــُم الَِّتي َجَعَل اَلّ لَُکْم قَِیاًما َواْرُزُقوُهْم فِیَها َواْکُســوُهْم َوُقولُوا 

لَُهْم َقْوًا َمْعُروًفا«  
با فرهنگ قرآن هم همین مفهوم برداشت میشود چرا که میفرماید 
ســفیه، از تصّرف در مال خود منع شده است. زیرا مال سبب برپا 
ماندن جامعه است، نباید در اختیار سفیه باشد. حاکم شدن سفیه 
حّتی بر امــوال خود، ضربه ی اقتصادی به جامعه اســت و جامعه 
نســبت به اموال شــخصی افراد حّق دارد و در برخوردها، باید به 
مصالح اقتصادی جامعه و رشــد فکری افراد توّجه کرد، نه عواطف 
و ترّحم  های گذرا جهت این اســت که مال و ثروت، قوام زندگی و 
اهرم نظام اســت و ســرمایه نباید راکد بماند. باید اموال یتیمان و 
ســفیهان هم، در مدار تولید و ســوددهی قرار گیرد و از درآمدش 
زندگی آنان بچرخد، نه از اصل مال و قرآن مجید تاکید دارد که  به 
ابعاد روحی و شخصّیت محرومان باید توّجه کرد. ممنوع کردن افراد 
از تصّرف در اموالشــان، واکنش دارد. چاره  ی آن برخورد مناسب و 
سخن نیکوست. امروز مجلس شورای اسامی باید جرات کند و راه 
به بیراهه رفته اقدام نجات بخشی را که منویات اصیل سهام عدالت 
داشــت را به راه خود باز گرداند. فاصله گذاری ابلهانه ای که دولت 
دهم در اعمال مدیریت برای ســهام عدالت اعمال کرد بجز ایجاد 
نفاق و دو دستگی و وحدت شکنی نتیجه ای نداشت. سهام عدالت 
وقتی به مسمای خود که عدالت است مقرون است که همه جامعه 
از فقیر و غنی در آن ســهم داشته باشند. در طرح اولیه که حقیر 
ارائه کردم هر کدملی یک سهم را دارا میشد و همه بر آن میشدند 
تا ارزش ذاتی این سهم را به ارزش ثانویه ای تبدیل کنند که فاصله 
غنی با ضعیف در آن کاهش یابد. اخیرا سخنگوی اقتصادی مجلس 
یازدهم جناب آقای مهدی طغیانی از تصویب کلیات طرحی در این 
مجلس ســخن گفته اند که نام آن طرح ساماندهی سهام عدالت با 
اولویت افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی اســت و در توزیع اولیه سهام عدالت شامل ایشان نشده 
است. ایشان بدین موضوع اشاره دارند که اگر این طرح در مجلس 
تصویب بشود سهام عدالت بین این اشخاص که قبا موجب دریافت 
نبوده اند نیز خواهد شــد. ایشــان به ایرادات موجود در طرح آزاد 
سازی سهام عدالت هم اشاره کرده و امید وار است در طرح مذکور 
موضوع مدنظر نمایندگان قرار گیرد. توصیه حقیر به عنوان طراح 
این ســهام کماکان آن است که سهام عدالت در قالب یک شرکت 
فراگیر به نام » شــرکت سرمایه گذاری ملت ایران « )سهامی عام( 
با یکصد میلیون ســهم اخصاص یافته و همه مردم ایران را از این 
موهبت برخوردار سازیم. ســپس طرحی دراندازیم که ارزش این 
سهام در طول دو سه سال رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان را حائز 
ارزش کند. این طرح کشور را از فقر مفرط که مدیریت های دولتی 
آن را به مردم تحمیل نموده اند میرهاند و شمول ابعاد گسترده تری 
از منویات اعم از امنیت و رشــد اقتصادی و تحکیم مبانی سیاسی 
و ارتقاء فرهنگ مالکیت را در بر خواهد داشت و مجلس پرداختن 
به محورهای جزئي در این طرح را از دستور خود جدا خارج نماید. 
یکبار ایران را با همه ایرانیان ببینیم و فواید این نگاه را در تحکیم 

نظام مقدس جمهوری اسامی درک کنیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی خبر داد :
حاشیه نشینان سند دار می شوند

رییس بنیاد مسکن انقاب اســامی گفت: با همکاری شهرداری ها اراضی حاشیه نشین ها به نام افراد سند 
می خورد.علیرضا تابش درباره فعالیت های بنیاد مسکن در بخش ساماندهی حاشیه نشینی اظهار داشت: بنیاد 
مسکن انقاب اسامی به بحث ساماندهی حاشینه نشینی در برخی از شهرها وارد شده و به دنبال کاهش 
مخاطرات سکونت در این مناطق اقداماتی را انجام داده است.وی با اشاره به ورود بنیاد به ساماندهی حاشیه 
نشینی در برخی از شهرها گفت: ساماندهی 10 هزار واحد مسکونی در حاشیه زاهدان، ۲ هزار و 500 واحد 
در چابهار و ۲ هزار هم واحد در مشهد را در حال اجرا داریم.رییس بنیاد مسکن انقاب درباره ارایه تسهیات 
به حاشــیه نشینان ادامه داد: ارایه تسهیات و وام باعوض و همچنین ساخت معابر از جمله اقدامات بنیاد 
برای احیای محیط زندگی در این مناطق است.تابش با بیان اینکه ارایه تسهیات به حاشیه نشینان آغاز شده  
است، اظهار داشت: میزان این تسهیات 50 میلیون تومان است و مناطق مورد نظر هم از سوی شهرداری ها 
و اســتانداری ها به بنیاد مسکن معرفی و واگذار شده است تا هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی آن اقدام 
شود.وی با تاکید بر اقدام مهم بنیاد برای ساماندهی حاشیه نشینی گفت: از دیگر اقدامات ما واگذاری زمین 
به خود فرد است از این رو در زاهدان 100 میلیارد تومان در اختیار شهرداری ها قرار داده ایم، افرادی که در 
منطقه حاشیه نشین سکونت دارند به شــهرداری ها معرفی  می شوند، و اگر زمین شهرداری را تصرف کرده 
باشند، شــهرداری می تواند عوارض زمین آن ها را از محل همان پولی که در اختیار شهرداری قرار داده ایم، 
بردارند.رییس بنیاد مسکن ادامه داد: به این ترتیب، ساکنان در این اراضی بدون اینکه پولی را بدهند، صاحب 
زمین می شــوند و این اراضی به نام آنها ثبت می شود.تابش با بیان اینکه تمام معابر در این محات را بنیاد 
مسکن اصاح و احداث می کند، افزود: 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث معابر در این محات اختصاص 
داده ایم.وی درباره احتمال جابه جایی برخی از ساکنان از این محات گفت:  عده ای که واحد هایشان در مسیر 
معابر و تعریض قرار گرفته، باید از آن محل منتقل شــوند. همچنین در این مناطق آنقدر فشردگی و تراکم 
باا است که نمی توان با این حجم تراکم  نسبت به ساماندهی آن اقدام کرد. بنابراین دراین محات ذکر شده 

احتماا ۲0 درصد جمعیت باید جابه جا شوند.

 اکونومیست: هر مسیری غیر از توافق با ایران، 
اوضاع را وخیم تر می کند

 هفته نامه انگلیســی اکونومیســت در گزارشی روز گذشــته تصریح کرد که خروج آمریکا از برجام و اتخاذ 
سیاست فشار حداکثری به اصرار رژیم صهیونیستی نتیجه معکوس داده و اینک هر سیاست دیگری غیر از 
توافق با ایران، اوضاع را وخیم تر می کند.اکونومیســت با یادآوری این نکته که فعالیت هسته ای ایران در پی 
توافقی که در سال ۲015 از سوی قدرتهای جهانی به امضاء رسید، محدود شده است افزود: دونالد ترامپ با 
تشویق اسرائیل، واشنگتن را با این ادعا از برجام خارج و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند که توافق بهتری با 
ایران منعقد خواهد کرد. اما او نه تنها موفق به توافق بهتری نشد بلکه شرایط را خطرناک تر کرد. این رسانه 
انگلیسی افزود: ایران طبق برجام، 9۷ درصد از سوخت اورانیوم خود را واگذار کرد و ذخایر اتمی خود را خیلی 
پایین تر از حد مورد نیاز برای ســاخت ساح هسته ای حفظ کرد؛ به طوریکه آمریکا هم اذعان کرد ایران به 
تعهداتش پایبند است.این در حالیست که به نوشته این نشریه انگلیسی، درنتیجه سیاست فشار حداکثری 
ترامپ، ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به بیش از 8 برابر حد مجاز برجام رسید و این میزان هر ماه از 
حد توافق شده فاصله می گیرد. اکونومیست با اشاره به اینکه سیاست ترامپ علیه ایران از جوانب دیگر هم 
شکســت خورده اســت افزود: او گفته بود  خواهان توافقی است که بر اساس آن برنامه های موشکی و آنچه 
حمایت ایران از نیروهای نیابتی منطقه خوانده است، متوقف شود. ...به رغم درخواست مذاکره با ایران، ترامپ 
و دولتش تمام تاش خود را برای مسموم کردن روابط با ایران به کار بستند. این نشریه انگلیسی در پایان 
گزارش خود آورده است: تهران امیدوار است ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر انتخاب نشود. 
اما برای بازگشت آمریکا به برجام یا عقد توافق جدید، مذاکرات کسل کننده و دشوار دیگری مانند توافقی 
که در ســال ۲015 در وین به امضاء رســید نیاز است.اکونومیست متذکر شد که شاید بازگشت آمریکا به 
برجام یا توافق جدید با ایران خبرساز نشود اما هرچه بیشتر می گذرد، آشکارتر می شود که هر مسیر دیگری 
غیر از توافق با ایران، اوضاع را وخیم تر می کند.این نشریه در بخشی از گزارش خود با اشاره به حوادث اخیر 
مربوط به یکی از تاسیسات هسته ای ایران، آورده است: سوء ظن ها بیشتر به سمت آمریکا و اسرائیل است 
که ید طوایی برای خرابکاری در برنامه  هســته ای ایران دارند. لذا شــاید درست باشد که بگوییم این دو از 

حادثه نظنز خرسند هستند. 

عضــو کمیته ملــی مبــارزه با کرونــا گفت: در 
مکان هایی که فضای بســته باشد و تعداد زیادی 
افراد حتی با ماســک حضور داشته باشند، باز هم 
خطر ابتا به کرونا به شــدت وجــود دارد.»مینو 
محرز« در عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا درباره 
ابتای کودکان به بیماری کرونا گفت: در اوایل در 
چین گفتند که بچه ها مبتا نمی شــوند یا اینکه 
بدون عامت هستند که این درست نیست، بچه ها 
معموا عائم این بیماری را کمتر نشان می دهند، 
اما در برخی موارد متاســفانه عائم بسیار شدید 
است و کودکان بدحال بوده و گاها منجر به مرگ 
آنها نیز می شــود.وی ادامه داد: عائم این بیماری 
در کودکان ممکن است، مانند عائم بزرگساان 
مثــل دل پیچه و حالت تهوع باشــد و یا ممکن 
اســت بیماری هایی که همراه با تظاهرات جلدی 
باشــد، در کودکان مبتا به کرونا مشاهده شود. 
میــزان ابتا در کودکان به انــدازه میزان ابتا در 
بزرگساان نیست، اما به هر صورت آنها نیز مبتا 
می شوند. خیلی از وقت ها ابتای کودکان می تواند 
بدون عامت باشد، اما در برخی موارد هم می تواند 
عائم شــدید و کشنده داشته باشد. عضو کمیته 
ملی مبارزه با کرونا درباره شــدت ابتا به بیماری 
در روزهای اخیر تصریح کرد: متاسفانه مردم فکر 
کردند بیماری تمام شــده و بیــرون آمدند و در 
جمع ها، مهمانی ها و عروســی ها شرکت کردند و 
این موضوع خطرناک بوده و باعث شــده در حال 
حاضــر تمام خانواده گرفتار این بیماری شــوند، 
یعنی در اوایــل بیماری اگر یک نفــر از اعضای 
خانواده درگیر بیماری می شــد، اما اان شــاهد 
هستیم که خانواده و اعضای یک فامیل درگیر این 
بیماری می شود. بنابراین مردم باید رعایت کرده 
و از برگزاری این نوع مراســم ها خودداری کنند 
و حتما هنگام خروج از منزل از ماســک استفاده 
کنند. محرز بــا تاکید بر اینکه مــردم همچنان 

باید حتی اامکان تا جایی که ممکن است فاصله 
فیزیکی را رعایت کنند، خاطرنشــان کرد: یعنی 
برای کارهــای غیرضرور از منزل خارج نشــوند، 
چراکه این بیماری تمام نشــده و شرایط بدتر از 
گذشته است. از سوی دیگر به دلیل اینکه تست ها 
بیشتر شده است، افراد بیمار بیشتر شناسایی می 
شوند بنابراین مردم باید رعایت کنند.وی ادامه داد: 
مردم باید از رفتن به مکان های شــلوغ و فضاهای 
بسته مانند رستوران، سینما و پاساژ پرهیز کنند 
و نباید در مکان های شــلوغ حضور داشته باشند. 
اصوا در مکان هایی که فضای بسته باشد و تعداد 
زیادی افراد حتی با ماسک حضور داشته باشند باز 
هم خطر ابتا به شدت وجود دارد.وی در واکنش 
به اخباری مبنی بر فوت افراد مبتا به بیماری با 
عائم خفیف گفت: این بیماری می تواند در ابتدا 
خفیف باشد، اما به یکباره شدت پیدا کند و به یک 
باره یک عضو حساس از بدن را درگیر کند. گاهی 
اوقات هم می بینیم فردی حالش بهتر شــده و از 
بیمارستان مرخص شده اما به یکباره عائم شدید 
در او نمایان شــده است بنابراین تا بهبودی کامل 
نمی توانیم بگوییم خطر برطرف شده است. حتی 
در موارد معدودی نیز شاهد بودیم که افرادی پس 
از مرخصی از بیمارســتان به یکباره عارضه ای در 
یک عضو حســاس پیدا می کنند و مجدد مجبور 
می شوند بستری شوند. عضو کمیته ملی مبارزه با 
کرونا در پاسخ به این سوال که آیا در این ویروس 
تغییراتی ایجاد شده اســت، یادآور شد: مکانیزم 
این بیماری ایجاد گرفتاری در عروق بدن اســت 
بنابراین همه نقاط بدن را می تواند گرفتار کند. در 
این ویروس تغییرات ایجاد نشده است، بلکه وقتی 
تعداد افراد بیمار بیشتر می شود، ما بیماری را به 
اشکال گوناگون تر می بینیم. در اوایل بیماری وقتی 
در چین اپیدمی شد تکیه آنها بر مشکات ریوی 
بــود، اما بعد که به صورت پاندومی دنیا را گرفتار 

کرد، دیدیم که عائم پوســتی، گوارشی و ... در 
بیماران دیده می شود و این به دلیل تغییر ماهیت 
ویروس نیست، بلکه به دلیل این است که هرچه 
تعداد افراد مبتا بیشــتر باشــد، اشکال مختلف 
بالینی را در بیماران بیشتر می بینیم.  محرز درباره 
داروی بیماری کرونا گفــت: در حال حاضر هیچ 
دارویی که بتوانیم بگوییم برای بیماری کووید 19 
موثر است، در دنیا نداریم مطالعات اولیه روی یک 
سری از داروها نشان داده است که می توانند موثر 
باشد، اما به صورت صددرصد نیست و هنوز هیچ 
دارویی برای درمان ایــن بیماری در دنیا نداریم؛ 
بنابرایــن بهترین راه برای جلوگیــری از ابتا به 
این بیماری پیشــگیری اســت.وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا در حال حاضر شــدت بیماری 
نسبت به اسفند و فروردین ماه بیشتر شده است، 
گفت: در حال حاضر تعداد مبتایان بیشتر شده 
است، خیلی از مبتایان بدون عائم و کم عامت 
هســتند، اما در برخی موارد نیز بیماران با عائم 
شدید وجود دارند و بیماری در آنها کشنده است، 
بنابرایــن نمی توانیم بگوییم که بیماری ضعیف تر 
شده است.عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا تصریح 
کرد: این ویروسی که در حال حاضر باعث بیماری 
در افراد می شــود، همان ویروس است اما با توجه 
به دایلی که گفتم تعداد بیشتری را نیز مبتا می 
کند. در اوایــل بیماری مردم رعایت می کردند و 
از تجمعات پرهیــز می کردند، اما اان مردم همه 
بیرون هستند و مشخص است که بیماری بیشتر 
می شود، هر چه تعداد مبتا نیز بیشتر باشد، انواع 
عوارض و عائم بالینی شــدیدتر و بیشــتر دیده 
می شــود. هر چه تعداد مبتایان به این بیماری 
بیشــتر شود، آمار مرگ و میر نیز به همان میزان 
ممکن اســت باا برود، عده ای هم ممکن است با 
دارو و درمان بهبود یابند و عده ای هم ممکن است 

نیاز به هیچ دارویی نداشته باشند. 

 عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا:
خطر ابتا در مکان های بسته حتی با وجود زدن ماسک

اوضاع اقتصادی ایران

 رشد ۲۶ درصدی شاخص فاکت طی سه سال گذشته
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

 جریمه دو میلیارد تومانی 
در انتظار اپراتورها

روحانی در ستاد ملی کرونا:

تعطیلی اقتصاد امکان پذیر نیست

رئیس ســازمان تنظیم مقررات با اشاره به افزایش قیمت بسته های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها 
برخاف مصوبات رگواتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود. در غیر 
این صورت جریمه دو میلیاردی در انتظار آنها خواهد بود.به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، »حسین فاح 
جوشقانی« معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، بابیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط 

وجود دارد که می تواند بازار را در اختیار بگیرد......

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

از قرارداد ایران و چین حمایت کنیم

کاهش 4/5 درصدی فروش بیمه های زندگی
فرصت سوزی در بازار قطر

سهم 3 درصدی ایران از30 میلیارد دار واردات قطر
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 رییس ســازمان توســعه تجارت ایران و ســفیر 
هنــد در تهران درباره توســعه ارتباطــات ریلی و 
جاده ای و گســترش همکاری هــای منطقه ای و 
تداوم مذاکرات تجارت ترجیحــی مذاکره کردند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه تجارت 
ایران، در دیدار »حمید زادبوم« و »گدام دارمندرا«، 
توســعه مناســبات در حوزه های جدید، گسترش 
همکاری هــای منطقــه ای با حضور کشــورهای 
افغانستان و ازبکســتان، برگزاری نشست کمیته 
مشترک تجاری، تقویت مناسبات اتاق های بازرگانی 
و تنوع بخشــی به کااهای تجاری بین دو کشور، 
بررسی شد.در این نشست، تنظیم تبادات تهاتری، 
تســهیل تجارت ایران در هند و برپایی چهارمین 
نشست کمیته مشترک تجاری نیز مورد تاکید قرار 

گرفت و مقرر شد هر چه سریع تر مقدمات برگزاری 
ششمین دور مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی 
بین دو کشــور فراهم و مذاکــرات از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شود.همچنین »گدام دارمندرا«، 
ســفیر هند در تهران با اشاره به اینکه سال جاری 
هفتادمین سال از سرگیری روابط دیپلماتیک بین 
دو کشور است، بر تعهدات هند در تقویت و توسعه 
مناســبات با ایران تاکید کرد.نماینده وزارت امور 
خارجه و کارکنان بخش اقتصادی سفارت هند نیز 

در این نشست حضور داشتند.

در دیدار رییس سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شد؛

تمایل ایران و هند برای 
توسعه ارتباطات ریلی و 
جاده ای
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سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبریگزیده خبر

از قرارداد ایران و چین حمایت کنیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز از مجلس یازدهم مصوبه ای 
دریافــت نکردیم و همه مصوبات امــروز مربوط به مجلس دهم 
است.در این نشست خبری که به دلیل شرایط کرونا و تمهیدات 
بهداشتی همزمان به صورت آناین و حضوری برگزار شده است، 
عباســعلی کدخدایی ضمن اعام آخرین نظرات شورای نگهبان 
درباره مصوبات دولت و مجلس، به پرسش های خبرنگاران پاسخ 

داد.

 40 سال؛ دریافت 334۶ مصوبه از سوی مجلس
 عباســعلی کدخدایی در نشســت خبری روز گذشته با اصحاب 
رســانه که صبح امروز )شــنبه( 21 تیرماه در آستانه چهلمین 
سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار  شد، گفت: هنوز از مجلس 
یازدهم مصوبه ای دریافت نکردیم و همه مصوبات امروز مربوط به 
مجلس دهم است.وی با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان 
گفت: ما در طول ۴۰ ســال گذشــته ۳۳۴۶ مصوبه را از ســوی 
مجلس در ادوار مختلف  دریافت کردیم اما در مورد آن ها  ۴۸۰۰ 
بار اظهارنظر شده است. از  این تعداد 221۴، ایحه بوده و 11۳2 
طرح بوده اســت و یک دهم از مصوبات با ایراد مواجه شده است. 
در واقع 2۹۸۳ مصوبه مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است 
و ۳۶۳ مصوبه مغایرتش با شــرع مقدس و قانون اساســی اعام 
شده است. ۵۰2 اساسنامه از هیات وزیران ارسال شده  که ۴۵۸ 
اساســنامه تایید شد و به  ۳۸ اساسنامه ایراد وارد شده است.وی 
افزود: 1۰۸1 نامه دیوان عدالت اداری برای فقها اعام شــده که 
از این تعداد 1۸1 نامه های دیوان خاف موازین شــرع شناخته 
شده است. همچنین  تعداد ۷1 اصل را تفسیر کردیم که مواردی 
که درخواست تفسیر شده 1۶۳ مورد بوده است.سخنگوی شورای 
نگهبان افزود: در حوزه انتخابات نیز باید بگویم در مورد انتخابات 
ریاست جمهوری،  12 انتخاب سراسری داشتیم و در مجلس 11 
انتخابات سراسری و برای خبرگان ۵ انتخابات سراسری داشتیم 
اما در مجلس و خبرگان انتخابات میاندوره ای متعدد داشتیم که 
2۹ انتخابات سراســری هست لیکن انتخابات میان دوره ای هم 

به ان اضافه می شود.

گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ترور شهید سرافراز ما را 
نقض قوانین بین الملل دانست

وی درپاسخ به ســوالی درباره این که گزارشــگر حقوق بشر در 
گزارشی ترور سردار سلیمانی را خاف قوانین بین المللی دانست، 
گفت: من سخنگوی وزارت خارجه نیستم ولی تا جایی که می دانم 
پیگیری های حقوقی داشتند و بخشی از آن را اعام کردند؛ اگرچه 
حداقلی و دیر بود اما گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ترور شهید 
ســرافراز ما را نقض قوانین بین الملل دانست و اعام کرد که یک 
اقدام خاف قوانین بین الملل  انجام شده و این که  مرجع رسمی 
این را اعام می کند قابل توجه است و دوستان در وزارت خارجه 

پیگیر هستند.

بخشــی از ایحه تجارت مغایر اصل ۷4 قانون اساســی 

تشخیص داده شد
وی درباره ایحه تجارت گفت: ایحه از ســوی دولت ارایه شد  و 
مجلس آن را به بخش های مختلف تقســیم کرد. بخشی از این 
ایحه برای ما  آمد و مغایر اصل ۷۴ قانون اساســی تشــخیص 

داده شده است.

دوستان نادان به خود بیایند
کدخدایــی در پاســخ به ســوال دیگری اظهار کرد: نســبت به 
نمایندگانی که  وارد مجلس شدند و اعتبارنامه شان تصویب شده 
دیگر شورای نگهبان از لحاظ قانونی ورود نمی کند و اگر مطلبی 
باشد ازطریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انجام می شود.وی 
درباره رد اعتبارنامه تاجگردون و هجمه های وارده در این زمینه 
به شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان یک مرحله رسیدگی 
است و براســاس قوانین بررسی انجام می شــود و رسیدگی به 
اعتبارنامه مرحله دیگری است.  نمایندگان مجلس اعتبارنامه ها 
را در مواردی که مســایل جدید دارند بررســی می کنند  و فکر 
کنــم  نزدیک 2۰ یا 1۹ مورد هم قبا  داشــتیم که مواردی که 
در شــورا تایید شده ولی  مجلس به اعتبارنامه ها رای ازم نداده 
اســت.وی افزود: هجمه ها مثل بقیه هجمه هاست و برخی از سر 
نادانی و برخی از سر کینه توزی است و امیدواریم دوستان نادان 
به خود بیایند. شــورای نگهبان همان شورای  سال ۸۸ است و از 
ارای خود دفاع می کند.  ســخنگوی شورای نگهبان افزود: من به 
برخی از نمایندگان در جلسه هیات مرکزی رای منفی و مخالف 
دادم  ولی ساختار می گوید رای هیات مرکزی ماک است. همه 
آرای شــورای نگهبان مورد احترام خود من است و دوستان باید 
ماحظات دیگر را  داشــته باشــند و از شایعات پرهیز و اخبار را 
بررسی کنند و ببینند چه کسی خبر را می دهد و بعد اعام نظر 

کنند. ازم نیست فرافکنی و به شورای نگهبان  هجمه کنند.

باید در رویه های مان تغییر ذایقه ای داشته باشیم
وی در پاســخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به چهلمین 
سالروز تاسیس شــورای نگهبان، عملکرد شورای نگهبان در این 
ســالها را چطور ارزیابی می کنید و  آیا شورای نگهبان را نهادی 
نیازمند تغییر می دانید؟ گفت: عملکرد را شــما باید نمره دهید. 
و ممکن اســت خود ما هرچه بگوییم خافش  باشــد.وی افزود: 
اساس شــورای نگهبان بعنوان نهاد ازم و ضروری و با تشخیص 
موسســان قانون اساسی شکل گرفته است و اگر فراز و فرودهای 
۴۰ ســال را در نظر بگیریم بهتر می دانیم تشخیص دهیم بودو 
نبود شورای نگهبان برای چه بوده است.سخنگوی شورای نگهبان 
ادامه داد: هر نهادی خوب اســت که تحواتی را در خود به وجود 
اورد و اصاحاتی داشــته باشــد.  خود ما باید در رویه های مان 
تغییر ذایقه ای داشته باشــیم و این کار در حال انجام است و  از 
پیشــنهاد و انتقاد شما استقبال می کنیم و اگر پیشنهادی دارید 

برای ما ارسال کنید.

از اصل قرارداد 2۵ ساله ایران و چین حمایت کنیم
کدخدایی افزود: همه موافقتنامه ها و قراردادهای بین المللی باید 
در مجلس و شورای نگهبان بررسی شود و درباره قرارداد 2۵ ساله 
ایران و چین هم همینطور خواهد شــد و بنظر من اصل قرارداد 
2۵ ســاله ایران و چین خوب بود و بایــد از آن حمایت کنیم و 
موضع دشمنان نشــان می دهد که جمهوری اسامی راه خود را 

درست رفته است.

هرگونه رایزنی با شــورای نگهبان برای انتخابات ریاست  
جمهوری تکذیب می شود

وی در پاسخ به ســوالی درباره ادعای برخی رسانه ها درخصوص 

رایزنــی احمدی نژاد با شــورای نگهبان برای انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال آینده گفت:  هیچ گونه رایزنی با شورای نگهبان 
بــرای انتخابات  ریاســت جمهوری  بعمل نیامده اســت و این 
اخبار تکذیب می شود.  نســبت به صاحیت افراد همانطور که 
در مجلــس برای هر دوره اظهارنظر  مــی کنیم برای  انتخابات 
ریاست جمهوری هم در زمان خودش اظهار نظر  می کنیم و باید 
موضوع بررسی شود و امکان بررسی هم وجود دارد و نظر شورا در 
زمان خودش اعام می شود.وی افزود: تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری ممنوع است و اگر جایی خطایی صورت گیرد، باید تذکر 
داد اما این گفت وگوهایی که انجام می شــود، عرفا تبلیغ نیست.

ســخنگوی شورای نگهبان گفت:  پیشاپیش درباره کاندیداتوری 
افراد اعام نظر نمی کنیم و باید پرونده هر فرد در زمان بررســی 

صاحیت همان انتخابات بررسی شود.
 

اخبار بعــد از تایید درباره منتخبان را برای بررســی به 
مجلس دادیم

ســخنگوی شــورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست 
اظهار کرد:  اخبــاری از یک یا دو نفر از منتخبان بعد از تایید 
صاحیت ها به دست مان رسید ولی چون نمی توانستیم اقدامی 
انجام دهیم  گزارش ها را به مجلس دادیم و آن ها اعام کردند 
که در مراحل بعدی این موارد را بررسی می کنیم.وی در پاسخ 
به ســوالی درباره ســخنان اخیر علیرضا زاکانی درباره پرونده 
تاجگــردون گفت: من یک موضوع کلی را  گفتم و اعام کردم 
که اگر اســناد جدیدی به دســت مان برسد، طبیعتا براساس 

اسناد جدید اعام نظر می کنیم.

شهریورماه؛ تعیین تکلیف کسانی که در انتخابات مرحله 
دوم حدنصاب ازم را کسب نکردند

وی یادآور شد: در انتخابات مرحله دوم، کسانی که حدنصاب ازم 
را کسب نکردند، تعیین تکلیف خواهند شد و فعا تصمیمی که 
برای مرحله دوم گرفته شده، همان شهریور ماه است و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد در همان شهریور ماه انتخابات مرحله دوم برگزار 
می شود اما برای کســانی که فوت می کنند انتخابات میان دوره 

ای برگزار می شود.

اساسنامه کمیته ملی المپیک
وی هم چنین در پاسخ به ســوالی  گفت: اساسنامه کمیته ملی 
المپیک به دولت اعاده شــده و اگر اصاح شود، مورد تایید قرار 

خواهد گرفت.

هرگاه مصوبه آمد اعام نظر می کنیم
کدخدایی درباره فیلتر اینســتاگرام گفت: پیشــاپیش نمی توان  
قضاوت کرد و باید نسبت به همه مصوبات بعد از این که مصوبات 
بدست مان می رسد اظهارنطر کنیم و قطعا قانون یا مصوبه ای که 
میفرمایید اگر  در مجلس تصویب شود  بعدا می توان در موردش 

صحبت کرد.

نماینده ایران در سازمان ملل:
ترور سردار سلیمانی مصداق بارز تروریسم 

دولتی و نقض حقوق بین الملل است
نماینده ایران در ســازمان ملل متحد گفت: ترور وحشیانه شهید سلیمانی 
مصداق بارز تروریســم دولتی و نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل 
اســت. مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل، 
در جلســه هفته مجازی تروریسم، تنها مســیر مبارزه با تروریسم را تقویت 
چندجانبه گرایی از طریق افزایش همکاری بین المللی و پاســخ دسته جمعی 
به تروریســم دانســت.تخت روانچی در این جلسه که توسط مرکز مبارزه با 
تروریسم ســازمان ملل متحد برگزار شــد، رهیافت های یکجانبه گرایانه را 
مهمترین چالش برخورد با تروریســم بین المللی برشمرد و افزود: به عنوان 
مثال، اقدامات یکجانبه قهرآمیز مانع دسترســی بــه ابزارهای ضروری برای 
پاسخی جمعی به تروریسم می شــود و تاش های بین المللی در این زمینه 
را تضعیف می کند.وی اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه کشــورمان را خشونت 
ساختاری در نقض حقوق بشر، حق توسعه و حق حیات مردم ایران و مصداق 
بارز تروریســم و در ابعاد بزرگتر تروریســم اقتصادی دانست که به صورت 
عامدانه مردم عادی را هدف قرار داده و موجبات صدمات بسیاری شده است.

سفیر کشورمان ترور وحشیانه شهید سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم در 
منطقه به هنگام سفر رسمی در عراق را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض 
فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل دانست که مسئولیت کیفری مرتکبان 
این جنایت را در بر خواهد داشــت.نماینده ایران در سازمان ملل همچنین 
سرکوب وحشیانه مردم فلسطین را بدترین نوع تروریسم معرفی کرد که باید 
توسط جامعه جهانی محکوم شــود.وی در پاسخ به اتهامات نماینده آمریکا 
علیه کشورمان گفت که ایران از همان ابتدا در خط مقدم مبارزه با تروریسم 
در منطقه در مقابله با گروه هایی مانند داعش و القاعده بوده است و در مقابل، 
سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه عامل اصلی اشاعه تروریسم در 
منطقه و سراسر جهان است. به عاوه، آمریکا حامی اصلی گروهک منافقین، 
یکی از بدنام ترین گروه های تروریســتی اســت که بیش از 12 هزار ایرانی و 
تعداد زیادی از مردم عراق را به قتل رســانده است. تخت روانچی همچنین 
آمریکا را به دلیل تامین ساح های مرگبار جهت تجاوز به یمن، مسئول ادامه 

فجایع و کشتار مردم بی گناه این کشور دانست.

طحان نظیف:
در خصوص صاحیت تاجگردون از ابتدا 

اختاف نظر بود
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به رد اعتبارنامه غامرضا تاجگردون 
در مجلس شــورای اسامی گفت: پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران بسته 
شــد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشــت: بررســی صاحیت و بررســی 
اعتبارنامه، دو نهاد برآمده از قانون اســت و نتیجه هر دو اعتبار حقوقی دارد. 
اول مستند به اصل ۹۹ و دومی مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است. انجام 
دقیق آنها وظیفه شــورای نگهبان و مجلس شــورای اسامی و تصویب/عدم 
تصویب اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است.وی ادامه داد: شورای نگهبان 
همانطور که رســماً اعام کرد، تصمیم گیــری راجع به اعتبارنامه نمایندگان 
را حق و مســئولیت قانونی نمایندگان می دانــد و نفیاً یا اثباتاً هیچ نظری بر 
رد یا تایید اعتبارنامه منتخبان نداشــته است. رد اعتبارنامه هیچ نماینده ای 
تضعیف کننده شورای نگهبان نیســت.طحان نظیف ادامه داد: طی هفته های 
اخیر از ســوی برخی افراد، مطالبی به شــورای نگهبــان و برخی اعضای آن 
منتسب شد که درست نبود؛ از روند تایید صاحیت آقای تاجگردون تا خبر 
کذب عضویت فرزند یکی از اعضای شورا در هیأت مدیره یک شرکت! مبارزه 
با فساد با اتهام پراکنی و تمسک به مطالب غیرمستند سازگار نیست.وی افزود: 
بررسی اعتبارنامه کاری تحقیقی است و نیازمند دقت فراوان. قضاوت نادرست 
و اتهام زنی به شــورای نگهبان و نهادهای امنیتی و مراجع قانونی، شــعبه و 
کمیتــه تحقیق اعتبارنامه و بیش از 12۰ نفــر از نمایندگانی که رای موافق 
ندادند، درست نیســت کما اینکه نمایندگانی هم که رای موافق دادند حتماً 
حجت داشــته اند.این عضو شورای نگهبان افزود: در انتخابات اخیر صاحیت 
برخی از بزرگان سیاست یا منسوبان مقامات عالیرتبه تایید نشد؛ ۷۵ نماینده 
و معاون رئیس جمهور و برخی استانداران سابق و خویشان مقامات. اصرارهای 
مکرر و فشارهای آشکار و پنهان نیز نتوانست کمر شورا خم کند.طحان نظیف 
با اشاره به اینکه »دقت نظر شورا و پایداری بر نظر خود، عده ای را خشمگین 
و ســیلی از تخریب ها و هجمه ها را روانه شــورا کرد«، افزود: برخی مقامات 
اجرایــی نیز به میــدان آمدند و در طرفداری یک جریان سیاســی اظهارات 
تعجب برانگیزی داشــتند اما حمایت کم نظیر مقام معظم رهبری، شورا را در 
انجام وظایف قانونی مصمم تر کرد. آمریکا نیز نتوانست عصبانیت خود را پنهان 
کند و تحریم پنج عضو شورای نگهبان توسط آمریکا آن هم یک روز مانده به 
انتخابات مدال افتخاری برای اعضا بود که نشان از درستی راه و مسیر صیانت 
از حق الناس داشت.وی ادامه داد: شورای نگهبان نهادی نیست که برای انجام 
وظایف قانونی اش از کسی هراس داشته باشد یا برای تصمیم گیری احساساتی 
یا دچار هیجان زدگی شــود و با فشارهای سیاسی و رسانه ای عقب بنشیند و 
حق الناس را نادیده انگارد. شورای نگهبان تابع ادله و مستندات است و اقناع 
اعضا ماک رای نهایی است. در بررسی صاحیت، گاهی نظر من در تایید یا 
رد داوطلبان رای نمی آورد ولی به آرای دیگران احترام می گذاشــتم چون از 
نزدیک می دیدم اتخاذ تصمیم درســت و رعایت حق داوطلبان و مردم برای 
اعضا مهم اســت. گاهی با یک رای بیشتر، نظر شورا تغییر می کرد ولی معیار 
رای اکثریت بود و جای گایه نداشت.این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه 
داد: در خصوص صاحیت منتخب گچســاران از ابتدا اختاف نظر بود. پاسخ 
مراجع استعامی متفاوت و محتوای پرونده ترکیبی از مطالب صحیح و کذب 
یا بی ســند بود و باعث ابهامات زیادی شــد. در هیــأت مرکزی همه مطالب 
موجود بررســی و پاسخ های داوطلب در چندین نوبت شنیده شد اما اکثریت 
اعضای آن متقاعد به رد نشدند.وی افزود: این نکته مهم است، بدانید مبنای 
نظر شورا استعامات واصله است و اعتبار اولیه گزارش ها و اسناد باید توسط 
مراجع استعامی تایید شود. شورا نیز دستگاه اطاعاتی مستقلی ندارد و صرفاً 
با تحقیقات محلی که انجام آن توســط تــوده مردم صورت می گیرد، فرآیند 
بررسی را تکمیل می کند. پس از تجمیع مدارک و پاسخ های داوطلب، گزارش 
وضعیت پرونده تنظیم می شــود و اعضا در مقام داوری رای می دهند.طحان 
نظیف تصریح کرد: اختاف نظر مراجع قانونی در پرونده مورد اشاره و کیفیت 
اعتبار اســناد در نتیجه گیری موثر بود و صحت و اعتبار یا اســتناد بسیاری 
از  مطالــب برای رد صاحیت آقای تاجگردون به تایید اکثر اعضا نرســید و 
کفه استعامات مثبت بر استعامات منفی چربید.وی افزود: شورای نگهبان 
برای انجام مســئولیت های خود نه از کسی انتظار تشکر دارد و نه از سرزنش 
مامتگری نگرانی؛ مهم این است که همان طور که امام راحل فرمودند خدا را 
در نظر داشته باشد و بر اساس حجت شرعی و قانونی عمل کند و در پیشگاه 

ذات باری تعالی و رهبر معظم انقاب و ملت شریف ایران روسفید باشد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش:
ارتش مایه دلگرمی و پشتیبان 
ملت ایران در شرایط سخت و 

بحرانی است
فرمانــده قــرارگاه منطقه ای شــمالغرب نزاجا درجلســه 
هماهنگی فرماندهــان یگانهای تابعه قــرارگاه منطقه ای 
شمالغرب گفت: ارتش مایه دلگرمی و پشتیبان ملت ایران 
در شــرایط سخت و بحرانی اســت و همه فرماندهان باید 
این باور را حفظ و تقویــت کنند.به گزارش روابط عمومی 
نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ دوم علی حاجیلو در جمع 
فرماندهان یگان های شمالغرب خاطر نشان کرد: بحمده 
بیمــاری کرونا در پادگان های نیــروی زمینی ارتش تحت 
کنترل بوده وهیچگونه همه گیری در داخل پادگانهای نزاجا 
نداشته ایم.وی افزود: فرماندهان همچنان باید آمادگی کامل 
خود را برای مقابله با ویــروس کرونا در فصل پائیز و ایمن 
سازی پادگان ها در این فصل را  داشته باشند.فرمانده قرارگاه 
منطقه ای شــمالغرب نزاجا تاکید کرد: ارتش همواره مایه 
دلگرمی و پشــتیبان ملت ایران در شرایط سخت و بحرانی 
است و همه فرماندهان باید این باور را حفظ و تقویت کنند.

وزارت کشور: 
هیچ درگیری یا ناامنی در 

گچساران و مناطق اطراف آن واقع 
نشده است

وزارت کشــور طی اطاعیه ای درباره تصاویر پخش شده در 
بخشــی از فضای مجازی اعام کرد: کوچکترین درگیری 
و یا ناامنی در گچســاران و مناطق اطراف آن واقع نشــده 
اســت. روابــط عمومی و اطاع رســانی وزارت کشــور، با 
صدور اطاعیه ای ضمــن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب 
تصاویر پخش شده در بخشــی از فضای مجازی با تصمیم 
اخیر مجلس شــورای اســامی در خصوص منتخب یکی 
از حوزه هــای انتخابیه در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، با 
صدور اطاعیه ای ضمــن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب 
تصاویر پخش شده به استان کهگیلویه و بویراحمد، تصریح 
کــرد: آرامش کامل در شهرســتان گچســاران برقرار و با 
مسئولیت شناسی گروه های مختلف مردم و چهره های مورد 
توجه افکار عمومی و همچنین حمایت همه دســتگاه ها از 
اســتمرار امنیت در سطح استان، کوچکترین درگیری و یا 

ناامنی در گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه تعطیلی کسب و 
کار و اقتصاد در بلند مدت امکان پذیر نیست، 
گفت: تجمعات در قالب عزا، عروسی، همایش 
و ســمینار به طور کلی در شرایط امروز غیر 
قابل قبول است.حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز )شــنبه( در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: مردم 
عزیــز و بزرگوار ما کاماً آگاه هســتند که ما 
حدود ۵ ماه اســت که با این بیماری مواجه 
هستیم و فراز و نشیبی نسبت به این بیماری 
داشــتیم.وی عنوان کرد: مسأله اصلی که در 
جلسه امروز هم بحث شد به موضوع همکاری 
مردم و دولت بر می گــردد. اگر این همکاری 
خــوب و دقیق انجام بگیرد مــا می توانیم در 
برابر مشــکاتی که نســبت به این بیماری 
داریم سریعتر عبور کنیم و مایم تر از مراحل 
آن بگذریــم و اگر خدای ناکرده این همکاری 
دچار اختال و مشکل شود حتماً موفقیت های 
ما با اشکااتی توام خواهد شد.رییس جمهور 
با بیان اینکــه در زمینه مقابله با این ویروس 
دو مســأله مهم وجود دارد، گفت: یک مسأله 
عادی سازی و عادی انگاری این بیماری است 
و دیگری کروناهراسی است و هر دوی این ها 
خطرناک هستند. اگر ما کاری کنیم که مردم 
فکــر کنند این موضوع کاماً عادی اســت و 
مشکلی نیست و از آن عبور کردیم و دیگر این 
ویروس خطرناک نیست، حتماً دچار مشکل 
می شویم. از آن طرف هم اگر اضطراب و هراس 
در مردم ایجاد کنیم به گونه ای که فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی، خدمات و … دچار مشکل 
شود حتماً نادرست است و مورد نظر نخواهد 
بود.روحانی بیان کرد: همه ما می دانیم در این 
بیماری تمام کشورها بدون استثنا بعد از مدتی 
ناچار شدند مسیر گشایش کسب و کار را آغاز 
کنند و تمام کشورها شروع کردند. یکی همه 
موارد را در یک هفته و دیگری در دو هفته و 
ســه هفته اعام کرد. دلیل آن این است که 
تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای 
بلند مدت امکان پذیر نیســت و هیچ دولتی 
قادر نیســت ۶ ماه بخواهد کل فعالیت های 
اقتصادی کشور را تعطیل کند و نه مردم زیر 
بار می روند و نه قابل قبول است و نه کسی در 
دنیا آن را قبــول دارد.وی افزود: پس چه باید 

کرد؟ این بیماری هســت و ممکن است بلند 
مدت پیش روی ما باشد. ما اکنون نزدیک ۵ 
ماه اســت با این بیماری مواجه هستیم و راه 
آن، انجام فعالیت های ازم اقتصادی، اجتماعی 
فرهنگی توام با رعایت پروتکل های بهداشتی 
است . راه دومی وجود ندارد و این راه منحصر 
به فرد است و همه باید در چارچوب مقررات 
قانونی خود کار، تاش و فعالیت کنند و همه 
هــم باید مراعات کنند و اصــول را مورد نظر 
قرار دهند.رئیس جمهور تاکید کرد: تجمعات 
به طور کلی در شــرایط امروز غیرقابل قبول 
اســت. اینکه در آینده شــرایط ما بهتر شود 
بحث دیگری است. اجتماعات، عزا و عروسی، 
مهمانی، سمینار و جشنواره و همه اینها مضر 
اســت . اکنون نه زمان جشــنواره و نه زمان 
سمینار است. حتی اگر نسبت به کنکور هم 
وزارت بهداشت اشکالی داشته باشد، چارچوبی 
برای آن تدوین می کنیم که مشــکلی نباشد.

روحانی اضافه کرد: به هر حال، اجتماعات باید 
به حد ضرورت محدود شــود. این در پروتکل 
های بسیاری از کشورها است مثاً هندوستان 
علیرغم همه مشکات اعام کرده در عروسی 
حداکثر 2۰ نفر می توانند حضور داشته باشند. 
در کشــورهای اروپایی اعام شده اجتماعات 
حداکثر 1۰ نفر می توانند باشد. پس همه جا 
مقررات گذاشتند و ما نمی توانیم آزاد بگذاریم. 
نمی توان گفت در مراســمی 1۰۰، 2۰۰ نفر 
در محیط سرپوشــیده با تهویه نامناســب و 
زمان زیاد حضور داشته باشند. اکنون در اروپا 
رستوران باز شده است اما آنها پروتکل هایشان 
این است که رستوران با رزرو آزاد است یعنی 
باید فرد از قبل میز خود را رزرو کرده باشــد. 
یعنی تــا این حد دارند احتیاط می کنند.وی 
خاطرنشان کرد: گشایش باید باشد اما گشایش 
با مراعات تمام دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشــت و درمان باید باشد که اگر مراعات 
نشــود اصاً امکانپذیر نیست. حتی دیدم در 
مقررات شان نوشتند سالن آرایش بدون رزرو 

قبلی ممنوع است برای اینکه اجتماع نشود. در 
کارهای اداری هم همین است و تجمع و کنار 
هم جمع شــدن نباید باشد. بانک ها هم باید 
همین کار را کنند و خیلی ها باید قوانین جدید 
وضع کنند.رئیس جمهور ادامه داد: راحت ترین 
راه این است که بگوییم فعالیت تعطیل و روز 
بعد هم مردم از بهم ریختگی، گرسنگی، فشار و 
مشکات اعتراض کنند اما هیچکس در دنیا این 
را نمی پذیرد. حتی این خارج نشینان که برای 
خود رسانه درست کردند و مرتب می گفتند 
چرا گشایش؟ آنها هم زبانشان بریده شده است 
زیرا اصاً این حرف منطق ندارد و غیرمنطقی 
است. همه باید فعالیت ازم را انجام دهیم اما 
گاهی ممکن است فعالیت ضروری نباشد و ما 
باید جایی در چارچوب حرکت کنیم.روحانی 
تصریح کرد: پس اجتماعات را باید کاً ممنوع 
کنیم و اگر ازم اســت کمیتــه اجتماعی ما 
مجدد بررسی کند و در سراسر کشور، مراسمی 
را که در آن اجتماع است را کاً ممنوع کنیم. 
چه عزا، چه عروســی و چه مهمانی. حاا اگر 
کسی می خواهد مراسم عقدی بگیرد با یکی 
دو خانواده کار خود را انجام می دهد و درست 
هم هست اما اجتماع در شرایط ما امکان پذیر 
نیست.وی با بیان اینکه مســأله دوم، مسأله 
فاصله گذاری است، گفت: ما نمی توانیم مانند 
سابق کنار هم بایستیم و در فاصله 2۰ سانتی 
متر با ماسک و بی ماسک با هم صحبت کنیم. 
اینکه نمی شــود و مقداری که ضروری است 
و در زمان کوتاه امکان پذیر اســت باید انجام 
شــود. پس فعاً امســال و حتی ماه هایی از 
سال آینده باید سبک زندگی را عوض کنیم. 
ماسک به عنوان وسیله ای که تاکید می شود 
در جای سرپوشیده شلوغ مانند مترو، اتوبوس، 
بازار، پاساژ و حتی کارخانجات اجباری شود و 
همه باید از ماســک استفاده کنند. به عنوان 
مثال استاندار اصفهان می گفت دو مرکز مهم 
صنعتی ما با ۴ هزار و ۶ هزار کارگر بدون اینکه 
کسی مبتا شود دارند کار و فعالیت می کنند، 

این یعنی رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما مراقبت های 
فردی و جمعی را باید به عنوان اصل خدشــه 
ناپذیر بپذیریم، گفت: حاا چه باید کرد؟ مردم 
عزیز ما باید قانع شوند. ما راه دیگری نداریم. 
صداو ســیما، روزنامه ها، فضــای مجازی و 
فرهیختگان و اساتید باید به صحنه بیایند تا 
مــردم را قانع کنیم که راهی جز این نداریم و 
باید این دستورالعمل ها را مراعات کنیم تا از 
این مرحله عبور کنیم.روحانی افزود: مردم می 
دانند از آغازی که گرفتار این ویروس شــدیم 
تقریباً تا 2۵ اسفند یک ماه با آن می جنگیدیم 
و علی رغم همه تاش ها، آمار فوتی های روزانه 
ما که در آن یک ماه دو رقمی بود، سه رقمی 
شد و از 2۵ اسفند فوتی های ما سه رقمی شد 
و ما مجبور شدیم بسیاری از محدودیت ها را 
ایجاد و برخی مراکز را تعطیل و برخی سفرها را 
محدود کنیم. آن اقدامات باعث شد ما بگوییم 
کسب و کار در استان ها در 2۳ فروردین و در 
تهران از ۳۰ فروردین آزاد است. از 2۶ فروردین 
باز این مرگ و میر از ســه رقمی به دو رقمی 
کاهش یافت و دو ماه این شرایط ادامه داشت 
تا رسیدیم به 2۵ خرداد و مجدداً از دو رقمی 
به سه رقمی برگشتیم.وی ابراز امیدواری کرد: 
امیدوارم بتوانیم این دوره ســه رقمی را کوتاه 
کنیم. مــا در تیر ماه هســتیم و ۶ روز دیگر 
می شود یک ماه از دوره ای که سه رقمی بوده 
و در دوره قبلی در یک ماه ســه رقمی بودیم 
و عبور کردیم. امیدواریم همه از جمله وزارت 
بهداشت، استانداری ها، مراکز پزشکی و صدا 
و ســیما کاری کنیم این دوران را کوتاه کنیم 
و دوباره به آمار دو رقمی و شــرایط بهتر برای 
زندگی مردم برگردیم.رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه در این شرایط می خواهم تشکری کنم و 
نکته ای که امروز مورد تاکید ما بود را به عنوان 
جمع بندی مورد تاکید قرار دهم، گفت: تشکر 
من از همه فعاان بخش اقتصادی، دســتگاه 
اجرایی، نیروهای مسلح و قوای دیگر است . کار 
بسیاری بزرگی انجام شده است. اما ما یادمان 
می رود و روزنامه هــا و فضای مجازی کمتر 
یــادآوری می کنند که ما از آغاز این ویروس، 
هیچ وقت برای مواد شستشو، دستمال کاغذی 

و مواد غذایی دچار مشکل نشدیم.

روحانی در ستاد ملی کرونا:
تعطیلی اقتصاد امکان پذیر نیست
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استانها اوضاع اقتصادی ایران

 رشد ۲۶ درصدی شاخص فاکت طی سه سال گذشته
تازه ترین گزارش رســمی بیانگر افزایش ۲۶ درصدی شاخص 

فاکت طی سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵.۴ درصد است.
مرکز آمار ایران گزارشــی از وضعیت اقتصاد کشــور در سال 
گذشته منتشر کرد که بررسی وضعیت شاخص های کلیدی 
اقتصــادی قابل تأمل اســت.این در حالی اســت که اوضاع 
شاخص ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که شاخص 
فاکت )که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان 
می دهد و برای به دســت آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم 
را با هم جمع می زنند( در پایان ســال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد 
رســیده است. شــاخص فاکت از جمله شــاخص های مهم 
اقتصادی اســت که مجموعه ای از نرخ بیــکاری و تورم را در 
اقتصاد کشــور در بر می گیرد و تغییرات آن می تواند تبعات 

اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد.
طبق این آمار شــاخص فاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹.۳ 
درصد بوده که با رشــد بــه ۲۰.۳ درصد در ســال ۱۳۹۶ و 
۳۸.۹ در سال ۱۳۹۷ می رســد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در 
فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه ای که در بهار 
۴۸.۴، تابســتان ۵۳.۱ و پاییز ۵۰.۶ درصد گزارش شده بود 
که در زمســتان به ۴۵.۴ درصد کاهش می یابد.بر این اساس 
در مجموع شــاخص فاکت نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ 
درصد و در مقایســه با پایان سال ۱۳۹۷ حدود شش درصد 

افزایش دارد.

ریزش 21 درصدی  رشد اقتصادی در 3 سال
اما بررسی وضعیت سایر شاخص های اقتصادی در بخش 
واقعی اقتصاد نشان می دهد که رشد اقتصادی با نفت در 

سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد بوده که با نوسان در سه سال 
اخیر به منفی ۶.۳ در زمستان سال گذشته رسیده است. 
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۹.۲ در سال ۱۳۹۵ 
به منفی ۲.۵ درصد در سال گذشته رسید.اوضاع نرخ تورم 
نیز بیانگر رشد حدود ۲۸ درصدی از سال ۱۳۹۵ تا پایان 

سال گذشته است که از ۶.۹ به ۳۴.۸ درصد افزایش یافته 
است.وضعیت اشــتغال در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ تا 
پایان سال گذشته از این حکایت دارد که از ۱۲.۴ به ۱۰.۶ 
درصد کاهش یافته و نرخ مشــارکت اقتصادی از ۳۹.۴ به 

۴۲.۲ رسیده است.

وضعیت بخش پولی در سه سال اخیر
بخش پولی اقتصادی ایران نیز در دوره ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۸ 
این گونه گذشــته رشد نقدینگی از ۲۳.۲ تا ۳۱.۳ پیش رفته 
است و رشــد پول از ۱۹.۳ به ۴۹.۸ و رشد شبه پول از ۲۳.۸ 

به ۲۸ رسیده است.

تغییرات سهم مالیات و نفت
آنچه که درآمدهای دولت  در سه سال گذشته از این حکایت 
دارد که سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع در سال ۱۳۹۵، 
۳۵.۹ درصد بوده که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۶ با ۴۷.۳ 
به بااترین میزان می رسد. البته مرکز آمار گزارشی از وضعیت 
این شاخص از پاییز ۱۳۹۷ که حدود ۳۰.۶ درصد بوده اعام 
نکرده است.همچنین ســهم درآمدهای نفتی از کل منابع از 
حدود ۲۶.۱ به ۳۰.۲ در پاییز ۱۳۹۷ رسیده و بعد از آن آماری 

وجود ندارد.

در تجارت خارجی چه می گذرد؟
در تجــارت خارجی تغییــرات ارزش داری صادرات گمرک 
نســبت به دوره مشابه سال قبل از ۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ 
به منفی ۱۲.۶ در پایان سال گذشته کاهش دارد و همچنین 
تغییرات ارزش داری واردات گمرک نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل از ۵.۲ به ۱۵.۱ رسیده است. البته این شاخص در 
برخی مواقع در ســال ۱۳۹۷ تا منفی ۳۶ درصد نیز کاهش 
دارد.اما شــاخص درجه باز بودن اقتصاد یعنی نسبت حاصل 
جمــع واردات به صادرات به تولیــد ناخالص ملی از ۳۴.۶ در 
سال ۱۳۹۵ تا ۲۵.۶ در پایان سال گذشته کاهش داشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری ساری عنوان کرد؛

 امکانات شهرداری در خدمت آگاهی رسانی 
به شهروندان

نیک نقش، معاون خدمات شــهری شهرداری ساری 
گفت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همکاری 
شــهروندان در کاهش رفت و آمدهــای غیرضروری، 
اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله اجتماعی و دیگر 
موازین بهداشتی برای مقابله با کرونا هستیم.مصطفی 

نیک نقش اظهار کرد: با توجه به شــرایط شیوع کرونا از اسفند سال گذشته و 
تعطیلی برخی کسب و کارها و آســیب به برخی مشاغل، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و رونق کسب و کار ضروری اســت.وی افزود: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا مجبور شــدیم برخی اصناف و بازارهای محلی را تعطیل کنیم؛ با شــروع 
به کار مجدد اصناف و بازارهای هفتگی، تاکید بر رعایت موازین بهداشتی است 
تا زنجیره ابتا قطع شــود.معاون خدمات شهری شهرداری ساری گفت: بدیهی 
اســت چنانچه پروتکل های بهداشتی به ویژه در بازارهای هفتگی رعایت نشود، 
مجبور می شــویم دوباره این بازارهــا را تعطیل کنیم؛ هرچند که نگاه ما تاش 
برای بهبود فضای کسب و کار است اما نیازمند همکاری همه جانبه شهروندان 
و کســبه در رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی 
هستیم.وی ادامه داد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ناوگان تاکسیرانی 
مجاز به سوار کردن ۳ مسافر در تاکسی  ها و ۶ مسافر در خودروهای ون است، 
تا فاصله اجتماعی حفظ شــود.نیک نقش افزود: بنا به تصمیات اتخاذ شــده از 
ســوی شهرداری ،سازمان آتش نشانی، روزانه در ۲ نوبت در ساعت های ۸ صبح 
و ۱۸ عصر پیام هایی درباره رعایت کردن نکات بهداشتی به شهروندان را هشدار 
می دهد.وی تصریح کرد: ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شــهری از امکانات و تابلوهای شهری برای اطاع رسانی به 
شــهروندان ساروی اســتفاده می کنند تا با بهره گیری از همه امکانات شهری، 
آگاهی بخشی به شهروندان انجام شود.نیک نقش عنوان کرد: سازمان آرامستان 
شهرداری ساری ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه تدفین افرادی که 
به دلیل ابتا به کرونا جان باخته اند، کلیه موازین شرعی را با رعایت پروتکل های 
بهداشتی اعام شده از سوی ستاد ملی کرونا، اجرا می کند.معاون خدمات شهری 
شهرداری ساری با بیان اینکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همکاری 
شــهروندان در کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، اســتفاده از ماسک، رعایت 
فاصله اجتماعی و دیگر موازین بهداشــتی برای مقابله با کرونا هســتیم گفت: 
تردید نداریم شهروندان ساروی مانند همیشه، یاریگر خادمان خود در این مسیر 

خواهند بود.

پیگیری طرح هم پیوندی در مجمع کانشهرها 
از سوی شهرداری اصفهان

شهردار اصفهان گفت: در مورد سیل سیستان و بلوچستان هم ما به همین روش 
عمل کردیم و با همه تجهیزات مورد نیاز مردم به این مناطق رفتیم و از نزدیک 
روند کار مورد بررســی قرار گرفت.شهردار اصفهان گفت: افرادی که در حوادث 
گرفتار می شــوند دارای حق انسانی هستند و بر دیگران ازم است که به یاری 
آنها بشــتابند و از همه امکانات در این مسیر بهره ببرند.وی بیان کرد: احساس 
تنهایی باعث ضعیف شــدن جامعه و شکل گرفتن یک جامعه ناراضی می شود؛ 
به خصوص اگر این نارضایتی ناشــی از بی توجهی افرادی باشد که توان کمک 
داشته اند اما این کار را نکرده اند.نوروزی در مورد ریشه های هم پیوندی اصفهان 
و »بنت« نیز اظهار کرد: با حضور ما در سیســتان و بلوچســتان زمینه این هم 
پیوندی ایجاد شد و اگر دو شهر این تعامل را با هم داشته باشند همه اجزای آنها 
با هم خویشاوند خواهند بود.وی افزود: در بایا وقتی یک عضو دچار ناراحتی و 
مشکل می شود، باید سایر اعضا تاش کرده و درصدد ترمیم برآیند. بعد از سفر 
به سیستان و بلوچســتان و بازدید از مناطق سیل زده، خیریه ها دور هم جمع 
شــدند و نیک اندیشــان به دنبال یک اقدام پایدار در این شهر بودند. اگر اینجا 
امروز جمع شــده ایم ریشه در اندیشه نیک دارد و یقین دارم کسانی که در این 
خیریه حضور پیدا می کنند تا زنده اند »بنت« را محور خدمت تلقی خواهند کرد. 
این منتی بر »بنت« نیســت و این اعام یک تکلیف نسبت به انسانیت و نسبت 
به برادران و خواهرانی اســت که هیچ فاصله ای میان آنها با اصفهان وجود ندارد.

شهردار اصفهان افزود: در همین راستا به مجمع کانشهرها نامه نوشتم و با توجه 
به هم پیوندی اصفهان با یک شهر هفت هزار نفری از آنها درخواست کردم که 
به کمک بیایند. در نتیجه این اقدام، مصوبه ای در این مجمع به تصویب رســید 
که می تواند برخی از این مشــکات این استان را با همیاری کانشهرها برطرف 
کند.وی از ساخت بیمارستان در شهر بنت خبر داد و گفت: درصدد هستیم در 
تابستان کودکان سیستان و بلوچستانی برای بهره مندی از امکانات اصفهان به 

این شهر سفر کنند تا از طریق این اردو به آنها امکاناتی ارائه شود.

 قرارداد همکاری قرارگاه خاتم اانبیاء)ص(
 با شهرداری گرگان امضاء شد

قرارداد همکاری قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( با 
شــهرداری گرگان به صورت رسمی با حضور فرمانده 
این قرارگاه امضاء شــد.به گزارش مرکز اطاع رســانی 
روابط عمومی شــهرداری گرگان، با حضور »ســعید 
محمد« فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( 

قرارداد همکاری شهرداری گرگان با این قرارگاه برای اجرای فاز یک پروژه بزرگ 
شهربازی مدرن گرگان به امضاء رســید.با امضای این قرارداد، عملیات اجرایی 
توسط این قرارگاه با استقرار ماشین آات سنگین در محل پروژه شهربازی گرگان 
آغاز و به صورت رسمی قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( برای نخستین بار در 
تاریخ شهرداری گرگان این قرارگاه به عرصه اجرای پروژه های شهری در گرگان 
وارد شــد.فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( با تقدیر از نگاه و اقدام 
شهرداری گرگان و حمایت های شورای اسامی شهر گرگان از پروژه های بزرگ 
در این شــهر اظهار کرد: یکی از ویژگی های این پروژه مشــخص بودن وضعیت 
بودجه، مجوزهای پروژه و حمایت تمام قد استاندار گلستان از پروژه است.سعید 
محمد بیان کرد: به طور معمول قرارگاه به پروژه هایی با این موضوع وارد نمی شود 
اما به دلیل اثرگذاری پروژه در منطقه و خدمتی که می تواند برای مردم داشــته 
باشد و با توجه به اینکه اجرای این پروژه جزء مطالبات مردمی است، قرارگاه برای 
اجرای این پروژه وارد میدان شده است.وی با تقدیر از اعتماد شهرداری و شورای 
اسامی شهر گرگان و استانداری گلستان به قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( 
گفت: قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( بازوی توانمند همه دولت ها بوده و 
خواهد بود.فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیــاء)ص( تصریح کرد: با وجود 
تحریم ها قرارگاه سازندگی خاتم توانسته جای شرکت های بزرگ خارجی را در 
کشور پر  کند و برگ زرینی را در اوج تحریم ها به ثبت برساند.محمد گفت: تمامی 
پروژه های قرارگاه در این وضعیت کشور هم فعال است هرچند سرعت کم است 

اما اجازه ندادیم چراغ پروژه خاموش شود.

برآورد اتاق بازرگانی ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰
بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ 

جهانی با شیوع کرونا
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت اقتصاد 
ایران و جهان در ســال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر شیوع کرونا پرداخته که نشان 
می دهد رکود حاصل از این ویروس بســیار گســترده خواهد بود. بر اساس 
برآوردهــای صورت گرفته ویروس کرونا توانســته بر روی تمام بخش های 
اقتصاد جهانــی تاثیر خود را بگذارد و این اولین رکودی اســت که پس از 
۱۵۰ سال به دلیل یک پاندمی رخ داده است. همچنین با توجه به ناشناخته 
بودن ابعاد این ویروس نگرانی و عدم اطمینان سراسر اقتصاد جهان را در بر 
گرفته است.طبق برآوردهای صورت گرفته کرونا توانسته عمیق ترین رکود 
اقتصادی پس از جنگ جهانــی دوم را ایجاد کند تا جایی که بانک جهانی 
پیش بینی کرده رشــد اقتصادی جهان در سال جاری میادی منفی ۵.۲ 
درصد خواهد شد.با توجه به این برآوردها رشد اقتصادی کشورهای توسعه 
یافته منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور برای نخستین بار در 
۶۰ سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی خواهد داشت. در منطقه منا که شامل 
کشورهای صادر کننده نفت می شود افت تولید ناخالص ملی قطعی خواهد 
بود و هر چند برآوردهایی از مثبت شــدن این رشدها در سال ۲۰۲۱ وجود 
دارد اما همچنان نمی توان پیش بینی دقیقی از ســرانجام اقتصاد جهان در 
سال آینده داشت.همچنین تحت تاثیر کرونا میانگین قیمت فلزات اساسی 
در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۶ درصدی داشته و تنها به دلیل افزایش احتیاطی 
تقاضــای طا قیمت این فلز افزایش پیدا کرده، همچنین در ســال جاری 
تقاضا برای نفت نیز کاهش ۹ درصدی داشــته و پیش بینی می شود کاهش 
تولیدات اپک نیز نتواند این کاهش را جبران کند.برآوردها نشــان می دهد 
که کرونــا در حوزه های خدمات اقامتی و غذایــی، فعالیت های بازرگانی و 
اجرایی، تولیدات کارخانه ای و همچنین عمده فروشــی و خرده فروشی در 
حوزه هایی مانند خودرو و موتورســیکلت تاثیر منفی جدی گذاشته است. 
در حوزه هنر و سرگرمی و حمل و نقل نیز میزان تاثیر متوسط به باا بوده 
است و حوزه هایی مانند بهداشت و مددکاری اجتماعی و تامین آب و برق و 
گاز کمترین تاثیر منفی را از شیوع کرونا در سطح جهان تجربه کرده اند.در 
تجربه ایران با توجه به مشکات و محدودیت هایی مانند تحریم های آمریکا، 
رکود اقتصادی، نوســانات بازار ارز، خروج سرمایه از تولید، باا بودن تورم و 
ســقوط قیمت نفت اقتصاد ایران پیش از کرونا نیز با مشــکات و سوااتی 
مواجه بود. از این رو با آغاز کرونا مشــکات در این حوزه شدت پیدا کرد و 
در آمارهایی که از وضعیت فعالیت های اقتصادی در فروردین و اردیبهشت 
امسال منتشر شده نشان می دهد که بسیاری از ظرفیت های اقتصادی عما 

بااستفاده باقیمانده است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
بلیت تورهای خارجی را نخرید

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: مردم تا زمانی که به صورت رسمی 
و قطعی راه اندازی پروازهای خارجی اعام نشــده بلیت آن را از سایت هایی 
که آن را تبلیــغ می کنند نخرند.طی روزها و هفته های گذشــته برخی از 
ســایت های فروش بلیت هواپیما و کانال های شبکه های اجتماعی تبلیغات 
تورهــای خارجی به ویژه به مقصد ترکیه را تبلیــغ کرده اند که هنوز هیچ 
خبر رســمی درباره راه ءاندازی پروازهای خارجی ایران به مقصد این کشور 
اعام نشده است. در این راستا رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری، گفت: فروش بلیت تحت عنوان تور خارج از کشور منوط به صدور 
مجوز از ســوی کشورهای مختلف اســت و در حال حاضر کشورهایی که 
همواره مقصد توریستی هستند پذیرای مسافران نیستند.وی با بیان اینکه 
ایجاد تعهد برای مســافران قبل از فراهم شدن شرایط ازم برای پروازهای 
خارجی، برخورد قانونی در پی خواهد داشــت، افزود: در حال حاضر ترکیه 
پذیرای اتباع خود، مســافرانی که تبعیت آن کشــور را داشته یا کسانی که 
دارای ویزای کاری هســتند، اســت و تبلیغات انجام تور و اعزام توریســت 
به این کشــور صحت ندارد و مســافران بایستی از صحت و سقم بلیتی که 
دریافت می کنند، مطلع باشند.در این راستا مقصود اسعدی سامانی - دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - به ایسنا گفت: هیچ شرکت هواپیمایی تبلیغ 
تورهای خارجی را انجام نداده و دستگاه های نظارتی باید با آنهایی که به نام 
ایــن ایراین ها تبلیغ می کنند یا آنکه نام آنها را در تبلیغ تور خود می آورند 
برخورد کنند. البته روز گذشــته سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه 

اطاعیه ای صادر کرد.

یک کارشــناس بــازار ســرمایه اظهار 
داشــت: از آنجایی که ترکیب و تناسب 
اثرگــذار در  مناســبی بین متغیرهای 
وضعیت اقتصادی کشــور؛ چه در بخش 
صنعت و چــه در بخش شــرکت های 
بورسی و فرابورسی وجود ندارد بنابراین 
در بین قیمت ســهام شرکت ها و ارزش 
ذاتی آنها هم تناســب معقولــی برقرار 
نیســت.فردین آقابزرگی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره خطرات  
پربازده ترین شــدن بورس ایران در دنیا 
و پیشــی گرفتن از بورس ونزوئا اظهار 
داشــت: ســه عامل مهمی که منجر به 
تغییرات و تحول منحصر به فرد در بازار 
سرمایه ایران شــد؛ هجوم نقدینگی به 
سمت بازار سرمایه، حمایت های بی دریغ 
مسئوان اقتصادی و عدم وجود بازارهای 
موازی برای جــذب نقدینگی در جریان 
سطح اقتصاد بوده است.وی تاکید کرد: 
از آنجایی که ترکیب و تناسب مناسبی 
اثرگــذار در وضعیت  بین متغیرهــای 
اقتصادی کشــور؛ چه در بخش صنعت 
و چه در بخش شــرکت های بورســی و 
فرابورســی وجود ندارد بنابراین در بین 
قیمت ســهام شــرکت ها و ارزش ذاتی 
آنها هم تناسب معقولی برقرار نیست.این 
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تبلیغات 
وســیع و حمایتی که دولــت از بورس 
داشــت باعث شد حتی در شرایط کرونا 
که تمام بورس های دنیا به دلیل آثار این 
ویروس در طی سه ماه اول سال میادی 

منفی بودند، بــورس تهران پربازده ترین 
بورس دنیا شناخته شود.آقابزرگی ادامه 
داد: در حــال حاضر بازدهی بورس ایران 
از بازدهی بورس ونزوئــا و زیمباوه که 
اقتصاد مناســبی ندارند هم بااتر است 
چراکه محور اصلی این افزایش و رشد در 
بازار سرمایه انتظارات تورمی بوده و مردم 
به منظور پرهیــز از نگهداری نقدینگی، 
وجوه نقدشان را به دارایی از جمله دارایی 
مالی تبدیل کردند.وی با تاکید بر اینکه 
بزرگترین تهدیدی که بازار بورس با آن 
مواجه اســت عدم بازدهی وجوه مناسب 
و معقول با سایر بازارها است، گفت: اگر 
میزان بازدهی در بازار مسکن، ارز، طا و 
خودرو کمتر از بورس باشد که در طول 
سه ماه گذشــته به ۲۲۰ درصد رسیده،  
قطعا نقدینگی از بورس خارج و وارد سایر 
بازارها می شــود و آنها را با تورم مواجه 
می کند.این کارشناس بازار سرمایه تاکید 
کرد: بنابراین بایــد از ابزارهای کنترلی 
در جهت کاهش عطش خرید و کاهش 
تقاضا در بازار ســرمایه استفاده کرد که 
روند ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه، 
روند افزایش سرمایه از طریق سلب حق 
تقدم به منظور افزایش فلوت شرکت ها و 
همچنین انتشــار اوراق و سایر ابزارهایی 
که فعال کردن سایر بازارها در درون خود 

بازار سرمایه متوقف شده، مانند معامات 
آتی ســکه می توان از ایــن وضعیت با 
ســامت نجات پیدا کــرد، در غیر این 
صورت رشد بازار سرمایه به نفع اقتصاد 
نیست.آقابزرگی با تاکید بر اینکه رسیدن 
شاخص به ۲ میلیون واحد معقول نیست 
و به این عدد نخواهیم رســید، گفت: از 
دو هفته گذشته روند اصاح قیمت ها به 
مرور آغاز شــده و میزان حجم معامات 
روزانه مؤید همین موضوع اســت.وی با 
بیان اینکه بازار ســرمایه وارد فاز اصاح 
قیمت ها شده است، گفت: اغلب شرکت ها 
بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله شدند و 
وقتی اصاح قیمت ها را می بینیم شاهد 
آن هســتیم که بازده برخی از شرکت ها 
منفی شــده است.این کارشــناس بازار 
سرمایه افزود: اما اثرگذاری شاخص های 
شــرکت های پروزن بر روی شاخص کل 
باعث شــده که شــاخص کل را بسیار 
پررنگ ببینیم. این در حالی اســت که 
متوســط P/E بازار باای ۲۷ اســت که 
هیچ تناسب معقولی ندارد.وی تاکید کرد: 
در حالی ســود کل شرکت ها ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان برآورده شده که ارزش بازار 
چیزی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است 
که این تناسب معقول نیست.آقابزرگی با 
بیان اینکه حتی اگر شاخص به ۲ میلیون 

واحد برسد باعث ایجاد تورم می شود که 
می تواند به ســایر بازارها ســرایت کند، 
اظهار داشت: رشــد بازار سرمایه، خلق 
نقدینگی بدون پشــتوانه و بدون پایه و 
اســاس و براساس انتظارات تورمی است 
که قطعا به سایر بازارها آسیب می رساند.

این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه مسلما از لحاظ اقتصادی و ریاضی 
تورم ایجاد شــده در بازار سرمایه قابلیت 
انتقال به سایر بازارها را دارد، گفت: کما 
اینکه در سه ماه گذشته هم سایر بازارها 
از بازار ســرمایه اثر تورمی پذیرفتند.وی 
ادامــه داد: اگر شــاخص بورس به نقطه 
پیک برسد، هر چه افزایش یابد، هر چه 
افزایش یابد ســرعت خروج نقدینگی از 
بورس و اصاح قیمت ها بیشتر می شود و 
مسئوان باید نسبت به این شرایط نگران 
باشند.آقابزرگی با بیان اینکه البته خروج 
نقدینگــی و اصاح قیمت  هــا به یکباره 
در بــازار رخ نخواهد داد، اظهار داشــت: 
اصاح قیمت پلکانی انجام می شــود اما 
به هر صورت مســئوان باید بدانند که 
رشــد فزاینده در بازار سرمایه بدون پایه 
و اســاس و بدون ارتبــاط با متغیرهای 
اثرگذار اقتصادی یک عیب بزرگ است.

وی تاکید کرد: اگر ریزش شــاخص آغاز 
شود، از آنجایی که اغلب فعاان، سهام را 
با قیمت های بسیار پایین خریده اند بدون 
هیچ تاملی نسبت به فروش سهام حتی 
اگر صف فروش برای ان سهام ایجاد شده 

باشد،  اقدام می کنند.   

 یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
خطرات زیمباوه ای شدن بورس ایران

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به افزایش قیمت 
بســته های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها 
برخاف مصوبــات رگواتوری عمل کردند و باید قیمت 
را به شــرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شــود. در 
غیر این صورت جریمه دو میلیاردی در انتظار آنها خواهد 
بود.به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، »حسین 
فاح جوشقانی« معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 
تنظیــم مقررات، بابیــان اینکه تعریفی در بــازار به نام 
اپراتور مســلط وجود دارد که می تواند بازار را در اختیار 
بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد ســهم بازار 
را در اختیار داشــته باشد اپراتور مسلط است که هر دو 
اپراتور اول و دوم اپراتور مســلط بازار هستند و حاا هر 
دو اپراتور به صورت هماهنگ بسته های پرمخاطب خود 
را از کانال هایــی که خرید مردم بیشــتر از آن ها انجام 
می شــود مثل USSD خارج کرده اند و این یعنی بازار را 
به ســمتی برده اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را 
بر اساس بسته های موجود با قیمت خیلی بااتر تأمین 
کند.وی افزود: این کار مصداق گران فروشــی است و اگر 
معادل سازی کنیم متوجه می شویم که مردم باید بیش 
از دو برابــر پول بدهند. عاوه بر اینکه بســته هایی که 
جذابیت داشــته اند مثل بسته های یک، دو و سه ماهه را 
که باعث مدیریت مصرف می شــد حذف  شده اند.معاون 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مســلط برای هرگونه 
تغییر قیمت، حذف بســته و افزایــش قیمت حتی در 
چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، 
گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بســته ها را هم باید 

به تائید ســازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده 
است.وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده اند یعنی در 
حالی که گران فروشی اتفاق افتاده، بسته های بلندمدتی 
که مردم برای خرید آن ها تمایل بیشــتری داشته اند را 
حذف کرده اند تا مردم بســته های گــران و نامطلوب را 
بخرند. این کر اپراتورها شــفاف نیست و دقیقاً مصداق 
این اســت که چون ۹۵ درصد بــازار را در اختیار داریم 
و با هم جلو آمده ایم پس همینه که هســت! و این عمًا 
یــک نوع رفتــار انحصارگرایانه اســت.وی بابیان اینکه 
اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت 
و تغییر بســته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم 
به صراحت با افزایــش قیمت ها مخالفت کرده بود و این 
نشان می دهد که اپراتورها می دانند برای هرگونه تغییر 
بایــد به رگواتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب 
موردنظــر خود را نگرفته اند به صــورت غیرقانونی اقدام 
کرده اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار 
حتی مورد تائید هیئت مدیره آن ها هم نبوده است.رئیس 
سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه ای به اپراتورها که 
موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته ها به شرایط قبل 
در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل 
اطاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان 
باید آن را به طور کامل جبران کنند و بسته ها را به حالت 
قبــل برگردانند و هر چه زودتر قیمت هــا را به حالت 
ســابق برگردانند به نفع آن هاست.وی ادامه داد: اگر این 
کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار 
آنهاســت و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات های 

دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فاح جوشقانی با اشاره به استدال اپراتورها که تغییرات 
در بســته ها را برای حمایت از تولیــد محتوا و ترافیک 
داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده 
از ترافیک داخلی و خارجــی را اعمال کرده اند تا با این 
کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.رئیس رگواتوری 
اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می کنند با گران کردن 
ترافیک بین الملل، مردم به ســمت اســتفاده از ترافیک 
داخلی می روند اشــتباه محض است کما اینکه قبًا در 
مورد ارزش افــزوده آن را تجربه کرده ایم و نتیجه ای هم 
در برنداشــت.وی افزود: اگر اپراتورها به صورت شفاف در 
مورد دایل این تغییرات صحبت کنند می توان با آن ها 
مذاکره کرد و پس از بررســی به نتیجه و راهکار رسید؛ 
ولی اینکه خودشــان بدون هماهنگی بــا رگواتوری و 
به صورت هماهنگ ایــن کار را بکنند اصًا قابل پذیرش 
نیست.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
با اشاره به اینکه عاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می توان 
از شــیوه های دیگری نیز اســتفاده کرد، گفت: در طول 
مدت پروانه می توان تجدیدنظــر کرد چرا که در پروانه 
اپراتورها مصادیــق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر 
شــده که یکی از دایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف 
است.وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود 
ادامه دهد می توان از شــیوه های دیگــری نیز آن ها را 
محدود کرد، تصریح کرد: دست رگواتوری برای محدود 
کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه ها را 

در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

جریمه دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها
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وزیر نفت:استانها

ایران در پرونده ترکمن گاز جریمه  نشده است
وزیر نفت گفــت: تمامی میادین نفتی و گازی مشــترک تا 
پایان دولت در قراردادهای واقعی با شــرکت های توانمند به 
سامان می رســند. بیژن نامدار زنگنه روز گذشته  در مراسم 
امضا قرارداد توسعه میدان نفتی یاران بین شرکت ملی نفت 
و شــرکت پرشیا با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۷ فاز پارس 
جنوبی برداشــت داریم و تنها دو پاایشگاه باقی مانده که به 
زودی وارد مدار خواهند شــد، اظهار کرد: قرارداد میدان بال 
در یارد شــرقی پارس جنوبی منعقد شده، قرارداد فرزاد B به 
زودی منعقد می شــود. توسعه فروزان در دســتور کار  قرار 
گرفته، قرارداد پایدار غرب و آبان نافذ شده است.وی با تاکید 
بر اینکه تمامی میادین نفتی و گازی مشترک تا پایان دولت در 
قراردادهای واقعی با شرکت های توانمند به سامان می رسند، 
تصریح کرد:  میدان یاران شــمالی تحت قرارداد بیع متقابل 
با شرکت پرشــیا و میدان یاران جنوبی تحت قرارداد شرکت 
متن در قالب IPC بوده که اکنون تجمیع شده است.وزیر نفت 
بــا بیان اینکه قراردادهای IPC تکامل یافته بیع متقابل قبلی 
هستند هرچند عده ای همانگونه که قبا با بیع متقابل مخالف 
بودند اکنون با IPC مخالفند، گفت: در قرارداد IPC توســعه با 
بهره برداری همراه اســت،   به این معنا که بازپرداخت پاداش 
پیمانکار منوط به تولید اســت یعنی در این قرارداد ۲.۵ دار 
در هر بشــکه به پیمانکار پرداخت می شود به ازای هر بشکه 
اضافه تولید پرداختی به پیمانــکار افزایش یافته و اگر تولید 
کم شود پرداختی نیز کم می شود به شرط اینکه با انجام کار 
فنی، چاه ها آسیب نبینند.زنگنه مدت زمان قرارداد را ۱۰ سال 
اعام کرد و افزود: در قراردادها از همه نوع قراردادی استفاده 
می کنیــم. از EPC تا GC را انجــام می دهیم. اکنون نمی توان 
میادین نفتی را با روشــهای ۱۰۰ ســال قبل اداره کرد. باید 
 E&P قراردادها جدید باشند. در تمام دنیا قراردادها به صورت
هستند. ما نیز شــرکت های ایرانی کوچک درست کردیم که 

در پروژه ها شرکت دارند البته ما نیز به آنها کمک می کنیم.
وزیر نفت با بیــان اینکه صنعت نفت هرچند با کمبود منابع 
روبه رو اســت اما سعی دارد کار و اشتغال در این صنعت مولد 
و زنده باشــد، اظهار کرد: تولید به خاطر تحریم ها کم شــده 
اما ما باید ظرفیت ها را باا ببریم تا هر زمان که ازم شــد با 
قدرت تولید خود را محقق کنیم و ســهم مان هم احیا شود.

به گفته وی ایران اکنون شــرایط سختی را به لحاظ تحریم 
و کرونا ســپری می کند اما ما در وزارت نفت سعی می کنیم 
فشارها به مردم کم شود. بخشی از نیاز بهداشتی مردم مربوط 
به حوزه پتروشیمی اســت که ما سعی می کنیم حتما تولید 
داشته باشیم. همچنین تولید مواد شوینده و لباس های ایمنی 

در پتروشیمی و پاایشگاه ها بدون وقفه در حال انجام است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه قرار نیســت تســلیم شویم و این 
قــرارداد امروز نیز نمونه ای از عزم ما برای تحقق اهداف تولید 
اســت که عملیاتی خواهد شــد، تصریح کرد: توسعه میادین 
مشترک یک اصل و ضرورت بوده است، در میدان گازی پارس 
جنوبی با حداکثر تولید در ۲۷ فاز برداشت گاز داریم. فقط دو 
فاز باقی مانده که قبا در دســت توتال و شرکت های چینی 

بود که کنار رفتند و قرارداد به پتروپارس منتقل شده است.

داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی 
گاز نکرده است

وزیر نفت دربــاره ابهام های مطرح در پرونــده گازی ایران و 
ترکمنســتان توضیح داد و با یــادآوری این مطلب که طرف 
قرارداد، دولت جمهوری اســامی ایران یا وزارت نفت نبوده 
اســت، گفت: حکم داوری در پرونده گازی شرکت های ملی 
گاز ایــران و ترکمن گاز، هیچ جریمه یا خســارتی را متوجه 
شــرکت ملی گاز نکرده و تنها حکم پرداخت بدهی ایران به 
ترکمنستان صادر شده که نتیجه دور از انتظاری نبوده است.

وی بــا بیان اینکه این قرارداد تجاری بین شــرکت های ملی 
گاز ایــران و ترکمن گاز بوده که به دلیــل چند بار قطع گاز 
ازسوی ترکمنستان و اعام ترکمن گاز مبنی بر پرداخت نشدن 
بدهی های شــرکت ملی گاز ایران با اختاف هایی همراه شد، 
افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشــتیم؛ حتی 
شرکت ملی گاز ایران بهره ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل 
پرداخت نکردن بدهی تعلق می گیرد و به وام تبدیل می شود، 

قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کاا و خدمات 
پرداخت شد، اما ترکمن گاز اصرار داشت پول را به صورت کامل 
دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشــتند. 
شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعام 
کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمن گاز 
هم باید در داوری مطرح شــود، زیرا از نظر شــرکت ملی گاز 
ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه هایی که به قرارداد 
پیشین بسته بود، باا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از 
ســوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی 
مربــوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن گاز تعلق گیرد. 
سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند، 

اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند.

جریمه ترکمن گاز از بدهی ایران کسر می شود
وزیــر نفت با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شــد، 
نتیجه دور از انتظاری نبوده است، تصریح کرد: داوری به این 
تصمیم رســید که شــرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را 
به ترکمــن گاز پرداخت کند، اما حکم داوری، هیچ جریمه یا 
خســارتی را متوجه شــرکت ملی گاز ایران نکرده است و از 
ســوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواســت شرکت 
ملی گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز 
صادراتی ترکمن گاز موافقت کرده است که به این ترتیب، این 
میزان جریمه از بدهی شــرکت ملی گاز ایران کسر می شود.

زنگنه با یادآوری اینکه ایران بــه دلیل تحریم، امکان انتقال 

پول را نداشــته اســت، افزود: باز هم باید بر سر اینکه چطور 
بدهی ایران پرداخت شود، بحث و راهکاری پیدا شود. دولت و 
ملت ترکمنستان دوست هستند و ما می خواهیم با این کشور 
همسایه در درازمدت کار کنیم. اختاف های تجاری در سطح 
بین الملل مطرح، بررسی و برطرف می شود و این طور نیست 
که بگوییم ببینیم چه کسی برد، چه کسی باخت یا حال چه 
کســی گرفته شد. همان طور که پیش از این نیز شرکت ملی 
گاز و بوتــاش ترکیه به داوری رفتند و در عین حال به روابط 
دوستانه خود ادامه داده اند.وی گفت: همچنین بر مبنای حکم 
داوری، دو قرارداد موجود بین دو شــرکت که بخشــی از آن 
به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از ســوی ترکمنستان 
به ما تحمیل شــده بود، خاتمه یافته تلقی شد.زنگنه در پاسخ 
به پرسشــی درباره احتمال امضای قــراردادی جدید بین دو 
شرکت، عنوان کرد: این موضوع در چارچوب روابط درازمدت 

بین دو کشور تعریف می شود.

پیام این قرارداد: تسلیم نمی شویم
زنگنه در پاســخ به پرسش مبنی بر اینکه پیام این قرارداد در 
شــرایط تحریمی ایران چیست، گفت: پیام قرارداد این است 
که ما سرپا ایستاده ایم و تســلیم نمی شویم.وزیر نفت اضافه 
کرد: ظرفیت سازی برای صنعت نفت، امری راهبردی است. ما 
از این مشــکات پیش تر هم دیده ایم و ان شاءاه از آنها عبور 
می کنیم و ازم است برای روزی که نیاز شود دوباره وارد بازار 
شویم، ظرفیت کافی داشته باشیم. همان طور که پس از تحریم 
پیشین نیز دنیا از اینکه صنعت نفت ایران در کمتر از چهار ماه 

به حداکثر تولید خود بازگشت متعجب شد.  

بومی سازی پمپ های درون چاهی در دستور کار صنعت 
نفت

وزیــر نفت در بخــش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به ضرورت تکیــه بر توان و ظرفیت های ایرانی در پیشــبرد 
پروژه های صنعت نفت، گفت: اصل برای وزارت نفت استفاده 
حداکثری از تجهیزات ســاخت داخل اســت و این الزام را به 
پیمانکاران نیز اباغ کرده ایم که مجاز نیســتند کاایی را که 
به طور کیفی در داخل کشور ســاخته می شود، از خارج وارد 
کنند.وی با اشــاره بــه بهره گیری از پمپ هــای درون چاهی 
در طرح توســعه میدان یاران، اظهار کرد: داخلی ســازی این 
پمپ ها را از طریق چند مســیر مختلف دنبال می کنیم؛ چرا 
که پمپ درون چاهی به دلیــل کار در دمای باا بعد از مدتی 
مستهلک می شود و نیاز به تعمیر دارد، بنابراین بومی سازی آن 

می تواند بسیار راهگشا باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی 

مازندران به 95 درصد می رسد
 در حــال حاضر ۵/99 درصد جمعیت شــهری و 94 
درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز 
بهره مند هستند.جعفر احمدپور، مدیرعامل شرکت گاز 
استان در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه 
شــرکت که در سالن کنفرانس شــهید رجایی ستاد 
شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با بهره برداری از 
پروژه های گازرسانی روستایی، ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا پایان سال، به 9۵ 
درصد افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: سال گذشته 6۰۱ کیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع اجرا، ۲۷ هزار و 933 انشــعاب نصب و بالغ بر 66 هزار مشترک جدید 
پذیرش شده اند و 64 هزار مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین سوخت های 
فسیلی در صنایع استان شده که شامل 34۱ واحد صنعتی می شود.احمدپور با 
بیان این که سال گذشته در مجموع، حدود ۷ میلیارد و ۵8۷ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی در استان مازندران مصرف شده است، افزود: از این میزان، 3 میلیارد 
و ۷۲8 میلیون مترمکعب در بخش خانگی، یک میلیارد و ۷8 میلیون مترمکعب 
در بخش صنعتی، ۲ میلیارد و 86 میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی،  34۵ 
میلیون مترمکعب در بخــش CNG و 3۵۰ میلیون مترمکعب در بخش های 
دیگر مصرف شــده است.مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان این 
مطلب، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شرکت ملی گاز ایران، تحقق اهداف در 3 
بخش احداث شبکه، نصب انشعاب، اشتراک پذیری و میزان مصرف گاز بوده که 
ما در بخش نخســت، 64 درصد، در بخش دوم معادل ۱۰۷ درصد و در بخش 

اشتراک پذیری نیز حدود 9۵ درصد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم.

تخفیف ویژه به مشتركان كم مصرف برق
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق قم از اعمال تخفیف 
ویژه برای مشــترکان کم مصرف برق خبر داد و گفت 
:برای مشترکان پرمصرف نیز جرائمی در نظر گرفته شده 
است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم، "سهیل کیانی پور" با اشاره به پیش بینی های 
صورت گرفته مبنی بر افزایش دمای استان تا ۲۲ تیرماه گفت: همین امر افزایش 
 استفاده از وسایل سرمایشــی و به دنبال آن رشد مصرف برق را به همراه دارد.

وی بــا بیان اینکه شــرکت توانیر برای تمام شــرکت های توزیع برق کشــور 
ســهمیه مدیریت پیک بار در نظر گرفته اســت، یادآور شــد: بر همین اساس 
هر هفته ســقف پیک بار بری اســتان ها تعیین می شــود که ســقف پیک بار 
 مصرف برق برای اســتان قم در هفته جاری ۷4۰ مگاوات تعیین شــده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم با تأکید بر اینکه عبور از سقف 
پیک بار، خاموشی های اضطراری را به دنبال دارد، تصریح کرد: با همکاری مشترکین 
 در ساعات اوج مصرف )ساعت ۱3 الی ۱۷(  می توان از این خاموشی ها جلوگیری کرد.

وی با اشــاره بــه انعقــاد ۵ هــزار و ۵۰۰ تفاهم نامه همکاری با مشــترکین 
صنعتــی، اداری و کشــاورزی به منظــور کاهش مصرف در ســاعات پیک بار، 
اظهــار کــرد: مشــترکین اداری از ســاعت ۱۱ تــا ۱۵، صنعتی از ســاعت 
۱۲ تــا ۱۷ و کشــاورزی و خانگــی از ســاعت ۱3 الــی ۱۷ همــکاری ازم 
 را بــرای کاهــش پیک مصرف با شــرکت توزیع نیروی برق داشــته باشــند.

کیانــی پور از آغاز ارســال پیامــک و تماس تلفنی با مشــترکین پرمصرف و 
متوســط برق به منظور ارائه راهکارها و هشــدارهای ازم خبر داد و گفت: اگر 
مشــترکین خانگی و تجاری مصارف برق خود را نســبت به مدت مشابه سال 
 قبل ۱۰ درصد کاهش دهند،۲۰ درصد تخفیف در قبوض آن ها اعمال می شود.

 بهره برداری از واحد اتوكسیات 
پتروشیمی شازند

طــرح توســعه ۱۰۰ درصد ایرانی واحد اتوکســیات 
مجتمع پتروشیمی شــازند با ســرمایه گذاری 6۰۰ 
هزار داری به بهره برداری رســید.مدیر عامل شرکت 
پتروشیمی شــازند گفت: این طرح برای نخستین بار 
در کشــور به صورت صددرصد ایرانی طراحی ،ساخته 
و به بهره برداری رســیده که با بهره برداری از آن ، ظرفیت تولید اتوکسیات از 
3۰ هزار تن به 4۰ هزار تن در ســال افزایش یافته اســت.ولدخانی افزود : این 
طرح با ســرمایه گذاری ارزی 6۰۰ هزار دار و ۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
ریالی به بهره برداری رسید که استفاده از حداکثر توان داخلی در تولید قطعات 
اصلی و پیچیده ای همچون ری اکتور و ابزار دقیق این واحد حداقل سه میلیون 
دار صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.مدیرعامل پتروشیمی شازند افزود: 
اتوکســیات به عنوان ماده اولیــه در صنایع دارویــی، ضدعفونی ،محصوات 
بهداشتی، شوینده ها و صنایع متعدد پایین دستی کاربرد فراوان دارد و با بهره 
برداری از طرح توســعه این واحد تنوع تولید ماده اولیه در این واحد به ۵۰ نوع 
مختلف افزایش یافته است.پتروشیمی شازند با تولید ساانه یک میلیون و 8۰۰ 
هزار تن انواع محصوات شــیمیایی و پلیمری تامین کننده مواد اولیه و میانی 

بیش از 3 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در سراسر کشور است .

برگزاري دوازدهمین دوره مسابقات قرآني 
بهار در بهار 99 در پاایشگاه خانگیران

رئیس دارالقرآن شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد از برگزاري دوازدهمین 
دوره مسابقات قرآني بهار در بهار 99 ویژه کارکنان در سطح شرکت هاي تابعه 
شرکت ملي گاز ایران خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید 
هاشــمي نژاد، حســن مرداني با اعام این خبر افزود: در سال 9۷پس از دستور 
وزیر محترم نفت مبني بر عدم برگزاري مســابقات فرهنگي و ورزشي با هدف 
صرفه جویي در هزینه ها ، تمامي مسابقات  لغو گردید.وي ادامه داد: با توجه به 
جایــگاه مهم قرآن کریم  و تاثیر فعالیت هاي  قرآني در بین کارکنان و خانواده 
ها، درخواستي از سوي دارالقرآن شرکت ملي گاز ایران مبني بر برگزاري مجدد 
مســابقات قرآني به وزیر محترم نفت ارائه و با برگزاري این مسابقات بعد از سه 
سال موافقت شد.این مقام مسئول بیان داشت: مرحله مقدماتي دوازدهمین دوره 
مســابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم با عنوان » بهار در بهار 99 » ویژه 
کارکنان و با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري گذاري اجتماعي در 
پاایشگاه گاز شهید هاشمي نژاد برگزار شد.مرداني تصریح کرد: مسابقات شفاهي 
ایــن دوره با حضــور ۷۰ نفر از کارکنان در چهار رشــته مفاهیم، حفظ، قرائت 
تحقیق و قرائت ترتیل برگزار و متســابقین با یکدیگر به رقابت پرداختند.رئیس 
دارالقرآن شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد خاطر نشان ساخت: مسابقات 
رشته مفاهیم به علت شرایط موجود کشور در بحث ویروس کرونا و جلوگیري از 

شیوع ویروس کرونا، به زودي از طریق فضاي مجازي برگزار خواهد شد.

واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت ایرانی
 قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران

 امضا شد
قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، 
بین شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت توســعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا 
شد. این قرارداد که با هدف بهره مندی حداکثری از توان و ظرفیت شرکت های 
اکتشــاف و تولید ایرانی به امضا رسید، دستیابی به تولید تجمعی اضافی حدود 
39.۵ میلیون بشــکه را طی ۱۰ سال هدف گذاری کرده و هزینه های سرمایه ای 
مســتقیم آن معادل ۲۲۷ میلیون دار و هزینه های بهره برداری از تأسیسات در 
طول مدت قرارداد )شــامل تولید خط پایه و اضافی( معادل ۲36 میلیون دار 
برآورد شده است. پیمانکار مؤظف است تمام منابع مالی ازم برای اجرای طرح را 
تأمین کند.شرح کار این قرارداد مشتمل بر حفاری 6 حلقه چاه جدید )سه حلقه 
در یاران شــمالی و سه حلقه در یاران جنوبی(، حفاری یک حلقه چاه توصیفی، 
حفــاری یک حلقه چــاه تزریق آب موجود، تعمیر پنــج حلقه چاه، تجهیز ۲۷ 
حلقه چاه تولیدی ایه سروک به پمپ درون چاهی )ESP(، احداث و به روزرسانی 
تاسیسات ســطح اارضی، انجام مطالعات آزمایشــگاهی و طراحی روش ازدیاد 
برداشــت )EOR( اســت.توافقنامه ای به منظور مطالعه میدان یاران مهرماه سال 
۱39۵ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شده بود که 
این توافقنامه، امروز به امضای قرارداد نهایی منتهی شد. توسعه میدان مشترک 
یاران کــه در ۱3۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و غرب میدان آزادگان جنوبی 
قرار دارد و با میدان مجنون عراق مشترک است، در دو بخش جنوبی و شمالی 
دنبال شــده؛ توسعه یاران شمالی، نخستین پروژه صد درصد بیع متقابل ایرانی 
به حساب می آید که از سوی شرکت نفت و گاز پرشیا با هدف تولید روزانه 3۰ 
هزار بشکه نفت اجرایی شد و در آبان ماه سال ۱39۵ به بهره برداری رسمی رسید 
و حدود یک سال بعد، برداشت نفت از بخش جنوبی میدان یاران نیز که توسعه 
آن در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داشت، آغاز شد.اجرای این 
طرح توسعه که تا این مرحله نیز با اتکا به توان و ظرفیت های داخلی دنبال شده 
است، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور و حفظ سرمایه های ملی در 
میدان های مشترک، با حمایت از ظرفیت های ایرانی، زمینه بهره مندی حداکثری 
از توان داخل، رونق فضای کار اســتان و اشتغال زایی برای سرمایه انسانی بومی 

را ایجاد خواهد کرد.

صادرات بنزین انگلیس به آمریکا صفر شد
صادرات بنزین انگلیس به آمریکا که ارزش آن در ســال گذشته به ۱.8 میلیارد 
دار بالغ شد، در ماه میادی گذشته به صفر رسید.پاایشگاههای نفت انگلیس 
هر ســال میلیونها بشکه بنزین مازاد را به آمریکا صادر می کنند اما این تجارت 
مهم در ژوئن متوقف شــد. این پاایشــگاهها تولید سوخت را بسیار بیشتر و به 
مدت طوانی تر از رقیبانشــان کاهش داده اند و در نتیجه ماه گذشته از صادرات 
به آمریکا بازماندند و آمریکا وارداتش را از ســایر کشورهای اروپایی افزایش داد. 
طبق آمار نفتکشها و آمار تجارت که توسط بلومبرگ گردآوری شده، شاید برای 
نخســتین بار از ابتدای سال ۲۰۱۲ تاکنون اســت که چنین اتفاقی روی داده 
و انگلیس بنزینی به آمریکا ارســال نکرده است.پاایشگاههای نفت اروپا بنزین 
بیشتر از نیاز این قاره تولید می کنند و تولید مازاد اغلب به آمریکا راه پیدا می 
کند. برای انگلیس صادرات بنزین که ارزش آن در سال ۲۰۱9 به ۱.83 میلیارد 

دار رسید، تجارت حیاتی به شمار می رود.

مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران از 
اتمام قرارداد توسعه بخش گازی میدان 
بال به عنوان جزیی از یال شرقی میدان 
گازی پــارس جنوبی یــاد کرد و گفت: 
اقدامات اجرایی در خصوص عقد قرارداد 
مربوط به میدان فرزاد B نیز انجام شده 
و قرارداد توســعه این میــدان به زودی 
امضا می شود. مسعود کرباسیان دیروز 
در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و 
بهره برداری میــدان نفتی یاران با بیان 
اینکه این شــرکت برای تعیین تکلیف 
تمامی میدان های مشترک نفتی و گازی 
خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام 
شده، قراردادهای مربوط به توسعه این 
میدان ها تــا پایان دولت دوازدهم نهایی 
خواهد شــد، اظهار کرد: توسعه میادین 
مشترک از اولویت های اباغی وزیر نفت 
در سال گذشته و امسال و از محورهای 
اقتصاد مقاومتی بوده اســت که با توجه 
به اهمیت آن با جدیت از سوی شرکت 
ملی نفت ایران دنبال شــده اســت.وی 
افزود: تاکید مقــام عالی وزارت نفت بر 
تعیین تکلیف تمامــی این میدان ها تا 
پایــان دولت دوازدهم بوده اســت و بر 
همین اساس، برنامه ریزی برای توسعه 
و بهره برداری از این میدان ها در دستور 
کار قرار گرفته و بنابر تقویم زمانی انجام 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران با اعام اینکه اولویت توسعه میدان 
های مشترک با وجود تحریم، مشکات 
مالــی و تامین نقدینگــی و همچنین 
بحــران کرونا در کشــور در حال انجام 
اســت، ابراز امیدواری کرد قراردادهای 

مربوط به این میــدان ها تا پایان دولت 
برسد.کرباسیان  ســرانجام  به  دوازدهم 
در شــرح وضعیت فعلی توسعه میدان 
های مشترک نیز گفت: در حوزه پارس 
جنوبی،   با نصب جکت فاز ۱۱ در چند 
هفته اخیر توسط شــرکت پتروپارس، 
این فاز به ســرانجام رســیده است؛ در 
عین حال در فاز ۱4 نیز تمامی عملیات 
مربوط به بخش دریا به سرانجام رسیده 
و قراردادهای مربوط به پاایشــگاه های 
بخش خشکی این فاز نیز تا پایان سال 

به نتیجه می رسد.

امضای 3 قــرارداد IPC میدان های 
مشــترک در انتظار تایید سازمان 

برنامه و بودجه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه 
با بیان اینکه هم اکنون مقدمات مربوط 
به امضای قرارداد توســعه ای 3 میدان 
نفتی در حوزه میادین مشترک در قالب 
IPC به انجام رسیده است، گفت: توسعه 
3 میدان چنگوله،   سهراب و ایه نفتی 
پارس جنوبی با همکاری با سازمان برنامه 
و بودجــه در حال انجام اســت و با ارائه 
برنامه جامع توسعه ای از سوی شرکت 

ملی نفت ایران و در صورت تایید نهایی 
این سازمان، در آینده ای نزدیک اجرایی 
خواهد شد.طبق اعام شرکت ملی نفت، 
وی همچنین از امضای قرارداد توســعه 
میدان نفت شــهر )از سری قراردادهای 
مربوط به 33 پروژه نگهداشــت و ازدیاد 
برداشــت تولید نفــت در حوزه میادین 
مشترک( با طرفیت شرکت ملی حفاری 
ایران یاد کرد و افزود: قراردادهای مربوط 
به توسعه میدان های فروزان و رشادت 
نیز طی هفته هــای آینده امضا خواهد 
شد.کرباسیان یادآور شد: توسعه میدان 
های آزادگان و یادآوران نیز در دســت 
اقدام است و به زودی خبرهای خوبی در 
خصوص این ۲ میدان منتشر خواهد شد.

 IPC قرارداد یاران، ششمین قرارداد
نفت

معاون وزیر نفت در ادامه با تشریح ابعاد 
کلی قرارداد طرح توسعه و بهره برداری 
میدان مشترک نفتی یاران گفت:  قرارداد 
توســعه این میدان، ششمین قرارداد از 
 IPC سری قراردادهای جدید موسوم به
است که میان شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا 
امضا شده و طی ۱۰ سال مدت قرارداد، 

عاوه بر دستیابی به تولید تجمعی 39.۵ 
میلیون بشکه نفت، درآمدزایی خوبی نیز 
هم برای دولــت و هم برای پیمانکار به 
همراه خواهد داشت.کرباســیان درآمد 
دولت از محل انجام این قرارداد را حدود 
۲ میلیــارد دار عنوان و اظهار کرد: کل 
هزینه و ســرمایه گذاری های مستقیم 
و غیرمســتقیم در اجرای این طرح بالغ 
بر 3۰۰ میلیون دار اســت که از سوی 
پیمانــکار تامین خواهد شــد.بنابراین 
گــزارش،   قرارداد طرح توســعه و بهره 
برداری میدان نفتی یــاران صبح امروز 
)شــنبه ۲۱ تیرماه( میان شرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت توســعه صنعت 
نفت و گاز پرشــیا امضا شد.هدف از این 
قرارداد، دستیابی به تولید تجمعی اضافی 
حــدود 39.۵ میلیون بشــکه طی ۱۰ 
سال آینده با برآورد هزینه های سرمایه 
ای مستقیم و غیرمستقیم معادل ۲94 
میلیون دار و هزینه  های بهره برداری از 
تاسیسات در طول مدت قرارداد )شامل 
تولید خط پایــه و اضافی( معادل ۲36 
میلیون دار است.شرح کار این قرارداد 
نیز شامل حفاری 6 حلقه چاه جدید )3 
حلقه در یاران شمالی و 3 حلقه در یاران 
جنوبی(، حفاری یک حلقه چاه توصیفی، 
حفاری یک حلقه چاه تزریق آب، تعمیر 
۵ حلقه چاه موجــود، مجهز کردن ۲۷ 
حلقه چاه تولیدی ایه سروک به پمپ 
درون چاهــی )ESP(، احــداث و به روز 
رسانی تأسیســات سطح اارضی، انجام 
مطالعات آزمایشــگاهی و انجام طراحی 

کامل ازدیاد برداشت )EOR( است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

 B امضای قرارداد فرزاد 
در آینده نزدیک

دبیرکل اوپک اعــام کرد که اوپک یــا اعضای آن قصد 
ندارند صنعت نفت شیل آمریکا را تعطیل کنند.به گزارش 
خبرگزاری عرب نیوز، محمد سانوســی بارکیندو پیش از 
نشست هفته آینده کمیته نظارت بر بازار اوپک و متحدانش 
)اوپک پاس( در مصاحبه ای در نشســت سراویک اعام 
کرد پس از آنکه قیمت شاخص نفت آمریکا در ماه آوریل 
ناگهان منفی شد، سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( هیچ برنامه ای برای بیکار کردن تولیدکنندگان نفت 
شیل آمریکایی نداشــت.ائتاف اوپک پاس در ماه آوریل 
و در پاســخ به ســقوط قیمت نفت که در پی همه گیری 
ویروس کرونا اتفاق افتــاد، با بزرگ ترین کاهش تولید در 
تاریــخ موافقــت کرد.بارکیندو گفــت: در اوپک به عنوان 
یک سازمان یا کشــورهای عضو آن به صورت مجزا، هیچ 
هدفی برای حذف نفت شیل ایاات متحده آمریکا از بازار 
وجود نداشــت. انجام ایــن کار به نفع ما و صنعت جهانی 
نیست. بدون احتساب نفت شیل آمریکا، می توانستیم وارد 
بحران وخیم تری از آنچه در زمان همه گیری این بیماری 
می بینیم، شویم.شــرکت های حفاری شیل آمریکا هزینه 
بیشتری برای تولید نفت نسبت به همتایان خود در اوپک 
دارند، بنابراین کاهش قیمت ها در سال جاری تأثیر مخربی 

بر این صنعت داشــته است. بحران ۲۱ آوریل به این دلیل 
رخ داد که ظرفیت ذخیره سازی کاشینگ اوکاهما، منطقه 
اصلی تحویل نفت خام شیرین ایاات متحده تکمیل و به 
اجبار قیمت ها برای نخستین بار منفی شد.دبیرکل اوپک 
تصریح کرد: اوپک خط ارتباطی با تولیدکنندگان مستقل 
 G۲۰ آمریکا برقرار کرده اســت و از ایاات متحده و گروه
برای کمک به برقراری دوباره ارتباط میان تولیدکنندگان 
اوپک پاس قدردانی کرد.قیمت نفت روز پنجشــنبه )۱9 
تیرماه( در میان نگرانی ها درباره شیوع دوباره ویروس کرونا 
در ایــاات متحده و دیگر کشــورها کاهش یافت. قیمت 
شاخص نفت خام برنت در معامات اولیه بعد از ظهر لندن 
43 دار و ۲۰ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 4۰ دار 

و ۵9 سنت بود.

دبیرکل اوپک:
قصد نداریم نفت شیل 
را از دور خارج کنیم
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گزیده خبر فرصت سوزی در بازار قطر

سهم 3 درصدی ایران از 30 میلیارد دار واردات قطر
رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر گفت: درب های قطر برروی 
تمام کشورهای دنیا باز است و این کشور حدوداً 30 میلیارد 
دار واردات دارد که سهم ما تقریبا 3 درصد است و این جای 
سوال دارد. امیدواریم مسئوان تجارت با قطر را جدی گرفته 
تا ســهم ما از بازار این کشــور افزایش یابد.عدنان موسی پور 
در گفت وگــو با ایلنا در مورد آخریــن وضعیت تجارت ایران 
با قطر اظهار داشــت: مبادات ما با این کشور پس از کرونا و 
بسته شدن مرزها، در حال انجام است. هرچند که صادرات ما 
محدود به محصوات کشــاورزی و مواد غذایی است اما این 
روند متوقف نشده اســت. صادرات بقیه کااها نیز معموا یا 

انجام نمی شود و یا تحت شرایط خاص وارد قطر می شود.
وی ادامــه داد: در مورد تاثیر کرونا بــر صادرات هنوز آماری 
دســت ما نیست و باید از سوی گمرک اعام شود اما به نظر 
در صادرات محصوات کشاورزی و مواد غذایی، کاهش قابل 
ماحظه ای نداشته ایم.رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر تصریح 
کرد: درب های قطر برروی تمام کشورهای دنیا باز است و این 
کشور حدوداً 30 میلیارد دار واردات دارد که سهم ما تقریبا 3 
درصد است و این جای سوال دارد. امیدواریم مسئوان تجارت 

با قطر را جدی گرفته تا سهم ما از بازار این کشور افزایش یابد.
موسی پور متذکر شد: بنده از تمامی بازرگانان درخواست دارم 
بدون قرارداد وارد صادرات نشوند و قبل از هرگونه اقدامی در 

مورد نحوه بازگشت ارز تعامل کنند چون در هفته های اخیر 
تعدادی از صادرکنندگان در این مورد دچار چالش شــده اند.

وی افزود: در تجــارت با قطر از انواع ارزها مانند دار وتومان 

استفاده می شود اما سهم دار بیشتر از سایر ارزها است.عضو 
اتاق بازرگانی ایران در مورد موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، گفت: متاسفانه وقتی که موضوع پیمان سپاری ارزی 
مطرح شد، کاما مشهود بود که این روزها را در پیش خواهیم 
داشت. در حال حاضر تنها دولتی که لحن تنبیهی نسبت به 
صادرکنندگان دارد دولت ما اســت و این نشان دهنده اشتباه 
تصمیم پیمان ســپاری ارزی اســت.وی ادامه داد: باید توجه 
داشــت عمده صادرات ما در دو بخش بزرگ و بخش کوچک 
و متوسط انجام می شــود که بخش کوچک و متوسط سهم 
10 میلیارد داری دارد که آن نیز بیشتر به کشورهای عراق، 
امارات و آســیای میانه انجام می شود و بازگشت ارز حاصل از 
آن برای ادامه حیات صادرکنندگان ضروری اســت و موجب 
افزایش نرخ اشتغال در کشور است.موسی پور یادآور شد: اینکه 
مشکات اخیر را به صادرکنندگان نسبت بدهیم دادن آدرس 
اشــتباهی به اهالی اقتصاد و تصمیم گیران است و چالش ها 
اخیر ربطی به صادرات ندارد. باید توجه داشــت بســیاری از 
صادرکنندگان تا یک ســال نمی توانند ارز حاصل از صادرات 

را دریافت کنند.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد:
امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت 

مرزی به وجود آمده است
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعــاان اقتصادی و بخش 
خصوصی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بندر چابهار که دارای مزایای 
یک بندر اقیانوسی است و با آبخوری باا و دسترسی به کریدور شرق باید بیش از 
این به همه فعاان اقتصادی کشور و بخش خصوصی معرفی شود و در این موضوع 
اتاق بازرگانی باید فعاانه تر از گذشته عمل کند.حسین مدرس خیابانی گفت: با 
توجه به برنامه ریزی انجام شــده برای واردات کااهای اساسی از طریق این بندر 
طی یک سال گذشــته، ضرورت دارد روی توسعه صادرات از طریق بندر چابهار 
نیز برنامه ریزی و اقدام شــود و البته این بندر می تواند در حوزه صادرات تولیدات 
معدنی و صنایع معدنی و همچنین ترانزیت کاا نقش پررنگ تری نیز داشته باشد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های معدنی کشورهای همسایه از جمله افغانستان، 
این بندر می تواند به عنوان یــک هاب معدنی مدنظر قرار گیرد و ضرورت دارد 
اقدامات ازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.مدرس خیابانی اضافه کرد: 
در مواردی که موجبات کندی فعالیت های اقتصادی استان و همکاری اقتصادی 
ایران و افغانستان بوده، سازمان توسعه تجارت، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان 
و اتاق بازرگانی به جای مطالبه گری در مواردی که به عنوان وظیفه آنها تعریف 
شده، در جایگاه مسئول و پاسخگو، باید با قدرت هر چه تمام کارها را پیش ببرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از مواردی که سازمان 
توسعه تجارت باید در بندر چابهار در دستور کار قرار دهد، احداث پایانه صادراتی 
تخصصی آبزیان در این بندر اســت.مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با ارزیابی کلی از ســفر دو روزه خود به استان سیستان و بلوچستان گفت: 
با توجه به مطالبه گری به حق مقام معظم رهبری و دستور ویژه رئیس جمهور 
کشــورمان، تکمیل فاز دوم طرح بافندگی شرکت بافت بلوچ در اولویت قرار می 
گیرد و با توجه به ظرفیت اشتغال ۴ هزار نفری این واحد در گذشته و نقش ویژه 
آن در توسعه منطقه، باید بازگشت به شرایط آرمانی شرکت مد نظر قرار گرفته 
و حتی نگاه کامًا توســعه ای نیز به آن وجود داشته باشد.وی ادامه داد: در این 
راستا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مسئولیت کار را بر عهده گرفته و 
با همکاری ســتاد فرمان اجرایی حضرت امام )ره(، تکمیل این فاز دنبال خواهد 
شد؛ البته این واحد پس از تکمیل و راه اندازی کامل همه بخش ها، باید به بخش 
خصوصی واگذار شــود و این امر رویکرد کلی دولت اســت تا واحد ها در اختیار 
بخش خصوصی قرار گیرند و دولت به عنوان هدایت گر و حامی طرح را به پیش 
برده و تحویل آنها دهد.مدرس خیابانی اعام کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده 
این واحد با ۵0 میلیارد تومــان منابع ریالی و حدود ۸ میلیون یورو منابع ارزی 

تکمیل فاز دوم بافندگی خود را آغاز و به زودی آماده بهره برداری می شود.

بهره برداری از 25 طرح 13 هزار 
میلیاردتومانی 

طی ۵ هفته از برگزاری پویش هفتگی تولید، تداوم امید 2۵ طرح در 7 اســتان 
کشور با سرمایه گذاری 12۸ هزار و ۴۶0 میلیارد ریالی و اشتغالزایی 3 هزار و 170 
نفری به بهره برداری رسید.به گزارش شاتا، پویش هفتگی تولید، تداوم امید با هدف 
افتتاح طرح های مهم و ملی با سرمایه گذاری و اشتغال باا تا پایان دولت تدبیر و 
امید با حضور مقامات کشوری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
گرفته است.تاکنون پنج هفته از این پویش برگزار شده است و افتتاح طرح های 
هفته اول و پنجم پویش با دســتور رییس جمهور به صورت ویدیو کنفرانسی و با 
حضور سرپرست وزارت صمت به نمایندگی در محل یکی از این طرح ها و بهره 
برداری از طرح ها در ســایر هفته های پویش با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و معاونین این وزارتخانه انجام شــده است.در این راستا در هفته 
اول پویش 22 خرداد ماه 3 طرح با مجموع سرمایه گذاری ۴2 هزار و ۸۶0 میلیارد 
ریال و اشــتغال ۹70 نفر در 2 استان خراسان رضوی و اصفهان با دستور رئیس 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانســی و حضور حسین مدرس خیابانی »سرپرست 
وزارت صمــت« در محــل یکی از طرح ها مورد بهره برداری قرار گرفته اســت.

همچنین در هفته دوم پویش در 2۹ خرداد ماه سه طرح با مجموع سرمایه گذاری 
1۴ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 2۴۹ نفر در استان اصفهان با حضور سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت.در ادامه این پویش 
هفتگی نیز در استان های اردبیل و خوزستان روز پنجم تیرماه ۹ طرح با مجموع 
ســرمایه  گذاری 2۵00 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 2۸3 به بهره برداری 
رســید.همچنین در هفته چهارم پویش تولید، تداوم امیــد در 12 تیرماه در 2 
استان قم و اصفهان ۵ طرح با حضور سرپرست وزارت صمت و با مجموع سرمایه 
گذاری 10 هزار و 300 میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۶۴ نفر به افتتاح شد.در هفته 
پنجم پویش )پنج شــنبه گذشته( 1۹ تیرماه نیز ۵ طرح در 3 استان سیستان و 
بلوچستان، فارس و اصفهان با مجموع سرمایه گذاری ۵۸ هزار و ۸00 میلیارد ریال 
و اشتغالزایی 120۴ نفر با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور مورد بهره برداری 
قرار گرفت که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل یکی از طرح ها 
در شــرکت بافت بلوچ در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان حضور یافت.در 
مجموع تاکنون 2۵ طرح در 7 اســتان کشور با مجموع سرمایه گذاری 12۸ هزار 
و ۴۶0 میلیارد ریال و اشتغالزایی 3170 نفر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا بهره برداری از 200 طرح با مجموع 
ســرمایه گذاری 170 هزار میلیارد تومان و اشــتغالزایی ۴0 هزار نفر را از ابتدای 
امسال تا پایان سال در دستور کار خود قرار داده است که تاکنون این طرح ها در 
۵ هفته افتتاح شده است و همچنان تداوم دارد.تامین نیاز داخل و کاهش واردات، 
تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه مناطق کمتر برخوردار 
و اســتفاده از فناوری های نوین از اهداف این برنامه است.توزیع بخش های مهم 
سرمایه  گذاری این 200 طرح نیز به صورت ۴2 درصد صنایع معدنی، 1۵ درصد 
صنایع شیمیایی و پتروشیمی، 13 درصد حوزه خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، 
11 درصد امور زیربنایی و زیرساختهای بخش صنعت و معدن و ۸ درصد صنایع 

غذایی، دارویی و بهداشتی است.

 تنها با دو کشور محدودیت تجارت 
مرزی وجود دارد

سخنگوی گمرک ایران: با همه کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار است، 
تنها با دو کشور برخی محدودیت ها وجود دارد.روح اه لطیفی اظهار داشت: در 
مرزهای ترکمنســتان چهار مرز زمینی سرخس، باجگیران، لطف آباد و اینچه 
برون در حوزه جاده ای بســته هستند، اما در بخش ریلی، پایانه های سرخس و 
اینچه برون فعال هستند.وی افزود: هفت بازارچه با اقلیم عراق باز است. در زمان 
آغاز شیوع کرونا در این مرزها توقفی وجود نداشت، اما میزان تجارت، کمتر شده 
بود که در حال حاضر در این مرزها مشــکلی وجود ندارد. در دیگر بخش های 
عراق نخست مرز مهران بازگشایی شد. همچنین در مرز سومار تا چند روز آینده 

شاهد تجارت عادی خواهیم بود.

تداوم رکود در بازارهای جهانی فواد
طی چند ماه گذشته بازار کااهای اساسی از جمله فواد با نوسان قیمتی فراوانی 
همراه بوده که ریشه آن در شیوع ویروسی است که صدها هزار نفر را به کام مرگ 
کشــانده و حتی زمینه ساز رکود اقتصاد جهان شــده است.با وجود از سرگیری 
فعالیت مجدد واحدهای تولیدکننده فواد در دنیا، تقاضا برای خرید فواد اندک 
اســت و به نظر می رسد فواد فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کند.گزارش ها 
نشــان می دهد بهای فواد در دو ماه گذشــته در بازارهــای جهانی نه به دلیل 
افزایش تقاضا، بلکه به ســبب افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز در تولید فواد 
با افزایش همراه بوده اســت.گفتنی است بروز اختال در بازار تامین مواد اولیه 
فواد به سبب تعلیق فعالیت واحدهای تولیدی، اعمال قرنطینه و محدودیت های 
ســفر باعث افزایش بهای فواد شده است.همچنین یکی دیگر از عوامل موثر بر 
افزایش بهای فواد را می توان کاهش عرضه قراضه در بازارهای جهانی برشمرد.  
کارشناســان بر این باورند اگر وضعیت بازار قراضه آهن در جهان با رونق روبرو 
نشــود، روند افزایشی بهای فواد در ســال آینده میادی تداوم می یابد که این 
مساله ســبب افزایش سایر فراورده های فوادی مانند ورق گرم و سرد، تیرآهن 

و میلگرد می شود.

افت شدید تقاضا در اروپا
از دیگر سو افزایش شمار مبتایان به بیماری کرونا سبب شده است بازار فواد در 
کشورهای اروپایی نیز با کمبود مشتری روبرو شود.بر اساس پیش بینی اتحادیه 
فواد اروپــا، »یورو فر«، برای رونق بازار فواد اروپا باید تا انتهای ســال جاری 
میادی یا اوایل ســال 2021 منتظر ماند. این مساله به این معناست که تا آن 
زمان نمی توان انتظار داشت که در کشــورهای اروپایی شاهد رشد تقاضا برای 
خرید فواد یا افزایش قیمت آن باشــند.همچنین بر اساس آمار انجمن جهانی 
فواد،  میزان تولید فواد در اتحادیه اروپا در ماه مه  10 میلیون و ۵00 هزار تن 
اعام شده که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میادی 

با کاهش 2۶.۸ روبرو شده است.

کاهش تولید فوادخام در جهان
بر اساس آمار انجمن جهانی فواد میزان تولید فواد خام در ۶۴ کشور عضو این 
گروه طی ماه مه ۸.7 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته ریزش داشته 
است و به ســطح 1۴۸ میلیون و ۸00 هزار تن رسیده است.میزان تولید فواد 
خام در خاورمیانه در مدت زمان مذکور با  7.3 کاهش به 3 میلیون و 100 هزار 
تن، تولید فواد خام در آمریکای شــمالی با حدود 31 درصد افت به ســطح 7 
میلیــون و 100 هزار تن  و  تولید فواد آمریکای جنوبی در ماه مه نیز با 2۵.۸ 
درصد کاهش به 2 میلیون و 700 هزار تن و تولید آفریقا با ۴2 درصد افت  700 

هزار تن رسیده است.

ذوب آهن اصفهان یکی از ظرفیت های مهم 
جهش تولید در کشور است

علی احمدیان رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان  در حاشیه برگزاری مجمع 
عمومی شــرکت گفت : از گذشته نســبت به ذوب آهن اصفهان و فضای تولید 
آن شــناخت داشــتم اما برای حضور در جمع کارگران پرتاش این کارخانه و 
کارشناســان آن و همچنین به روز کردن اطاعاتم، بازدیدهای جامعی از کلیه 
بخــش های خط تولید این کارخانه عظیم داشــتم و از نزدیک در جریان روند 
فعالیــت ها قرار گرفتم.وی افزود : در جلســات هیات مدیره شــرکت دو پروژه 
تولیــد ریل و همچنیــن PCI  به طور خاص مورد بحــث و تبادل نظر قرار می 
گیرد زیرا در کنار ســایر طرح ها ی شــرکت این دو پــروژه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هســتند. رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :  وزارت 
صمت همواره برای حل مشــکات ذوب آهن اصفهان برنامه ریزی داشته است 
اما به اعتقاد من در این ایام کوتاه حضور دکتر مدرس خیابانی در وزارت صمت، 
اتفاقات بسیار بی نظیری در مقایسه با سال های قبل رخ دارد که انشاا... برآیند 
ایــن نگاه ویژه،جهش تولید مورد نظر مقام معظم رهبری اســت. از طریق این 
حمایت ها و برطرف شــدن نیازها،مطمئناً یکی از ظرفیت های جهش تولید در 
کشور،شرکت ذوب آهن اصفهان است.این مقام مسئول خاطر نشان کرد : ذوب 
آهن اصفهان ساختار نیروی انسانی حرفه ای و با تجربه دارد که همگان در کشور 
به این مهم واقف هستند،این پارامتر مهم و تاثیر گذار نقش برجسته ای در ارتقاء 
بهره وری شرکت دارد. وی افزود : زمانی که دولت انتظار دارد ما در تنظیم بازار 
داخل و تامین نیاز مردم در داخل کشــور قیمت ها را متناسب با سیاست های 
تنظیم بازار عرضه کنیم ، به طور طبیعی ما هم در مقابل انتظار داریم که دولت 
به مادر صنعت فواد کشور در  تامین مواد اولیه و منابع مالی کمک کند.فقط در 
این صورت است که می توانیم با سود بسیار ناچیز و با کمترین قیمت،نیازهای 
داخل کشور را تامین کنیم و به نظرم این یک خواست متقابل و حق دولت است 
به عنوان اینکه مســئولیت بازار را به عهده دارد و از آن طرف حق ما اســت به 
عنوان اینکه دولت از ما انتظار دارد کمترین قیمت ها را در بازار عرضه کنیم لذا 
باید حمایت داشه باشد. انشاا... با شرایطی که در ماههای اخیر فراهم شده بتوانیم 
بخش عمده ای از مشکل تامین مواد اولیه کارخانه را برطرف کنیم.علی احمدیان 
ادامه داد : با بر طرف شدن مشکل مواد اولیه،ذوب آهن اصفهان این توان را دارد 
که ضمن اداره کردن خوب کارخانه و ارائه ســود به سهامداران خدمات مناسب 

تری نیز به کارکنان شرکت به عنوان بزرگترین سرمایه سازمان داشته باشد.

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: با همه 
محدودیت های بین المللی و فشارهای اقتصادی ناشی 
از تحریم و بیماری کرونا، طی چهار ماه ابتدای امسال 
انعقاد قرارداد برای واگذاری زمین به واحدهای صنعتی 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل پنج برابر شــده است.محسن صالحی نیا در 
نشست معرفی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراســان رضوی گفت: این آمار نشان می دهد 
هنوز اقبال ســرمایه گذاری در صنایع در کشــور زیاد 
اســت و این مســئولیت مدیران صنعتی برای تأمین 
زیرساخت های ازم را سنگین تر می کند.وی با بیان این 
مطلب در نشست معرفی سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی استان خراســان رضوی افزود: این آمار نشان 
می دهد هنوز اقبال سرمایه گذاری در صنایع در کشور 
زیاد است و این مسئولیت مدیران صنعتی برای تأمین 
زیرساخت های ازم را ســنگین تر می کند.صالحی نیا 
یکی از اهداف ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در ســال جاری را ســاخت شهرک های 
صنعتی یکپارچه در کشــور عنوان و اضافه کرد: هدف 
اصلی ایجاد شــهرکی است که همه حلقه های زنجیره 
یــک صنعت از مــواد اولیه تا بســته بندی و صادرات 
محصول نهایی در یک شــهرک مســتقر شوند.رئیس 
هیــأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران ادامه داد: در این راســتا با 
توجه به قابلیت های بسیار خراســان رضوی در حوزه 
صنایع غذایی و کشــاورزی می توان شهرک یکپارچه 
را با همــه واحدهای فعال در زنجیره صنایع غذایی در 
این استان ایجاد کرد.صالحی نیا توسعه زیرساخت های 
شهرک های صنعتی کشــور را از اولویت های سازمان 

صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران ذکر و 
بیان کرد: در این زمینــه با وزارت نیرو به یک فرمول 
مشــارکتی دســت یافته ایم تا از محل آن، آب و برق 
همه شــهرک های صنعتی تأمین شود.وی یادآور شد: 
به دلیل افزایش قیمت ها، هزینه تأمین زیرساخت ها و 
توسعه آن در شهرک ها و نواحی صنعتی نسبت به سال 
گذشته دو تا سه برابر شده و ازم است استانداری  ها نیز 
شرکت های شهرک های صنعتی را در تأمین منابع مالی 
در این زمینه یاری دهند.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار داشــت: شاخص های اســتان خراسان 
رضوی در حوزه تولید، اشتغال، ارزش افزوده، صادرات، 
سرمایه گذاری، نوسازی و بازسازی در کشور برجسته 
اســت و عمده آن ها در پنج جایگاه نخست ایران قرار 
می گیرند.صالحی نیا افزود: در خراســان رضوی صنایع 
مبتنــی بر فرآوری کانی های معدنــی و تولید صنایع 
معدنی مانند فواد، ســیمان، چینی و ســرامیک، یا 
صنایعی که مبتنی بر تأمین نیازهای ساختمانی است، 
بســیار متنوع بوده و می تواند در ارتقاء شــاخص های 
اقتصادی بســیار مؤثر باشــد.وی اضافه کرد: صنایع 
معدنی در شرایط کنونی می تواند به رشد شاخص های 
اقتصادی کمک کند، زیرا مواد اولیه این حوزه از داخل 
کشور قابل تأمین است.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
ادامه داد: خراســان رضوی در صنعت قطعه سازی و 
خودروسازی جزو پنج استان نخست کشور است و این 
اســتان زمینه توسعه بیش از پیش در خودروسازی را 
دارد.صالحی نیا گفت: از ســوی دیگر خراسان رضوی 
قطب صنایع غذایی، کشــاورزی، بسته بندی و صنایع 
تبدیلی در کشــور اســت که تولیــدات آن مبتنی بر 

صادرات بوده و خوشــه های صنعتی نیز در این حوزه 
مشــغول فعالیت هستند.وی یادآور شــد: تا کنون ۶ 
خوشــه صنعتی در خراسان رضوی تکمیل شده و 20 
خوشه صنعتی دیگر نیز در این استان در دست مطالعه 
اســت. همچنین این استان در حوزه کنسرسیوم های 
صادراتی و فن بازارها جزو اســتان های فعال کشــور 
می باشــد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: درحالی که میزان واحدهای راکد در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی ســطح کشور به 21 درصد می رسد، 
این تعداد در استان خراسان رضوی 1۶ درصد است و 
نشان می دهد از این حیث خراسان رضوی در وضعیت 
مناسبی اســت؛ اما باید همه واحدهای دارای مشکل 
عارضه یابی شده و به چرخه تولید بازگردند.صالحی نیا 
ظرفیت خراســان رضوی در صنایع کوچک را بسیار 
زیاد دانســت و گفت: بهتر است به جای ایجاد شهرک 
صنعتی جدید، شــهرک های موجود را توسعه دهیم 
که در این راســتا زمینه توســعه شهرک های صنعتی 
توس و ماشــین ابزار در این استان فراهم شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون 2 هزار و ۸00 واحد صنعتی 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 
درحال بهره بــرداری و یک هزار و 700 واحد صنعتی 
نیز در این مناطق درحال ســاخت و ساز است.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
نیز در این نشست گفت: توســعه ساختمان سازی و 
پروژه های عمرانــی و همچنین صنایع معدنی در این 
اســتان دو فرصت جدید برای برون رفت از مشکات 
کرونا و رونق صنعت این اســتان است.علی رسولیان 
افزود: کشــور در شرایط بسیار دشوار از نظر اقتصادی 

به سر می برد .

معاون وزیر صمت:
قراردادهای واگذاری زمین در شهرک های صنعتی کشور پنج برابر شد
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گزارش سیگما پیش بینی کرد؛گزیده خبر

کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه های زندگی
جدیدترین گزارش موسسه سوئیس ری )گزارش سیگما( با اشاره 
به تاثیر بحران ویروس کرونا و رکود اقتصادی جهانی پیش بینی 
کرده که حق بیمه تولیدی رشــته زندگی در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ معــادل ۴.۵ درصد کاهش یابــد. جدیدترین گزارش 
موسسه ســوئیس ری )گزارش سیگما( از تحوات صنعت بیمه 
جهان در ســال ۲۰۱۹ و پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ برای این 
صنعت منتشر شد. بر اساس اعام سوئیس ری، در سال ۲۰۱۹ 
و تا قبل از شــیوع کوویــد ۱۹، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 
در جهان با رشــد ۲.۹ درصدی )با حذف اثر تــورم( از ۶ هزار 
میلیارد دار گذشــت و به نزدیک ۶.۳ هزار میلیارد دار رسید. 
بدین ترتیب ضریــب نفوذ جهانی بیمه به ۷.۲۳ درصد افزایش 
یافت.سهم بازارهای پیشرفته از این مقدار حق بیمه باای ۸۱.۵ 
درصد و ســهم بازارهای نوظهور ۱۸.۵ بود که ۹.۸ واحد درصد 
از سهم بازارهای نوظهور مربوط به صنعت بیمه چین است. در 
حالی که رشد حق بیمه های تولیدی بازارهای پیشرفته از ۳.۵ 
درصد ســال ۲۰۱۸ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته 
ولی این شاخص در بازارهای نوظهور از ۱.۹ درصد سال ۲۰۱۸ 
به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است.رشد حق 
بیمه تولیدی چین نیز که در ســال ۲۰۱۸ برابر ۱.۸ درصد بود، 
در ســال ۲۰۱۹ به ۹ درصد جهش یافته است. رشد حق بیمه 
تولیدی جهان در سال ۲۰۱۹ مدیون رشد بیمه های غیرزندگی 
در بازارهای پیشــرفته و رشد بیمه های زندگی و غیرزندگی در 
بازار بیمه چین است.براســاس گزارش سیگما، در سال ۲۰۱۹ 
ســهم بیمه های زندگی از کل حق بیمــه تولیدی جهان ۴۶.۳ 
درصد شــد که حاکی از کاهش قابل ماحظه  ســهم بیمه های 
زندگی نســبت به روند بلندمدت خود است )ازم به ذکر است 

که ســهم بیمه های زندگی در سال های گذشته بین ۵۵ تا ۶۵ 
درصد در نوسان بوده است(. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه های 
زندگی که غالبا بااتر از بیمه های غیرزندگی بود به سطح ۳.۳۵ 
درصد رســید. ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی در سال ۲۰۱۹ 
به ۳.۸۸ درصد افزایش یافت.ضریب نفوذ کل بیمه در بازارهای 
پیشرفته طی ۱۰ سال گذشته نسبتا ثابت باقی مانده است. اما 
این شــاخص در بیمه های زندگی روند کاهشی و در بیمه های 
غیرزندگی روند افزایشی داشته که در سال ۲۰۱۹ نیز این روند 
برقرار بود. دلیل عمــده افزایش ضریب نفوذ بیمه در بیمه های 

غیرزندگی رشد بیمه های درمان است.سوئیس ری بخش زیادی 
از گزارش امســال خود را به پیامدهای پاندمی کویید ۱۹ برای 
صنعت بیمه اختصاص داده است. برآورد سوئیس ری این است 
که با فرض بســیار محتمل وقوع شــدیدترین رکود اقتصادی 
بعد از دهه ۱۹۳۰ در پی شــیوع بیماری کووید ۱۹، در ســال 
۲۰۲۰ تقاضا برای بیمــه بخصوص در بیمه های زندگی با افت 
شــدیدی مواجه خواهد شد. کاهش تقاضا در بیمه های زندگی 
بــا حذف اثر تورم حدود ۶ درصد و در بیمه های غیرزندگی ۰.۱ 
درصد برآورد می شود.بنا به برآورد سوئیس ری بحران کووید ۱۹ 

ســبب ۴.۵ درصد کاهش در حق بیمه تولیدی رشــته زندگی 
در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خواهد شد که اثر آن ۱.۵ درصد 
انقباض در کل صنعت بیمه جهان اســت. دلیــل این افت در 
بیمه های زندگی، کاهش بخش پس انــدازی بیمه های زندگی 
به جهت افزایش بیکاری و کاهش درآمدهاســت. در بیمه های 
غیرزندگی نیز بیشترین آسیب به رشته های مربوط به اتومبیل، 
تجارت، مســافرت و بنگاه ها خواهد خورد و بیمه های اشخاص 
آســیب کمتری خواهنــد دید.به طور کلی انتظــار می رود که 
صنعت بیمه بتواند از عهده این مشــکل برآید و حق بیمه ها در 
طول ســال ۲۰۲۱ به سطوح  قبل از بحران کووید ۱۰ بازگردد. 
سرمایه باا  به صنعت بیمه کمک خواهد کرد که بخوبی از عهده 
پاندمی کووید ۱۹ برآید و شــوک درآمدی ناشی از این بیماری 
را هضم کند. پیش بینی می شــود که رشته اموال و مسئولیت 
و صنعت بیمه چین نقش مهمی در این بازگشــت به وضعیت 
قبل ایفا کنند.از سوی دیگر تجربه بحران اقتصادی و جسمانی 
اخیر آگاهی های جامعه درباره ریسک ها را افزایش خواهد داد و 
این ســبب افزایش تقاضا برای بیمه در رشته های مختلف بیمه 
خواهد شــد. شوک کووید ۱۹ احتمااً سایر پاردایم  شیفت ها را 
نیز از قبیل بازســازی زنجیره های عرضه جهانی جهت کاهش 
ریســک های اختال در فرآیندهای تجاری، ایجاد صندوق های 
بیمه ای برای پوشش ریســک دارائی ها و مسئوولیت مهندسی 
و بیمه تضمیمن؛ شــتاب خواهد بخشید. همچنین فشار برای 
تســریع در روندهای مربوط به دیجیتالی شــدن فرآیندهای 
بیمه گری در زندگی شخصی و کاری و تحریک توسعه شتابان 
محصوات و خدمات بیمه ای جدید از دیگر پیامدهای همه گیری 

کووید ۱۹ خواهد بود.

در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸؛
تسهیات بانکی ۲۹.۵ درصد افزایش یافت

مانده کل تسهیات بانکی در پایان فروردین ماه سال ۹۹ نسبت به مدت مقطع 
مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد رشــد کرد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تســهیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان 
فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ 
هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار 
میلیارد ریال )۳۳.۳ درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۰۳.۹ هزار میلیارد 
ریال )۲.۲ درصد( افزایش نشــان می دهد. بیش ترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.۳ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیات 
بالغ بر ۱۹۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
۴۴۶۱.۴ هزار میلیارد ریال )۲۹.۵ درصد( و نسبت به پایان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار 
میلیارد ریال )۱.۱ درصد( افزایش داشته است. بیش ترین مبلغ تسهیات مربوط 
به اســتان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به 
اســتان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر 
اســت نسبت تسهیات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۰.۹ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۹ درصد و استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد اســت.بانک مرکزی اعام کرده است که یکی 
از علل مهم باا بودن رقم تســهیات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بســیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات صرافی بانک مسکن:
ماموریت صرافی بانک مسکن در تامین مالی 

بازار اماک
وظیفه بسیار مهم ایجاد ارتباط میان بازرگانان داخلی و 
خارجــی، واردات و صادرات و همچنین نقل و انتقاات 
ارزی بر عهده صرافی ها گذاشته شده است.محمدعلی 
مناف زاده مدیر عامل جدید شــرکت خدمات ارزی و 
صرافی بانک مسکن با بیان اینکه نقش این شرکت در 
دوره اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور پررنگ تر از قبل شده است، به پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: واحدهای بین الملل بانک ها معموا از طریق 
شــعب خود با تجارت بین الملل متصل می شوند. به این صورت که در شرایط 
عادی که مشکاتی از جنس تحریم وجود نداشته باشد، تجار داخلی و افرادی که 
در بخش بازرگانی بین المللی فعال هستند با مراجعه به شعب بانک ها با طرف 
تجاری خود در کشــورهای مختلف ارتباط برقرار می کنــد.وی ادامه داد: اما در 
شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه متعدد علیه کشور برقرار شده، وظیفه بسیار 
مهم ایجاد ارتباط میان بازرگانان داخلی و خارجی، واردات و صادرات و همچنین 
نقل و انتقاات ارزی بر عهده صرافی ها گذاشته شده است.وی با اشاره به ظرفیت 
صرافی ها اظهار کرد: با توجه به ظرفیتی که صرافی ها دارند و همچنین با توجه به 
چابکی می توانند نسبت به بانک ها در این حوزه داشته باشند؛ این وظیفه خطیر 
بانک ها را در ایجاد ارتباط میان تجار داخلی و خارجی می توانند انجام دهند و 
عما صرافی ها در نقش خزانه داری بانک ها عمل خواهند کرد.مدیر عامل شرکت 
خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن همچنین به نقش این شرکت در حوزه تامین 
مالی بازار مسکن اشاره کرد و افزود: به طور قطع بازار مسکن نیز در حوزه تامین 
مالی هم نیازهای ارزی دارد و هم می تواند موجب رونق عملیات ارزی بانک باشد

با حمایت بانک ایران زمین صورت گرفت:
بازدید از ه پروژه »مرکز تجارت بین المللی 
بنکداران موادغذایی محصوات دخانیات 

مراســم بازدید میدانی از ساختگاه پروژه مرکز تجارت 
بین المللی بنکــداران موادغذایی محصوات دخانیات 
ایران با همت بانک ایران زمین و شرکت عمران صنعت 
هامون)سهامی خاص( در منطقه ۵۱تهران برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، در این مراسم 
که با حضور مدیران ارشــد بانک ایران زمین، »قاسم نوده فراهانی« رئیس اتاق 
اصناف تهران، »ابراهیم درســتی« نماینده سرپرســت وزارت صمت دراصناف 
کشور وعضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران، »سیدعلی مفاخریان« مدیرعامل 
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، »وحیدرضا محمدی انارکی« 
شهردارمنطقه۵۱، »محمد آقاطاهر« رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران، 
»محســن شهرابی« نائب رئیس اتحادیه عطار و ســقط فروش و عمده فروشان 
کاای دخانی تهران، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی کشــور، فدراسیون صنایع 
غذایی و کشــاورزی ایران و جمعی از فعاان حوزه صنایع غذایی برگزار شــد، از 
ساختگاه پروژه »مرکز تجارت بین المللی بنکداران موادغذایی محصوات دخانیات 

ایران«بازدید شد.

پاسخگویی ۲4 ساعته مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک پاسارگاد )CRM( به مشتریان

مشتریان بانک پاســارگاد می توانند موارد پیشنهاد، 
انتقاد، مغایرت، ســؤال و شــکایت خود را از طریق 
ســامانه )CRM( ثبــت و از نتیجه آن آگاه شــوند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک  به 
منظور پیشبرد اهداف مشــتری مداری و در راستای 
یکپارچه ســازی فرآیند ثبت و پیگیری سئواات، نظرات، مغایرت ها، شکایت 
و ...اقدام به اســتقرار سامانه )CRM( کرده است. مشتریان می توانند عاوه بر 
برقراری تماس تلفنی با این مرکز، درخواست خود را از طریق شعبه های این 
بانک در سراســر کشور، وب ســایت بانک )www.bpi.ir/crm( و ایمیل ) 
info@bpi.ir ( اعام کرده و پیگیری کنند.خدمات ارایه شده در این مرکز 
مورد اســتقبال بسیار خوب مشتریان قرار گرفته است. به طوری که طبق آمار 
اعام شده از سوی این بانک، در ۳ ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار 
تماس به شکل های مختلف )ثبت و ارسال پرونده، ایمیل، تماس تلفنی و ...( 
با این مرکز گرفته شده اســت که نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، رشدی 
معادل ۱۵۸ درصد داشته اســت. خدمات کارت، بانکــداری مدرن )اینترنت 
بانک و موبایل بانک(، استعام حواله های بین بانکی پایا و ساتنا، آموزش انجام 
عملیات بانکی و ... از موضوعاتی هستند که بیشترین تماس در خصوص آنها 

با مرکز صورت می گیرد.

 بانک مرکزی با انتشــار اطاعیــه ای از دیدگاه های 
صاحبنظران و منتقدین استقبال و اعام کرد: ارتقای 
ابزار ارتباطی با مردم در دســتور کار این بانک است.

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران با صدور اطاعیه 

ای بــا اســتقبال از طرح دیدگاه ها، اظهــار نظرها و 
نقدهــای صاحب نظران و کارشناســان اقتصادی، از 
تاش بــرای بازبینی و ارتقای ابــزار ارتباطی خود با 
مردم خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
در این اطاعیه از صاحبنظران و اصحاب رســانه که 
دغدغه وضعیت اقتصادی کشــور را دارند و همزمان 
حساســیت و محدودیت های شــرایط امروز کشور را 
هم درک می کنند تشــکر کــرده و اظهار امیدواری 
کرد تا نظرات و نقدهای ســازنده مطروحه، اســباب 
توجه سیاســت گذاران و تحلیل گران به دشواری ها و 
اشکاات در سیاســتگذاری را فراهم کند.در اطاعیه 

بانک مرکزی ضمن تاکید بر بررسی دقیق و استفاده 
از نقدهای مطرح شــده، آمده است: بانک مرکزی به 
تدریج در حال بازبینی و ارتقــای ابزار ارتباطی خود 
با مردم، سیاســت گذاران، صاحب نظــران و فعاان 
اقتصادی اســت، تا بر پایه اصول حرفه ای بانکداری 
مرکزی، سیاســت های خود را تشــریح کند.در این 
اطاعیه تاکید شده است: بانک مرکزی گزارش ادواری 
از تحوات اقتصاد کان و اقدامات انجام شده با لحاظ 
محدودیت های موجود را منتشــر خواهد کرد و این 
اقدام را به عنوان بخشی از برنامه هدف گذاری تورم، 

محسوب کرده و به پیش خواهد برد.

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود 
جهانی اقتصاد

 آمارها نشان می دهد جذابیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در نیمه نخست 
سال جاری میادی تحت تاثیر شیوع کرونا، گوی سبقت را از فلزات گرانبها چون 
طا، نقره و پاتین ربوده اســت.با شــیوع  بیماری مرگبار کرونا و رکود اقتصاد 
جهانی، به نظر می رسید تشدید نگرانی ها که سایر فعالیت های اقتصادی را به حال 
تعلیق درآوده بود، ســبب بروز رکود در معامات روزمره ارزهای دیجیتال شود، 
ولی بالعکس این نگرانی ها سبب شد بازار این ارزها هر روز داغ تر شود.گزارش ها 
نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری میادی یعنی در بحبوحه کرونا بهای 
ارز دیجیتال با افزایش ۲۷ درصدی روبرو شده است.پیش از این پیش بینی می شد 
به سبب شــیوع اولیه این ویروس در چین، بازار ارزهای دیجیتال در این کشور 
که ۶۵ درصدی از اســتخراج  ارز دیجیتال جهان را به خود اختصاص داده است، 
با افت شــدید روبرو شــود، اما رکود بازارهای بورس آسیایی و تشدید نگرانی در 
خصوص تبعات اقتصادی ویروس کرونا سبب افزایش قیمت بیت کوین شد.تاثیر 
کرونا بر بازارهای ارزهای دیجتال به نحوی بود که مراکز اســتخراج این ارزهای 
پرطرفدار حتی در زمانی که که تمام فعالیت های اقتصادی این کشــور به سبب 
کرونا متوقف شده بودند، همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.به باور کارشناسان، 
هنگامی که بازارهای جهانی متاطم می شود، خرید بیت کوین به عنوان عاملی 
موثر می تواند نوســانات بازارهای جهانی سهام را خنثی کند.کارشناسان بر این 
باورند سرمایه گذاران ترجیح می دهند در زمان بحران های اقتصادی مانند شرایط 
فعلــی جهان که به ســبب بروز ابهام در خصوص آینــده اقتصاد جهانی هر روز 
شدیدتر می شود؛ به سراغ ســرمایه گذاری کان نروند و تولید کنندگان ارزهای 
دیجیتال از این فرصت استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی می گیرند.بیت کوین 
اولین پول دیجیتال و غیرمتمرکز جهان  به شمار می آید که در سال ۲۰۰۹ توسط 
شخص اسرارآمیزی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو )Satoshi Nakamato( خلق شد، 

که  تا امروز همچنان هویت واقعی اش ناشناخته مانده است.  

جذابیت ارز دیجیتال در ایران
 استخراج ارزهای مجازی با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان جذابیت 
زیادی برای اســتخراج کنندگان داشته به گونه ای که حتی پای خارجی ها را نیز 
به ایران باز کرده اســت.مصرف باای برق توسط دستگاه های استخراج ارزهای 
دیجیتال و مجازی، همواره تهدیدی برای صنعت برق به شــمار می رفته است؛ 
برآورد شــده که برای تولید هر واحد ارز مجــازی »بیت کوین« نیاز به مصرف 
۷۲ هزار کیلووات برق اســت، یعنی برای تولید هر واحد از این نوع ارز مجازی، 
به اندازه مصرف ۲۸ مشــترک، برق استفاده می شــود.در این میان، قیمت ارزان 
برق در مقایســه با سایر کشورها باعث شــده بود که سرمایه گذاری گسترده ای 
توســط داخلی و خارجی ها در این صنعت نوپا، پرمصرف و پرابهام در کشورمان 
انجام شده و هزاران دستگاه ماینر )استخراج( به صورت قاچاق و غیرقانونی روانه 

کشورمان شود.

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
شــاخص بورس روز گذشته روندی نزولی داشت و در حالیکه در ساعات ابتدایی 
معامات از مرز یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد گذشته بود، در ساعات میانی تا یک 
میلیــون و ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت و در نهایت در رقم یک میلیون و ۷۴۱ 
واحد ایستاد. معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل 
این بازار ۱۲ هزار و ۴۰۷ واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۷۴۱ واحد را ثبت 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۷۳۷۹ واحد کاهش به رقم ۴۷۱ هزار و 
۳۰۲ واحد رســید.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۵۷ هزار و 
۸۳۵ میلیارد ریال انجام دادند.سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، پاایش نفت تهران و پاایش نفت اصفهان نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، گروه مپنا و 
بانک ملت بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.همچنین بانک های ملت، 
تجارت و صادرات ایران، ملی صنایع مس ایران، فواد مبارکه اصفهان، پاایش نفت 
بندرعباس و پاایش نفت اصفهان نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل 
فرابورس نیز با یک واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۱۵۸ واحد ایستاد.معامله گران 
ایــن بازار ۷۴۷ هزار معامله به ارزش ۷۲ هــزار و ۴۶۹ میلیارد ریال انجام دادند.

سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی مارون، سرمایه گذاری صباتامین و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، پتروشــیمی زاگرس و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: 
در شــرایط تحریــم جا به جایی وجوه 
اهمیت زیــادی دارد و ما این آمادگی 
را داریــم، از هر مبدایی به هر مقصدی 
وجوه منتقل شود.، علی صالح آبادی در 
نشست خبری اظهار داشت: همان طور 
که می دانید بانک توسعه صادرات ایران 
با حدود ۳ دهــه فعالیت نقش موثری 
در پیشــبرد هدف توسعه صادرات غیر 
نفتی در کشور ایفا کرده است.وی افزود: 
بر هیچکس  اهمیت صــادرات  امروزه 
پوشیده نیست و در شرایط فعلی کشور 
ارز حاصل از صادرات غیر نفتی می تواند 
کشور را اداره کند و منبعی برای تامین 
ارز کشــور خواهد بود و ماموریت بانک 
توســعه صادرات که وظیفه حمایت از 
صادرات غیر نفتــی را برعهده دارد، دو 
چنــدان خواهد شــد.مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات با تاکید بر اینکه سال 

گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دار صادرات 
غیرنفتی داشتیم، گفت: در این سه دهه 
بانک همواره در کنــار صادرکنندگان 
بوده و حمایت هــای مالی و ارزی خود 
را از صادرکنندگان داشــته است.وی با 
بیان اینکه بانک توسعه صادرات تاکنون 
اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته 
است، گفت: صورت های مالی بانک نیز 
طی این سال ها مقبول و مطلوب بوده و 
عملکرد بانک در بازار بین بانکی مناسب 
بوده و عمدتا به جای ســپرده پذیری، 
بانک  است.مدیرعامل  بوده  سپرده گذار 
توسعه صادرات اظهارداشت: در زمینه 
اموال مازاد نیز، بانک در سیستم بانکی 
از جمله بانک هایی است که این رقم به 

نسبت بانک های دیگر بسیار پایین است 
و بانــک در حوزه دانش بنیان ها نیز در 
کنار حوزه صادرات، برنامه های مفصلی 
دارد و علی رغم اینکه عمده تسهیات 
بانک ارزی بوده، در عین نوسانات ارزی 
موجود، نسبت معوقات بانک ۱۱ درصد 
اســت که نسبت مناســبی است و در 
بخش ریالی نیز معوقات ۴ درصد است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید 
بر برنامه ریزی این بانک برای شــرایط 
تحریم، گفــت: ما در شــرایط تحریم 
برنامه ریزی کرده ایم تا از مشتریان خود 
در حوزه هــای مختلف مراقب کنیم و 
برای این کار برخــی از اقدامات انجام 
شــد که می توان به افزایش اختیارات 

شــعب برای تصمیم گیری، در شرایط 
تحریم و شــیوع ویروس کرونا اشــاره 
کرد که برای مشــتریانی که از شیوع 
این ویروس آسیب دیده اند، شعب این 
اختیار را دارند تا تســهیات برای این 
دسته از مشــتریان تسهیل شود.وی با 
اشاره به اهمیت توجه به اینکه در این 
مدت مرزها بســته بوده و به طور حتم 
مشــتریان بانک با مشــکاتی مواجه 
بوده اند، گفت: اولویت دیگر بانک توسعه 
صــادرات،  تامین ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی صادراتی بود و سعی 
شد در حد توان سرمایه در گردش آنها 
تامین شود. در حال حاضر میانگین نرخ 
سود در بانک ۱۴ الی ۱۴.۵ درصد است، 
زیرا بخشی از منابع تسهیات تلفیقی از 
منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک 
است که با نرخ ســود ۱۴ به مشتریان 

ارائه می شود.

 آمادگی برای انتقال ارز صادرکنندگان
 از هر مبداء به هر مقصدی
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تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش ارزیابی کیفی نیمه فشرده 
نــوبت  دوم  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 

استقبال بانک 
مرکزی از انتقادات 
کارشناسان اقتصادی
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گزیده خبر

ویزای ۱۰ روزنامه نگار خارجی صدای آمریکا 
تمدید نمی شود

یک مقام ارشــد امور رســانه در آمریکا که به دست دونالد ترامپ منصوب شده 
اســت، از تمدید روادید ۱۰ خبرنگار در این کشور خودداری کرد، در حالی که 
ده ها خبرنگار دیگر هم در خطر چنین محدودیتی قرار دارند.به نوشــته روزنامه 
ایندیپندنت، اخیراً به ۱۰ خبرنگار اصالتا خارجی مشغول به کار در شبکه خبری 
وابســته به دولت فدرال آمریکا یعنی صدای آمریکا گفته شــد که روادید آن ها 
دیگر تمدید نمی شود.بنا به گزارش سی بی اس نیوز، ده ها خبرنگار دیگر مشغول 
به کار برای آژانس رســانه های جهانی آمریکا )USAGM( که ناظر بر کار صدای 
آمریکاست نیز در خطر عدم تمدید روادیدشان قرار گرفته اند.یک خبرنگار صدای 
آمریکا به ســی بی اس نیوز گفت هم اکنون چندین تــن از کارکنان در وضعیت 
مبهم به ســر می برند و نمی دانند آیا روادیدشان بعد از اتمام تمدید می شود یا 
خیر.آن ها گفته اند: ما در حالی همچنان به کارمان ادامه می دهیم که نمی دانیم 
آیا قرار است طی سه تا چهار هفته آینده در بحبوحه همه گیری بیماری این جا را 
ترک کنیم یا خیر و این استرس زا است.تصمیم در این خصوص از سوی مایکل 
پک، مدیرعامل USAGM گرفته شــده است. او اخیرا اعام کرد، هیچ حکمی را 
برای تمدید روادید امضا نمی کند. مایکل پک که قبًا مستندساز بوده است، دو 
سال قبل توسط دونالد ترامپف رئیس جمهوری آمریکا در این سمت مدیر عاملی 
منصوب شــد. هر چند که به نوشــته ان پی آر، او در ماه ژوئن تاییدیه خود را از 
سنا دریافت کرد.مایکل پک بعد از اینکه به عنوان مدیر عامل تایید شد، سریعآ 
مدیران پنج بخش دیگر این آژانس را برکنار کرد. در ادامه مدیر و معاون صدای 
آمریکا نیز استعفا کردند.ترامپ و حامیان او این رسانه آمریکایی را به گزارش دهی 
»شرم آور« متهم کرده اند و برای تعیین گزینه خودشان در آژانسی دولتی که بر 
صدای آمریکا )VOA( و زیر شاخه های آن نظارت دارد، فشار زیادی اعمال کردند.

دموکرات ها پیشتر ابراز نگرانی کردند که گزینه مورد نظر ترامپ که مایکل پک، 
از فیلمســازان محافظه کار بود، این سازمان رســانه ای را به ماشین پروپاگاندای 
ترامپ تبدیل کند که ســالی بیش از ۲۰۰ میلیون دار از پول مالیات دهندگان 
آمریکایی به آن تزریق می شود. ترامپ در اندیشه کنترل این رسانه خبری بوده 
است. مایکل پک اما چنین نگرانی ای را بی دلیل دانسته و گفته است هرگز اجازه 
این کار را نمی دهد. با این حال اختافات اخیر به این نگرانی ها دامن زده است.

 ادعای نیویورک تایمز:
 آمریکا و اسرائیل طرح مشترکی علیه ایران 

طراحی کرده اند
یک روزنامه آمریکایی مدعی شده واشنگتن و تل آویو طرح مشترکی علیه ایران 
طراحی کرده اند که هدف آن به عقب راندن برنامه هسته ای ایران است.روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع اطاعاتی نوشت آمریکا و اسرائیل 
در حال طراحی یک راهبرد مشــترک هســتند که هدفش حمات خرابکارانه 
-بدون ورود به جنگ- علیه ایران با نیت حذف بلند پایه ترین ژنرال های ســپاه 
پاسداران و به عقب راندن برنامه هسته ای این کشور است.به نوشته این روزنامه، 
تحلیلگران هشدار می دهند این راهبرد خطرناک خواهد بود و در بلندمدت ممکن 
است موجب زیرزمینی تر شدن برنامه هسته ای ایران و در نتیجه سخت تر شدن 
شناسایی آن شود.پیش از این برایان هوک اظهاراتی بیان کرده که آن را می توان 
در حکم تأییدی بر وجود چنین سیاســتی در کاخ ســفید تعبیر کرد. او گفت: 
»در گذشــته دیده ایم هر چه بیشتر ضعف نشان دهیم ایرانی ها ستیزه جویانه تر 
رفتار می کنند.«این راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای سیاست های 
همیشگی آنها برای مقابله با انقاب اسامی ایران بوده است. واشنگتن و تل آویو 
از زمان پیــروزی انقاب به روش های مختلف اعــم از تهدید نظامی، تحریم  و 

عملیات مخفیانه برای به شکست کشاندن انقاب ایران متوسل شده اند. 

چاوش اوغلو اعام کرد؛
ترکیه و انگلیس در آستانه عقد قرارداد 

آزاد تجاری هستند
وزیر خارجه ترکیه امروز شنبه اعام کرد آنکارا و لندن در آستانه عقد قرارداد 
آزاد تجاری برای دوران پســا برگزیت هســتند.به گزارش حریت، »مولود 
چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، که هفته گذشــته به انگلیس سفرکرده و 
با »دومنیک راب« همتای بریتانیایی خود دیدار کرده بود، امروز شنبه اعام 
کرد که آنکارا و لندن در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند. این قرارداد 
آزاد تجاری مربوط به دوران پســا برگزیت است. بر اساس اظهارات چاوش 
اوغلو، ترکیه و انگلیس مذاکرات خوبی را در بخش های کشاورزی و مبادله 
کاا و خدمات دارند و به زودی قرارداد آزاد تجاری میان دو کشــور به امضا 
می رســد. توافق انگلیس و ترکیه برای عقد قرارداد آزاد تجاری برای دوران 
پسا برگزیت در حالی است که هنوز تکلیف نوع رابطه لندن با اتحادیه اروپا 
در این دوره مشــخص نیســت و آخرین دور از مذاکرات دو طرف که هفته 
گذشــته انجام شد بدون رسیدن به نتیجه ای خاص و به دلیل اختاف نظر 

طرفین پیش از رسیدن به روز پایانی به کار خود خاتمه داد.

شب گذشته انجام شد؛
رونمایی رئیس شورای اروپا از طرح بلندمدت 

احیای اقتصاد اروپا
رئیس شورای اروپا از طرح خود برای اجرای یک برنامه گسترده با هدف احیای 
اقتصاد اتحادیه اروپا رونمایی کرد.به گزارش رویترز، »شــارل میشــل« رئیس 
شورای اروپا  از طرح خود برای اجرای یک برنامه گسترده با هدف احیای اقتصاد 
اتحادیه اروپا رونمایی کرده و ابراز امیدواری کرد که رهبران ۲۷ کشور عضو این 
اتحادیه در نشست هایی که در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئیه برگزار خواهند شد، طرح 
بلندمدت او برای بهبود اقتصاد این اتحادیه را تصویب کنند.میشــل با اشاره به 
برنامه پیشنهادی کمیســیون اروپا درباره یک بسته محرک مالی ۷۵۰ میلیارد 
یورویی شامل کمک های مالی به کشــورهای عضو برای احیای اقتصادشان، بر 
این موضوع تاکید کرد که اکنون زمان تصمیم گیری و عمل اســت.با این وجود 
رئیس شــورای اروپا برخاف قول پیشــین در ماه فوریه، بودجه اتحادیه برای 
سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میادی را با کمی کاهش، به رقم یکهزار و ۷۴ میلیارد 
یورو رســاند.رقم اولیه در پیش نویس این بودجه در مــاه فوریه یک هزار و ۹۴ 
میلیارد یورو درج شــده بود.رئیس شورای اروپا همچنین اعام کرد که از محل 
بودجه ای ۵ میلیارد یورویی، به تمام صنایع ۲۷ کشور عضو اتحادیه که از برکزیت 
ضرر کرده اند، کمک خواهد شد.شــورای اروپا برای بازپرداخت وام ۷۵۰ میلیارد 
یورویی، از کشورهای عضو خواسته است تا نرخ های مالیاتی، خصوصا در زمینه 
انرژی های »غیرســبز« را افزایش دهند.به این ترتیب صنایعی که در سال های 
آینده بیشــترین تولید گازهای گلخانه ای را دارند، ناگزیر بااترین نرخ مالیاتی 

نصیبشان می شود و دقیقا روند معکوس، شامل حال صنایع سبز خواهد شد.

افزایش تنش بین هند و نپال
به دنبال افزایش تنش میان هند و نپال دولت کاتماندو با غیر موثق خواندن اخبار 
منتشر شده توسط خبرگزاری زی نیوز این شبکه را فیلتر کرد.به گزارش  دولت 
کاتماندو در اعتراض به انتشار اخباری علیه امنیت ملی نپال توسط رسانه هندی 
زی نیوز این شــبکه تلویزیونی را از لیست شبکه های دارای مجوز پخش خارج 
کرد.طبق اعام خبرگزاری فرانسه این شبکه خبری مدعی شده بود »شرما اولی« 
نخســت وزیر نپال ماقات های مشکوکی با سفیر چین در این کشور داشته و 
سیاست های خارجی خود را با هماهنگی چین وضع می کند.دولت نپال ضمن 
تکذیب این خبر تصریح کرد: هند تاش می کند با دخالت در امور داخلی نپال 
میان مردم و دولت ایجاد اختاف کند.نپال تاکید کرد: دلیل اصلی فیلتر شــدن 
این شبکه هندی انتشار اخباری است که باعث ایجاد اختاف در نپال می شود.

همچنین سازمان نظارت بر شبکه های تلویزیونی نپال اعام کرد: پس از افزایش 
تعداد شکایت های مردمی علیه شبکه زی نیوز این شبکه از لیست پخش خارج 
شــده است.این در حالی است که پیش از فیلتر شدن این شبکه خبری هندی 
تعدادی از مسئولین کشــور نپال ادعای زی نیوز را رد کرده و آن را اقدام علیه 
منافــع ملی نپال توصیف کرده بودند.»یوبراج کاتیوادا« وزیر دارایی نپال در این 
خصوص گفت: کشــورهای همســایه نباید اخباری را منتشر کنند که به ایجاد 
مشکل و اختاف در کشوری دیگر منجر می شود.وی تصریح کرد: اخبار منتشر 
شده توســط این رسانه هندی تاش برای تخریب شخصیت نخست وزیر نپال 
بوده و دولت کاتماندو علیه آن واکنش نشان خواهد داد.گفتنی است نپال و هند 
در خصوص برخی مناطق مرزی با هم اختاف دارند ولی اخیرا نپال با انتشــار 
اسنادی مربوط به مالکیت خود بر این مناطق رسما نقشه جدیدی منتشر کرده 
که تمام این مناطق را بخشی از خاک نپال قلمداد می کند.هند عاوه بر نپال در 
مرزهای چین و پاکستان نیز با اختافات جدی مواجه است و طی روزهای اخیر 

با چین وارد نزاع نظامی نیز شده است.

آغاز مرحله چهارم عملیات »ابطال العراق« 
تحت نظارت الکاظمی

منابع عراقی از آغاز مرحله چهارم عملیات »ابطال العراق«)قهرمانان عراق( برای 
پیگرد تروریست ها و برقراری امنیت و ثبات کامل در استان دیالی خبر دادند.به 
گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، مرکز اطاع رسانی جنگ در وزارت دفاع عراق 
در بیانیه ای اعام کرد: با دستور مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و فرمانده 
کل نیروهای مسلح دیروز)شــنبه( مرحله چهارم عملیات »ابطال العراق« برای 
پیگرد بقیه تروریســت ها و برقراری امنیت و ثبات در اســتان دیالی و برخی از 
مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد که داعش از آن برای عملیات های خود 
استفاده می کند،  آغاز شد.در این بیانیه آمده است: این عملیات مساحتی حدود 
۱۷۶۸۵ کیلومتر مربع را هــدف قرار می دهد و نیروهایی از فرماندهی عملیات 
زمینی، فرماندهی عملیات دیالــی، فرماندهی عملیات صاح الدین، فرماندهی 
عملیات ســامرا، فرماندهی نیروهــای پلیس فدرال، نیروهای واکنش ســریع، 
نیروهای حشد شــعبی. نیروهای ویژه، گارد مرزی، دستگاه مبارزه با تروریسم، 
دستگاه مبارزه با تروریسم سلیمانیه و فرماندهی پلیس دیالی شرکت می کنند. 
این عملیات با حمایت و پشتیبانی ارتش و نیروی هوایی و جنگنده های ائتاف 
انجام می شــود.همزمان مصطفی الکاظمی به مقر عملیات مشــترک در استان 

دیالی رفت تا بر این عملیات نظارت داشته باشد.

سازمان ملل:
زنگ خطر در لبنان به صدا درآمده است

کمیسیونر ارشد حقوق بشر ســازمان ملل ضمن ابراز نگرانی درباره اوضاع 
لبنان گفت:«زنگ خطر در لبنان به صدا در آمده است و ما باید قبل از اینکه 
خیلی دیر شود اقدامی کنیم.«به گزارش المیادین، میچل باچله، کمسیونر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با اشاره به آثار و پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی بحران فعلی لبنان برای مردمش، از دولت و احزاب سیاســی و 
همچنین بخش مالی این کشور خواست با همکاری یکدیگر از مردم حمایت 
کنند.وی گفت: بیکاری به فقر می انجامد و در لبنان هم هیچ مزایایی برای 
دوره بیکاری وجود ندارد.لبنانی ها ضعیف شــده اند و گروه های ضعیف تر و 
آسیب پذیرتر مثل آوارگان و کارگران مهاجر از تامین نیازهای اساسی شان 
ناتوان شده اند. این اوضاع باید هرچه سریعتر تحت کنترل درآید زیرا بخش 
اعظمی از مردم از فقر و گرســنگی ناشی از این بحران رنج می برند.باچله به 
خسارات اقتصادی روزافزون ناشی از انتشار ویروس کرونا برای همه قشرهای 
جامعه لبنان اشــاره کرده و گفت که در لبنان خیلی ها کارشان را از دست 
داده اند و منابع درآمدشــان جلوی چشمانشان از بین رفته است و خیلی ها 
حتی منازلشــان را هم از دســت داده اند.وی در ادامــه گفت: مثل هرجای 
دیگری مردم ضعیف تر و فقیرتر بیشترین آسیب را از این وضع می بینند و 
وضعیت آنها با توقف واردات مواد غذایی و پزشکی بدتر هم می شود.این مقام 
ســازمان ملل با اشــاره به اعتراضات اخیر که نتیجه نارضایتی مردم از سوء 
مدیریت و فســاد بوده، اشاره کرده و گفت: لبنان اکنون در آستانه فروپاشی 
اقتصــادی قرار دارد. از ماه اکتبر ، لیره بیــش از ۸۰ درصد از ارزش خود را 
از دست داده ، هزاران شرکت بسته اند و قطعی برق هم معضل شده است. 

اوروف: 

ریسک تقابل هسته ای جهانی افزایش یافته است
وزیر امور خارجه روسیه در نشست مجازی مربوط به مجمع 
بین المللی پیریماکوف ریدینگز اظهار کرد: کشورش به حفظ 
معاهده اســتارت جدید عاقمند اســت اما در صورتیکه این 

معاهده تمدید نشود امنیت خودش را تضمین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی اوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه در این نشست مجازی با موضوع »روسیه و جهان بعد 
از کووید ۱۹« عنوان کرد: ما می دانیم و مطمئن هســتیم که 
می توانیم حتی اگر هیچ معاهده ای وجود نداشته باشد امنیت 
بلندمدت خودمان را تضمین کنیم.او تصریح کرد: هنوز خیلی 
زود اســت که درباره گام های روسیه در صورتیکه موجودیت 
معاهده استارت جدید متوقف شود بحث کنیم.او تاکید کرد: 
ما برای هر نوع گروه وقایع آماده هســتیم و این درست است 
و چنانچه این معاهده تمدید نشــود گزینه های زیادی وجود 
دارند. من می توانم به شــما اطمینان دهم که هدف کلی ما 
ادامــه گفت وگوی راهبردی با آمریکا و همچنین گفت وگو در 
خصوص تدابیر کنترل تسلیحاتی جدید با در نظر گیری همه 
فاکتورهای تاثیرگذار بر ثبات استراتژیک است.این وزیر امور 
خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو واشنگتن را برای تمدید این 
معاهــده متقاعد نخواهد کرد.وی افــزود: اگر آنها با قطعیت 

چنین تمدیدی را منتفــی بدانند ما برای متقاعد کردن آنها 
تاش نخواهیم کرد. به همان انــدازه ای که آمریکایی ها نیاز 
بــه تمدید این معاهده دارند ما هم نیاز داریم. هم اکنون آنها 
درخواســت های ما برای تمدید این معاهده برای پنچ یا چند 
سال دیگر بدون قید و شرط را همچون نوعی بازی می بینند.

همچنین به نوشته اسپوتنیک، اوروف گفت: مسکو به هر گونه 
تقابل احتمالی در نشســت بعدی اعضای دائم شورای امنیت 
سازمان ملل واکنش نشــان خواهد داد.او عنوان کرد: ریسک 
یک تقابل هسته ای جهانی به شکل چشم گیری افزایش یافته 
است. امنیت جهانی به خاطر آنکه واشنگتن به برچیدن نظام 
کنترل تســلیحات جهانی اقدام می کند وخیم تر شده است.او 
توضیح داد: من قبول می کنم که ریسک های هسته ای اخیرا 
به شکل چشم گیری افزایش یافته اند و وضعیت امنیتی، ثبات 
راهبردی بین المللی علنا در حال بدتر شدن هستند. این دایل 
همچنین برای همه آشــکار هستند. آمریکا می خواهد سلطه 
جهانی خود را حفظ کند و به کسب پیروزی در آنچه که آنها 
رقابت قدرت های بزرگ می خوانند بپردازد.وزیر خارجه روسیه 
درباره جنگ تجاری چین و آمریکا نیز اظهار نظر کرده و گفت 

که روسیه هیچ نفعی در این تقابل نمی بیند.

 برایان هوک:
 هر کاری ازم باشد برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی علیه ایران انجام می دهیم
نماینــده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که دولت متبوعش از 
هیچ تاشی برای تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران فروگذار 
نمی کند.به گزارش شبکه خبری اســکای نیوز، »برایان هوک« مسئول گروه ویژه 
اقــدام علیه ایران در وزارت امــور خارجه آمریکا روز جمعه در نشســت مجازی 
اندیشکده هادسون تأکید کرد که دولت ترامپ هر کاری که ازم باشد برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران انجام خواهد داد.این دیپمات ارشد 
آمریکایی در توجیه اینکه چرا آمریکا معتقد است که تحریم های تسلیحاتی شورای 
امنیت علیه ایران باید به هر قیمتی تمدید شــود، مدعی شد: »ایران همچنان به 
آزمایش های موشکی خود ادامه می دهد و خطری برای منطقه محسوب می شود. 
ما می خواهیم با سیاست های تهاجمی ایران در منطقه مقابله کنیم«.وی افزود: »ما 
برای اینکه مطمئن شویم تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
علیه ایران همچنان ادامه خواهد یافت، هر کاری که ازم باشد انجام خواهیم داد«.

اواسط خردادماه سال جاری »کلی کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
اعام کرد که پیش نویس قطعنامه ای را که خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران اســت، میان اعضای شــورای امنیت از جمله روسیه توزیع کرده است.

نماینده آمریکا گفت که می خواهد ابتدا با سفرای کشورها صحبت کند تا اطمینان 
حاصل کند که همه می دانند که شورای امنیت سازمان ملل اجازه نخواهد داد این 
ممنوعیت ها در ماه اکتبر به پایان برســند.برای تصویب یک قطعنامه در شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد باید دست کم ۹ کشور عضو شورای امنیت با آن موافقت 
کننــد و در عین حال قطعنامه از ســوی هیچ یک از اعضای دائم شــورای امنیت 

)آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه( وتو نشود. 

 دولت آمریکا تعرفه علیه کااهای فرانسوی 
اعمال می کند

دولــت ترامپ روز جمعه اعام کرده اســت که قصد دارد تعرفه ۲۵ درصدی علیه 
۱.۳ میلیارد دار کااهای فرانسوی وضع کند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی کنگره، 
دولت ترامپ قصد دارد در پاســخ به اقدام فرانســه در وضع مالیات بر شرکت های 
دیجیتال کــه تاثیر زیادی بر شــرکت های آمریکایی خواهد داشــت، تعرفه ۲۵ 
درصدی علیه ۱.۳ میلیارد دار کااهای فرانسوی اعمال کند.بر اساس این گزارش، 
تعرفه های اعمال شده علیه کااهای فرانسوی از ۶ ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی خواهد شد. 
دفتر نمایندگی تجاری آمریکا اعام کرده است که کااهایی که مشمول تعرفه ۲۵ 
درصدی خواهد بود شــامل لوازم آرایشی و صابون و کیف دستی است.این تصمیم 
پس از آن اعام شده است که دفتر نمایندگی آمریکا در ماه دسامبر اقدام فرانسه 
در وضع مالیات دیجیتال را تبعیض آمیز ارزیابی کرد. دولت آمریکا در ماه دسامبر 

نیز تعرفه های محدودی را علیه کااهای فرانسوی اعمال کرده بود.

الکاظمی:
 مخالفت مردم عراق با طایفه گرایی و 
افراط گرایی رمز شکست داعش بود

نخست وزیر عراق در سالروز آزادی شهر موصل از لوث وجود تروریست های داعشی 
تأکیــد کرد اگر مخالفت مردم عراق با طایفه گرایی و افکار افراطی نبود شکســت 
داعش ممکن نبود.به گزارش پایگاه شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در بیانیه ای به مناسبت سالروز آزادسازی موصل گفت: پیروزی بزرگی که به دست 
آوردیم تنها به این دلیل محقق شــد که مردم عراق با طایفه گرایی، تفرقه و افکار 

افراطی مخالفت کردند.

رئیس جمهور آمریــکا گفت، تمرکز 
خود را بــر مرحلــه احتمالی بعدی 
توافق تجاری آمریکا با چین، نگذاشته 
و افــزود، روابط بین این دو کشــور 
به خاطر بیمــاری همه گیــر کرونا، 
»به شــدت آســیب دیده است«.به 
گزارش »سی ان بی سی«، بنا به گفته 
خبرنگارانی که همراه با رئیس جمهور 
ســوار هواپیمای ایرفورس وان نیروی 
هوایی آمریکا به مقصد فلوریدا بودند، 
ترامــپ چین را به خاطر »عدم توقف 
انتشار ویروس کرونا«، مقصر دانست.

بنا بر اظهــارات خبرنگاران حاضر در 
هواپیمــای حامل ترامــپ به مقصد 
فلوریــدا، رئیس جمهور آمریکا گفت: 
بیماری  ســرایت  می توانستند  آن ها 
را متوقف کنند. آن ها می توانســتند 
این کار را بکنند، امــا نکردند.ترامپ 
همچنین در پاســخ به اینکه آیا این 
اختــاف بــه معنی محقق نشــدن 
توافق تجاری آمریکا-  »مرحله دوم« 
چین اســت یا خیر، تصریح کرد که 
بــه این موضوع فکر هــم نمی کند و 

بســیاری چیزهای دیگر در سر دارد.
وضعیــت توافق تجــاری بین این دو 
ابرقدرت اقتصادی، که مرحله اول آن 
اوایل امســال به امضا رسید و اجرایی 
شــد، در بحبحوحه بحران کووید ۱۹ 

مورد ســؤال قرار گرفته است.ویروس 
کرونا که نخستین بار در شهر ووهان 
چین مشــاهده شد، در سراسر جهان 
پراکنده شــده و عــوارض مخربی بر 
اقتصاد و ســامت آمریکا وارد کرده 

است. بر اساس داده های دانشگاه جانز 
هاپکینز، بیش از ۳ میلیون مورد مبتا 
و دســت کم ۱۳۳ هزار و ۲۹۱ مرگ 
ناشی از کووید ۱۹ در آمریکا گزارش 
شده است.ترامپ در ماه مه اظهار کرد 
»بســیار مردد« است که آیا در حالی 
اطمینان داده اند  که مقامات دولتش 
انتظار مــی رود دو کشــور )آمریکا و 
چین( به توافق پایبند باشند، مرحله 
اول ایــن پیمان را بر هم بزند یا خیر.

مرحلــه اول این توافق نامــه، در پی 
با  آمریکا  تجاری طوانی مدت  جنگ 
چین انجام شــد که بخش زیادی از 
زمان نخســتین دوره بر سر کار بودن 
ترامپ را به خود اختصــاص داد. در 
این توافــق، قدم هــای ابتدایی برای 
رســیدگی بــه برخی مســائل نظیر 
حفاظت از حقــوق مالکیت معنوی و 
نقل و انتقال اجباری فناوری برداشته 
شد؛ همچنین در آن ذکر شد که چین 
دست کم به ارزش ۲۰۰ میلیارد دار از 
کااهای آمریکایی در عرض دو سال 

خریداری خواهد کرد.

ترامپ:
 روابط آمریکا وچین به شدت 

آسیب دیدهاست

 با افزایش دوبرابری مبتایان به بیماری کووید-۱۹ در  ۶ 
هفته گذشــته در جهان، سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد کشــورها ممکن است مجبور شوند »قرنطینه کامل« 
را اجرا کنند.به گزارش شبکه خبری سی بی اس، سازمان 
جهانی بهداشت اعام کرد قرنطینه کامل کشورها ممکن 
اســت موضوعی مربوط به گذشته نباشد. شمار مبتایان 
با کرونا در حال افزایش اســت و بیش از ۱۲ میلیون نفر 
اکنون در سراسر جهان مبتا شده اند که بیش از دو برابر 
مبتایانی اســت که در ۶ هفته پیش ابتای آنها به طور 
قطعی به کرونا مبتا شده بودند.دکتر مایکل رایان مدیر 
اجرای برنامه فوریت های بهداشتی این سازمان روز جمعه 
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت کشــورها ممکن است 
مجبور شوند دوباره یا برای اولین بار وارد قرنطینه شوند.

وی گفت: ما می خواهیم از قرنطینه کامل همه کشورها 

جلوگیری شــود اما ممکن است در وضعیتی قرار گیریم 
که این تنها گزینه است.این مقام سازمان جهانی بهداشت 
توضیــح داد که بــه محض تمام شــدن دوران قرنطینه 
همیشه این خطر وجود دارد که یک بیماری دوباره شیوع 
پیدا کند.سازمان جهانی بهداشت به کشورها توصیه کرده 
به آرامی روند گشایش ها را آغاز کنند و به دقت آمار خود 
را به منظور اقدام محتاطانه بین مراحل مختلف بازگشایی 
مورد توجه قرار دهند. رایان گفت کشــورها باید »آماده 
حرکت به جلو یا عقب« بســته به تعداد مبتایان باشند.

وی همچنین گفت: باید ایــن حقیقت را بپذیریم که در 
شــرایط فعلی بعید اســت که بتوانیم به طور کامل این 
ویروس را ریشــه کن یا نابود کنیم و خاطرنشان کرد که 
این امر باعث می شــود این ویروس بتواند دوباره شــیوع 
پیدا کند.رایان شــیوع ویروس کرونا را به آتش سوزی در 

جنگل ها تشــبیه کرد و گفت شــعله های آتش کوچک 
را به آســانی می تــوان خاموش کرد اما تشــخیص آنها 
دشوار است.وی به کشورها توصیه کرد سازوکاری را برای 
شناســایی مبتایان اجرا کنند تا قرنطینه به مناطقی که 
هنوز ویروس به طور جدی در آنها شیوع پیدا نکرده است 
کامل شود و از شیوع گسترده آن جلوگیری شود.سازمان 
جهانی بهداشت شامگاه جمعه از افزایش روز افزون شیوع 
کرونا در کشورهای مختلف خبر داد و اعام کرد که طی 
۲۴ ســاعت گذشــته ۲۲۸ هزار و ۱۰۲ نفر در جهان به 
ویروس کووید- ۱۹ مبتا شده اند.تدروس آدهانوم دبیرکل 
سازمان جهانی بهداشــت روز جمعه در پیامی توئیتری 
نوشــت: نمونه های زیادی از سراسر جهان وجود دارد که 
نشان می دهد  به رغم شدت شیوع ویروس کرونا، بازهم با 

کنترل می توان از شیوع بیشتر آن جلوگیری کرد.

 هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال بازگشت »قرنطینه کامل«
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تشعشــع هســته ای به آســیب زدن به بافت های زنده و مواد مختلف 
مشهور است، اما اکنون مهندسان محققان موسسه فناوری ماساچوست 
در کمال تعجب در مطالعه جدید خود متوجه شــده اند که تشعشع در 
حقیقت به برخی آلیاژهای خــاص برای خودترمیمی کمک می کند و 
طول عمر مفید آنها را افزایش می دهد. بدیهی اســت که کشــف این 
موضــوع می تواند بــه طراحی  نیروگاه های آینده کمــک کند. مثا در 
راکتورهای هســته ای، تشعشعات موجب تسریع خوردگی و پوسیدگی 
اغلب مواد می شــود که این مســاله منجر به خرابی می شود و احتمااً 
عواقب ناگواری دارد. بنابراین، محققان MIT و آزمایشگاه ملی "ارنس 
برکلی" تصمیم گرفتند برای این مطالعه جدید، میزان خوردگی را تحت 

فشارهای مختلف تشعشع دریابند.

اخترشناسان به این نتیجه رسیده اند که اغلب سیاره های میزبان حیات 
در کهکشان راه شیری احتمااً در اوایل تشکیل کهکشان شکل گرفته اند. 
بر اساس نتایج کنفرانس ژئوشیمی گلدشمیت که به تازگی برگزار شد، 
سیاره های سنگی   متولد شده در اوایل عمر 13.5 میلیارد ساله کهکشان 
راه شیری نسبت به سیاره هایی که بعداً شکل گرفته اند، شانس بیشتری 
برای تبدیل شــدن به یک دنیای میزبان حیات دارند. این به این دلیل 
است که سیاره هایی که خیلی زود شکل گرفته اند، به احتمال بیشتری 
می توانند میدان های مغناطیســی، صفحات تکتونیک)زمین ســاخت 
صفحه ای( و سایر ویژگی هایی را ایجاد کنند که رشد و پایداری حیات را 
تقویت می کند. صفحه تکتونیک برای قابلیت سکونت بودن یک سیاره از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

محققان چینی نوع جدیدی از یک دســتگاه خورشیدی چوبی را ابداع 
کرده اند که آب را با کمک باکتری برای نوشیدن تصفیه می کند. تبخیر 
یکی از رایج ترین روش های تصفیه آب برای نوشــیدنی کردن آن است. 
اکنون محققان دانشــگاه علم و فناوری چین دســتگاه چوبی جدیدی 
ساخته اند که می تواند با اســتفاده از باکتری ها برای کمک به ساختن 
نانوســاختارهای کلیدی دقیقاً همین کار را انجام دهد. ایده اصلی این 
تصفیه کننده آب تبخیری، چیزی اســت که اکثر ما از کاس علوم در 
مدرسه ابتدایی به یاد می آوریم که در آن، متمرکز کردن آفتاب بر روی 
آب، آن را گرم و در نهایت بخار می کرد تا هرگونه آلودگی به جا بماند. 
سپس بخار را می توان به درون یک ظرف هدایت کرد که در آن مجدداً 

به آب تمیز و قابل آشامیدن تبدیل شود. 

تشعشع هسته ای برای برخی 
آلیاژها احیا کننده است!

اغلب سیاره های میزبان حیات، 
"پیر" هستند

 تصفیه آب با آفتاب،
 چوب و باکتری!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اجرای طرح ماسک اجباری - همدان

M3 با پیشرانه ب ام و GRMN احتمال تولید تویوتا سوپرا
از همان زمانی که نســل جدید تویوتا ســوپرا معرفی شد شایعات زیادی درباره تولید نســخه ای قوی تر از این خودرو به گوش 
می رسید. البته این اتفاق برای مدل سال ۲۰۲1 رخ داده هرچند این سوپرا با نسخه قوی تر مورد انتظار فاصله دارد. تویوتا قدرت 
مدل سوپرا 3.۰ را به 3۸۲ اسب بخار رسانده اما شایعات جدیدی حکایت از تولید نسخه GRMN با قدرت باای 5۰۰ اسب بخار 
دارند. این خبر را وب سایت های ژاپنی منتشر کرده اند. این خبرگزاری ها مدعی هستند تویوتا از پیشرانه ۶ سیلندر خطی ب ام و 
M4/M3 در سوپرا استفاده خواهد کرد. این نیروگاه آهنین در نسخه های کامپتیشن ب ام و قدرت 51۰ اسب بخاری دارند. وظیفه 
انتقال قدرت پیشــرانه نیز بر عهده گیربکس ۷ سرعته دوکاچه ب ام و خواهد بود. اگر این شایعه صحیح باشد یک نسخه بسیار 
ســریع از سوپرا تولید خواهد شد. البته شایعات به همین جا ختم نمی شوند. گفته می شود حداقل برخی از این اطاعات توسط 
تتسویا تادا رئیس سوپرا منتشر شده و ظاهراً ب ام و عاقه زیادی به استفاده ژاپنی ها از این پیشرانه ندارد. البته گفته می شود سوپرا 
GRMN در سال ۲۰۲3 و تنها با سقف تولید ۲۰۰ دستگاهی عرضه خواهد شد. چنین سقف تولید محدودی باعث می شود تویوتا 

خطری برای فروش ب ام و نباشد؛ اما خب موضوع به همین جا محدود نمی شود.

اینفانتینو: برنامه ی فیفا برگزاری همه رقابت هاست
رئیس فدراســیون بین المللی فوتبال تاکید کرد که با وجود شــیوع ویروس کرونا برنامه فیفا این است که همه رقابت ها برگزار 
شــوند. شیوع ویروس کرونا باعث شده اســت تا تغییرات زیادی در فوتبال به وجود آید. کرونا باعث شد تا همه لیگ ها تعطیل 
شــوند و تاکنون هم اجازه حضور هواداران در ورزشــگاه ها داده نشده اســت و بازی ها در شرایط بسیار خاصی برگزار می شود.

اینفانتینو رئیس فیفا در این باره گفت: شــرایط کنونی نشــان داد که ما چقدر کوچک هستیم و نیاز به یک برنامه جامع جهانی 
داریم. به دنبال یک نقشه راه و برنامه بسیار خوب هستیم تا شرایط به حالت طبیعی خود برگردد. به دنبال درگیری و جدال با 
کسی نیستیم. به کار خود ادامه می دهیم و به توصیه ها گوش می دهیم و همچنان انگیزه خود را حفظ خواهیم کرد.او ادامه داد: 
همه کشورها باید از رقابت های خود دفاع کنند و برنامه ما هم این است که هیچ رقابتی لغو نشود. نباید فراموش کرد که بازیکنان 
قلب فوتبال و هواداران هم روح آن هستند. بازیکنان قهرمانان واقعی هستند و در چنین شرایطی باید از آنها حمایت شود. کسی 
به خاطری تعطیلی و یا تعلیق هیچ رقابتی خوشــحال نیست و ما به دنبال آنها هستیم که شرایط برای برگزاری همه رقابت ها 

حتی با وجود کرونا مهیا شود.

ای عابده چون مریم ای زاهده چو زراای اصل ملک و دولت ای اج دین و دنیا ای مار دو خسرو ر دو جمال دنیاای قبلهٔ دو دولت ر دو پناه عالم از دولت بلندت دارند بخت راشاه جهان محمد شاه زماه سنجر زین دو پسر ه حشمت  کس با تو نیست همسروین شاه ر دلیری صد عالم است تنهاآن شاه ر زرگی صد عالم است مفرد
زین دو گهر ه دولت کس نیست با تو همتا زان پادشاه عادل زین شهریار دااشاید ه سرفرازی ا جاودان بنازی

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

حبیب نقاش، تنها بازمانده هنر نقاشــی قهوه خانه ای و 
چهره ماندگار دزفول، در ســن ۸۸ سالگی به دیار باقی 
شــتافت. حبیب نقاش پنج شنبه شب )19 تیر( به دلیل 
کهولت سن و سکته مغزی در بیمارستان بستری و صبح 
جمعه ) ۲۰ تیر( دارفانی را وداع گفت.این استاد برجسته 
که متولد 1311 در شهرستان دزفول و مسن ترین نقاش 
منطقه و چهره  ماندگار دزفول بود، تنها بازمانده از نقاشان 
سنتی قهوه خانه ای و عاشورایی و نیز نقاشی پشت شیشه 
در کشــور محسوب می شد و این هنر ارزشمند را از پدر 
و پدربزرگانش آموخته بود.اســتاد جبیب نقاش بیش از 
4۰ اثر نقاشی در موضوعات مختلف ازجمله تلفیق واقعه 
عاشورا و دفاع مقدس خلق کرده و از نکات مهم هنر وی 
این بود که این هنرمند خود، رنگ های مورد نیاز نقاشی هایش را تولید می کرد.نام خانوادگی استاد نقاش 
از هنر خانوادگی اش که همان نقاشی است گرفته شده بود؛ خانواده ای که طی چندین نسل هنرمندان 
زیادی را برای حفظ هنر نقاشــی قهوه خانه ای تربیت کرده است. بیش از 4۰ اثر نقاشی استاد به سبک 
قهوه خانه ای پشــت شیشه ای و 4۰ اثر مینیاتوری اســتاد نقاش باعث شد تا او به عنوان چهره ماندگار 
دزفول در سال 9۲ معرفی شود.گفتنی است، پاییز سال گذشته به  پاس خدمات ارزنده استاد نقاش در 
عرصه هنر، مراســم بزرگداشت این استاد گرانقدر با دعوت از تمام هنرمندان و با حضور امید بن عباس 
سرپرســت فرمانداری ویژه دزفول، حجت  اله آریایی نیا رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی دزفول، ناصر آریایی نیا معاون هنری و سینمای مدیرکل ارشاد خوزستان، نادر سعادتی فرد رئیس 
اداره ارشاد اسامی شهرستان و دیگر مسئوان استانی و شهرستانی و عاقه مندان به این چهره ماندگار 

در مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول برگزار شده بود.

کتاب خرمگس
کتاب خرمگس اثری از اتل لیلیان وینیچ اســت که 
برای اولین بار در ســال 1۸9۷ منتشــر شد. کتاب 
خرمگس تاکنون به هلندی، آلمانی، لهستانی، عبری، 
روســی، فرانسوی، چینی، مجارستانی، ژاپنی و بیش 
از بیســت زبان دیگر ترجمه شــده است. کاتولیک، 
پاپ رم، از اشــغالگران اتریشی حمایت می کرد. ملت 
ایتالیا نیز در زیر این یوغ دوگانه رنج می برد و ســتم 
می دید. مردم پیشــرو ایتالیا، لزوم اتحاد این کشورها 
و ایجاد یک دولت واحد را احســاس کرده بودند و به 
خاطر اســتقال ملی بر ضد فرمانروایی اتریشی ها به 
مبارزه می پرداختند. در سال 1۸31، »ژوزف مازینی«، 
انقابی مشهور ایتالیا که از میهن خود رانده شده بود، 
سازمان مخفی »ایتالیای جوان« را پایه گذاری کرد. »ایتالیای جوان« که هرگز از تعقیب پلیس در 
امان نبود نقش مهمی را در مبارزه ملت ایتالیا، که فقط در سال 1۸۷۰ موفق به اتحاد کشور شد، 
ایفا می نمود. آغاز وقایع رمان، مربوط به سال 1۸33 است. آن سال در نواحی مختلف ایتالیا مردم 
دست به قیامهای مسلحانه می زدند. اتریشی ها با دستیاری حکومتهای محلی، قیامهای مردم را با 

قساوتی بی سابقه درهم می شکستند.خاصه کتاب خرمگس:
شــخصیت اصلی این رمان، آرتور است. پسر جوانی که گذشته مبهی دارد و شاگرد مونتانلی، پدر 
روحانی و مدیر آموزشگاه طاب است. رابطه آرتور با مونتانلی چیزی بیش از یک رابطه شاگرد و 
اســتادی است و به نظر می رسد پیوند عمیقی میان آن ها برقرار باشد. آرتور پدر و مادر خود را از 
دست داده است و چند برادر ناتنی دارد که با آن ها رابطه خوبی ندارد. کودکی را در تنهایی سپری 

کرده و به همین خاطر تا این حد با پدر روحانی رابطه خوبی دارد.

اتل لیلیان وینیچ
اِتِل لیلیان ُوینیچ )Ethel Lilian Voynich(  )11 مهٔ 1۸۶4 
– ۲۷ ژوئیهٔ 19۶۰( رمان نویس و موســیقی دان ایرلندی 
بود. اِتِل لیلیان ُوینیچ در خانوادهٔ جرج بول، از دانشمندان 
برجستهٔ انگلیسی، در 11 مهٔ 1۸۶4 دیده به جهان گشود. 
پدر وی پروفســور ریاضیات بود. مادرش، مری اورست، 
دربارهٔ مسائل اجتماعی مقااتی می نوشت. جرج اورست، 
عموی مادر او، جغرافی دان مشــهوری بود و مرتفع ترین 
قلهٔ جهان نیز، به پاس تحقیقات وی، در رشــته کوه های 
هیمالیا، اورست نام گرفته است.اتل هنوز یک سال و نیم از 
عمرش نگذشته بود که پدرش جهان را وداع گفت. پس 
از پدر، پــرورش او و چهار خواهر دیگرش به دوش مادر 
افتاد. مادر نیز با تدریس ریاضیات، به زحمت این خانوادهٔ 
بزرگ را اداره می کرد. استعدادهای درخشان نویسندهٔ آینده، زودرس بود. او به تحصیل فلسفه، ادبیات، 
زبان شناسی و موسیقی پرداخت. در این میان، موسیقی بیش از همه نظر او را جلب می کرد. ابتدا به آثار 
ویلیام بلیک، شــاعر انگلیسی، عاقه مند شد، سپس آثار شکسپیر و دیکنز به زندگی اش راه یافتند. اتل 
در بهار 1۸۸۷ به روسیه سفر کرد و در مراجعت به وطن، با میخائیل وینیچ، یک انقابی لهستانی که به 
انگلستان گریخته بود، ازدواج کرد. در سال 1۸93، ترجمهٔ آثار کاشین، گوگول، داستایفسکی، شچدرین، 
اوسپنسکی و گروهی دیگر از نویسندگان روس را آغاز کرد. پس از آن، نخستین رمان خود، خرمگس را به 
چاپ رساند. سه سال پس از انتشار خرمگس، رمان دیگر وی به نام جک دیموند چاپ شد. اتل در کتاب 
اخیر خود نیز ریاکاری و قســاوت خادمان کلیسا را برما و رسوا می سازد. در سال 19۰4، سومین اثر او 
به نام الیویالتام انتشار یافت. در سال 191۰، رمان دیگری به نام دوستی گسیخته شده نوشت. این رمان 

دربارهٔ زندگی خرمگس در آمریکای جنوبی است.

حبیب نقاش درگذشت


