
۲۱۸۶ ابتا و ۱۹۴ فوتی جدید کرونا 
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۲هزار و ۱۸۶ بیمار جدید 

کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
 دکتر اری گفــت: از دیروز ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۸۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شد که  یک هزار و ۴۹۹ نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود: به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۷ 
هزار و ۳۰۳ نفر رســید.اری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر رسید.وی همچنین 
گفت: خوشــبختانه تا کنون ۲۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.بنابر اعام سخنگوی وزارت 
بهداشت، ۳۳۵۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون یک میلیون 
و ۹۷۲ هزار و ۲۰۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.اری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها و استفاده 
از ماسک هنگام خروج از منزل، گفت: استان های خوزستان، خراسان 
رضــوی، آذربایجان غربی و مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.وی 
همچنین گفت: استان های تهران، فارس، کرمان، البرز، کهگیلویه و 
بویر احمد، گلســتان، بوشــهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی هم در 

وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس دفتر رییس جمهوری ایران می گوید روابط ایران و چین می تواند نظمی که آمریکا به دنبالش هستند را به هم بزند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در برنامه ای تلویزیونی درباره برخی مطالب و اظهارات مطرح شده نسبت به موضوع قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
اظهار کرد: طی دهه اخیر روابط ایران و چین در ابعاد مختلف گسترش یافته است و حتی در مقطعی حجم روابط ایران و چین به ۵۰ میلیارد دار در سال رسید و در 
سفری که رئیس جمهوری چین در سال ۹۴ به تهران داشت در مذاکراتی که با آقای روحانی داشتند موضوع اینکه دو کشور اان از نظر حجم روابط اقتصادی، فعالیت 

های فرهنگی، مسائل منطقه ای و بین المللی به جایی رسیدند که می توانند به عنوان دو شریک آینده همکاری خود روی هم حساب باز کنند....

www.sobh-eqtesad.ir

واعظی:
چه بایدن چه ترامپ، با آمریکا مذاکره نمیکنیم

info@sobh-eqtesad.ir

استیک اقتصاد آمریکا ترکیده
اینکه آمریکا امروز در ماه هفتم سال یعنی جوای در کجای توانمندی 
برای برگزاری انتخابات اســت و اینکه تا ۴ ماه دیگر که ماه نوامبر فرا 
میرســد آمادگی برگزاری انتخابات داشته باشد کاما در ابهام و شاید 
غیر محتمل است. روز به روز به جمعیت معترض افزوده میشود. مردم 
مجسمه ها را پایین میکشند ملت و مردم خود آمریکا پرچم این کشور 
را میسوزانند و به عبارتی به جهانیان پیام میدهند آمریکا دیگر آمریکا 
نیست. چگونه انتخابات را که مظهر دموکراسی در یک کشور است را به 
رسمیت بشناسند؟ این دموکراسی توسط کسانی طراحی شده که امروز 
مجســمه های آنان به دریا ریخته میشود. امروز شخصی از نظر روانی 
کاما غیر طبیعی بر کرسی قدرت در آمریکا نشسته و اعمال خشونت 
را برعلیه ملت به مثابه راه گریز از بحران تلقی میکند. جالب نیست که 
جان بولتن کتاب اخیر خود به نام » The RooM « خود را در مورد 
ترامپ اینگونه شروع کرده و نوشته است که: » نمی توانم نظریه جامعی 
دربــاره تحوات در دولت ترامپ ارائه دهم چراکه این کار اصًا ممکن 
نیست. با این حال اعتقادات رایج در واشنگتن درباره مسیری که ترامپ 
طی می کند نیز غلط هســتند. حقیقت پذیرفته شده که برای کسانی 
که ازنظر ذهنی تنبل هستند جذاب است، این است که ترامپ همیشه 
عجیب  وغریب بوده است اما در پانزده ماه اول، او که در خصوص جایگاه 
جدیدش مردد بوده و درعین حال تحت کنترل »محور بزرگســاان ] 
منظور PAC؛  کمیته اجرایی سیاسی یا شرکت هایی که برای نامزدهای 
انتخابات مختلف منابع مالی جمع آوری می کنند[. قرار داشت، تمایلی 
به کار کردن نداشــت. با این حال با گذشــت زمان، ترامپ به خودش 
اطمینان بیشــتری پیدا کرد، محور بزرگساان از بین رفت و اوضاع از 
هم پاشــید و درنهایت ترامپ با آدم های »بله قربان گو« دوره شد«. این 
شــیوه مدیریت در شرایطی اعمال میشود که کرونا روز به روز شرایط 
را برای جهانیان بغرنج تر میکند. ۱۲ میلیون مبتا به کرونا شــرایطی 
را بوجود آورده که مردم  جهان از ترس جان خود حاضر به گرســنگی 
کشیدن های دو سه روزه شده اند اما کماکان فرایند شیوع بی محابا در 
حال گسترش است. خبرگزاری رویترز چند روز پیش اینگونه گزارش 
کرده که، تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۰۰ مورد ابتا به 
کرونا در جهان گزارش شده است که در این بین ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشور های مختلف بااترین تلفات 
مربوط به امریکا با ۱۳۲ هزار و ۹۷۹ نفر، برزیل با ۶۵ هزار و ۵۵۶ نفر، 
انگلیس با ۴۴ هزار و ۲۳۶ نفر، ایتالیا با ۳۴ هزار و ۸۶۹ نفر و مکزیک با 
۳۱ هزار و ۱۱۹ نفر بوده است. رئیس بانک مرکزی امریکا  در مصاحبه 
ای گفته که چالش های کامًا محسوسی بر سر راه اقتصاد وجود دارد. 
جروم پاول چشم انداز اقتصاد امریکا را کامًا نامطمئن دانسته و افزوده 
است که: » همه چیز به این بستگی دارد که سرعت شیوع کرونا تا چه 
حد مهار شــود و تاش های دولت برای حمایت از بخش های مختلف 
اقتصادی تا چه حد موفق به انجام باشــد؟ « در قاره سبز، شاخص های 
کان اقتصادی منتشره درباره کشور های اروپایی نشان دهنده این است 
که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی مانده است، هرچند که بانک 
مرکــزی اروپا اعام کرده که برنامــه خرید اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ 
میلیارد یورو افزایش به ۱/۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند و این برنامه را 
تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد. طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در 
اختیار کشورهای خارجی به ۶ تریلیون و ۸۷۸ میلیارد و ۱۰۷ میلیون 
دار رسیده است. از ایحه کاهش مالیاتی دولت ترامپ که سال ۲۰۱۷ 
به تصویب رســید به عنوان یکی از اصلی تریــن دایل افزایش بدهی 
دولت این کشور یاد می شود. طبق پیش بینی ها، ایحه کاهش مالیاتی 
در طول ۱۰ ســال باعث افزایش ۱.۵ تریلیون داری بدهی این کشور 
خواهد شد. امروزه آمریکا پیشگام تر از بقیه با استیک ترکیده اقتصاد 
خود مواجه است. رقم ۵۰ میلیون بیکار در آمریکا به نوعی یک ششم 
کل جمعیت آمریکا و تا حدی یک چهارم کل جمعیت شاغل را تشکیل 
میدهد. با این اقتصاد که روز به روز به رقم کارخانجات تولیدی در شرف 
تعطیل افزوده شده و مردم از پرداخت دیون بانکی خود عاجز مانده اند 
و گرســنگی و فقر در حال ایجاد قیام به بهانه تبعیض نژادی و فاصله 
طبقاتی است. عنقریب شاهد جدا شدن ایالت های نسبتا برخوردار از 

فدراتیو آمریکا خواهیم بود تا اینکه منتظر برگزاری انتخابات. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

۱۰ ریسک پیش روی جهان پس از شیوع کرونا
مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی که از ۳۴۷ تحلیل گر ریسک انجام داده، ۱۰ ریسک اقتصادی 
در دوره ۱۸ ماهه پس از شــیوع کوید-۱۹ را برشــمرده که مهم ترین آن رکود طوانی مدت اقتصاد 
جهان اســت.معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران درباره نظرسنجی انجام شده توسط 
مجمع جهانی اقتصاد نوشــت: تحلیل گران ریســک با ۶۸.۶ درصد معتقد هستند که بااترین ریسک 
ممکن پس از شیوع کرونا، رکود طوانی مدت اقتصاد جهان است.افزایش شدید ورشکستگی بنگاه های 
بزرگ و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد موجی از ادغام صنایع با ۵۶.۸ درصد و عدم موفقیت صنایع 
و بخش ها برای احیای اقتصادی در برخی از کشورها با ۵۵.۹ درصد در رده های دوم و سوم ۱۰ ریسک 
بزرگ اقتصادی پس از شیوع کوید-۱۹ قرار دارند.این در حالی است که سطح باای بیکاری ساختاری 
به ویــژه درباره بیکاری جوانان با ۴۹.۳ درصد، تضعیف جایگاه مالی اقتصادهای بزرگ با ۴۵.۸ درصد 
و اخال های طوانی مدت زنجیره های تامین جهانی با ۴۲.۱ درصد در رده های چهارم تا ششــم این 
ریســک ها قرار دارند.از سوی دیگر فروپاشــی اقتصادی یک بازار نوظهور یا اقتصاد در حال توسعه با 
۳۸ درصد، افزایش شــدید تورم جهانی با ۲۰.۲ درصد و خروج گسترده سرمایه و کند شدن جریانات 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی با ۱۷.۹ درصد رده های بعدی این ۱۰ ریسک را به خود اختصاص 
داده اند.این ۳۴۷ تحلیل گر ریســک همچنین دهمین ریسک بزرگ برای اقتصاد جهان پس از شیوع 
کرونا را نیز کمبود بودجه بازنشســتگی به دلیل کاهش ارزش صندوق های بازنشستگی عنوان کرده و 

احتمال آن را ۱۷.۶ درصد پیش بینی کرده اند.

رهبر انقاب اســامی صبح دیروز )یکشنبه( در 
ارتباط تصویری بــا نمایندگان ملت در مجلس 
شورای اسامی، مجلس یازدهم را »مظهر امید و 
انتظار مردم« خواندند و با استناد به »بنیه قوی 
و ظرفیت هــای مادی کشــور« و »توانایی هایی 
معنوی و ایمانــی ملت« تأکید کردند: اطمینان 
داریم همه مشــکات موجود قابل حل است و 
مجلــس باید با اولویت بندی مســائل، پرهیز از 
حاشیه ســازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در 
روند حل مشکات، تأثیر محسوس بگذارد.رهبر 
انقاب اسامی همچنین با ابراز تأسف عمیق از 
اوج گیری مجــدد کرونا، همه را به رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند و افزودند: 
مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار 
دیگر کشــور را از طراوت کمک به قشــرهای 
ضعیــف وخانواده های نیازمند سرشــار کنند.
حضــرت آیت اه خامنه ای حضــور درصد قابل 
قبولی از مــردم در انتخابات مجلس را با وجود 
شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده 
دشمنان نشــان دهنده امیدواری و انتظار ملت 
برای حل مشــکات خواندند و بــه نمایندگان 
مجلس توصیه کردند: قــدر این موقعیت مهم 
را بدانید.ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و 
انقابی ترین مجالس پــس از انقاب خواندند و 
افزودند: حضــور »جوانان پرانگیزه، پر ایمان، پر 
توان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار شــماری 
از مدیران انقابی و دارای ســوابق اجرایی، و نیز 
شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، 
مجلس یازدهم را به مجلســی بســیار خوب و 
امیدبخش تبدیل کرده اســت.حضرت آیت اه 
خامنه ای با ابراز خرســندی از حساسیت نشان 
دادن مجلــس یازدهم بــه مســائل انقاب و 
ســرعت عمــل نمایندگان در تشــکیل هیئت 
رئیسه و کمیسیون ها افزودند: مهلت چهار ساله 
نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل گذاری حرکت 
عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل 
مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.رهبر انقاب 
اسامی در بخش دیگری از سخنانشان مشکات 
فراوان اقتصادی کشور را به »بیماری« تشبیه و 
در عین حال تأکید کردنــد: به علت بنیه قوی 
و قدرت دفاعی، کشــور بدون تردید توان غلبه 
بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشــمنان 
نیز امروز اذعان می کنند که با وجود سخت ترین 
تحریم ها و فشــارهای همه جانبه نتوانسته اند به 
اهداف ضد ایرانی خود دست یابند.ایشان »تورم، 
کاهش ارزش پول ملــی، گرانی های بی منطق، 
مشکات بنگاه های تولیدی و مشکات ناشی از 
تحریم ها« را از جمله مسائلی خواندند که سختی 
معیشــت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط 
به همراه آورده اســت.حضرت آیت اه خامنه ای 
در تشــریح برخی ظرفیت های کشور افزودند: 

ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، اجرای صدها 
طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح های 
جدید، پیشــرفت های حیرت انگیــز در صنایع 
نظامی و موفقیت های تحسین برانگیز در مسائل 
فضایی نتایج اســتفاده از بخشی از ظرفیت های 
بسیار قوی وگسترده در کشور است.رهبر انقاب 
ظرفیت های معنوی ملت را که در ایمان مذهبی 
و انقابی مردم ریشــه دارد، مکمل ظرفیت های 
فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی برشمردند 
و افزودنــد: باید ظرفیت های معنوی را به عنوان 
عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده قرار داد.
ایشان »حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله 
با موج اول کرونا«، »خدمات بسیار با ارزش ملت 
در نهضت کمک مؤمنانه به خانواده های ضعیف« 
و »حضور با شکوه و خیره کننده مردم در بدرقه 
سردار سلیمانی« را نمونه هایی از ظرفیت معنوی 
عمیق ملت ایران دانســتند و افزودند: مردم در 
تجلیل از »مظهر اقتدار ملی و جهادی« ایرانیان 
یعنی شهید سلیمانی نشان دادند که به مبارزه 
و مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و برای 
قهرمــان ملی خــود بااترین ارزش هــا را قائل 
هســتند.حضرت آیت اه خامنــه ای با یادآوری 
حضور تعیین کننده مردم در مقابله با غائله هایی 
نظیر حوادث سال های ۷۸ و ۸۸ افزودند: ملت در 
مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأیوس 
می کند و آیا توانایی و ظرفیتی بااتر از این برای 
یک کشور قابل تصور است؟رهبر انقاب در نوعی 
جمع بندی از این بخش از سخنانشــان، بخشی 
از مشــکات موجود را نیز ناشی از بی توجهی و 
کم توجهی مسئوان در طول سال های مختلف 
خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد 
بــه نفس ملی بویژه در جوانــان همچنان رو به 
گسترش باشد و از بنیه قوی کشور استفاده شود 
و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن 
اقتصاد کشور تضعیف شود، من اطمینان کامل 
دارم که مشکات اقتصادی قابل حل است.رهبر 
انقاب اسامی ســپس توصیه هایی را خطاب 
به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.»نیت 
الهی و خالــص«، »کار برای مردم« و »پرهیز از 
جو زدگی« اولین توصیه حضرت آیت اه خامنه 
ای به نمایندگان مجلس بود.توصیه دیگر رهبر 
انقاب مربوط به »ســوگند نمایندگان« بود که 
گفتند: ســوگندی که نمایندگان در آغاز به کار 
مجلس ادا می کنند، یک سوگند شرعی است و 
بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم 
اسام و نگهبان دســتاوردهای انقاب اسامی 
باشــند.حضرت آیت اه خامنه ای در سومین 
توصیه، »توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور 
و پرهیز از دچار شــدن به حاشــیه ها و اولویت 
دادن بــه مســائل فرعی« را مــورد تأکید قرار 
دادند و افزودند: در شــرایط کنونی، در موضوع 

اقتصاد، مســائل اصلی کشور عبارتند از »تولید، 
اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، 
و عدم وابســتگی اقتصاد کشور به نفت«.ایشان 
در زمینه مســائل اجتماعی هــم تأکید کردند: 
موضوع »مســکن« به عنوان یک مسئله بسیار 
مهم و کلیدی، مسئله »ازدواج جوانان و راههای 
تسهیل آن«، مسئله »فرزندآوری و جلوگیری از 
حرکت کشور به سمت پیری جمعیت« و مسئله 
»مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان 
مدت« از دیگر مسائل اصلی کشور هستند.رهبر 
انقاب اسامی توصیه چهارم خود به نمایندگان 
مجلس یازدهم را بــه »تعامل و هم افزایی قوا« 
اختصاص دادند و گفتند: نقشه کلی تعامل قوا، 
از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به اینگونه 
اســت که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت 
دقیق و کامل اجــرا کنند و هیچگونه تعللی در 
این زمینه جایز نیســت.حضرت آیت اه خامنه 
ای افزودند: این تعامل از جانب مجلس نیز باید 
به اینگونه باشــد که در مصوبات، ظرفیت ها و 
واقعیت های کشــور در نظر گرفته شود.ایشان 
در موضــوع تعامــل قوا خطاب بــه نمایندگان 
مجلس تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان 
باید مطابق قانون و شــرع باشد، یعنی سؤال و 
تفحص به عنــوان حق مجلس وجود داشــته 
باشــد اما توهین و دشنام و نســبِت بدون علم 
به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی 
از این نســبت ها حرام شرعی است.رهبر انقاب 
اسامی خاطرنشــان کردند: حضور وزرا در یک 
مــاه اول آغاز به کار مجلــس و ارائه گزارش از 
شرایط کشــور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به 
وزرا توهین و یا تهمتی زده شــود.حضرت آیت 
اه خامنه ای افزودند: از برخوردهای احساسی 
و غیرمنطقی پرهیز شــود و بیان دیدگاه و نظر 
مخالف متین، خردمندانــه، قوی و قابل توجیه 
باشد.ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر 
گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان 
حق و پیگیری آن رادارند و به شدت با مجادله و 
گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند 
و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها 
برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده 
اســت.رهبر انقاب اســامی، اتحاد و انسجام 
داخلــی و یک صدایی در برابر جبهه گســترده 
دشمن را تکلیف همه مسئوان و قوا برشمردند 
و افزودند: امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و 
قبیح ترین آن امریکا است، تمام توان سیاسی، 
اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو درآوردن 
ملت قوی ایران به کار گرفته اســت و در چنین 
شرایطی حتی با وجود اختاف سلیقه و نظر در 
داخل، در مقابل دشــمن یاوه گو باید دســت به 

دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود.

همسان سازی حقوق بازنشستگان از مرداد

تکمیلتدریجیپازلحقوقیبازنشستهها
معاون سازمان امور مالیاتی:

 35 هزار میلیارد تومان
 فرار مالیاتی

فرمانده هوانیروز ارتش:
بهزودیبهموشکهایبابرد۱۰۰کیلومتر

دستپیداخواهیمکرد

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مردم فرارهای مالیاتی را گزارش دهند، گفت: عده ای از معافیت های مالیاتی 
سوء استفاده می کنند. محمود علیزاده درباره افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از 
موضوعاتی که سازمان امور مالیاتی دنبال می کند جلوگیری از فرار مالیاتی است که بخشی از این اقدامات را از طریق 
استفاده از گزارشات مردمی پیگیری می کنیم.وی ادامه داد: قبل از این سامانه گزارشات مردمی از طریق سیستم سنتی 

و کاغذی برای سازمان ارسال می شد...

چرا طرح رجیستر قاچاق موبایل را از بین نبرد؟

ورود بورس به کانال یک میلیون و 800 هزار واحد

رهبر انقاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس : 

مردممخالفتشنجمیانقواهستند
همه مشکات موجود قابل حل است

3

2

3

3

3

2

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن اصفهان با راه اندازی 
کوره بلند شماره یک جهش 

تولید را محقق می سازد
ادامه در صفحه دومادامه در صفحه 5
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واعظی: ادامه خبر

چه بایدن چه ترامپ، با آمریکا مذاکره نمیکنیم
رییس دفتر رییس جمهوری ایــران می گوید روابط ایران و چین 

می تواند نظمی که آمریکا به دنبالش هستند را به هم بزند.
 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در برنامه ای تلویزیونی 
درباره برخی مطالب و اظهارات مطرح شــده نســبت به موضوع 
قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین در برخی رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی اظهــار کرد: طی دهه اخیر روابط ایران و چین در 
ابعاد مختلف گسترش یافته است و حتی در مقطعی حجم روابط 
ایران و چین به ۵۰ میلیارد دار در ســال رسید و در سفری که 
رئیس جمهوری چین در سال ۹۴ به تهران داشت در مذاکراتی که 
با آقای روحانی داشتند موضوع اینکه دو کشور اان از نظر حجم 
روابط اقتصادی، فعالیت های فرهنگی، مســائل منطقه ای و بین 
المللی به جایی رســیدند که می توانند به عنوان دو شریک آینده 
همکاری خود روی هم حساب باز کنند، مطرح شد و آنجا بود که 
دو رئیس جمهور در نشستی خبری اعام کردند که توافق کردند 
تا به دنبال سندی برای آینده خود باشند که به روابط دو کشور در 
بخش های مختلف نگاهی راهبردی دارد.وی با تاکید بر اینکه تهیه 
و تنظیم اســناد در ابعاد مختلف زمان بر است، گفت: در سفرها و 
دیدارهای مقامات دو کشــور از جمله سفرهای وزرای خارجه دو 
کشور به پایتخت های یکدیگر و همچنین سفر آقای اریجانی به 
عنوان رئیس مجلس به چین درباره این سند بحث شد. این سند 
در دولت مورد بررســی قرار گرفت و ســال گذشته ما یک پیش 
نویس اولیه به دولت چین دادیم؛ آنها نیز حدود ۵ ماه روی آن کار 
کردند و نظراتی را ارائه دادند و ما نیز نظرات آنها را بررسی کردیم 
و اان در مرحله ای هستیم که چارچوب این سند روشن شده ولی 
هنوز به توافق نهایی نرسیده است.رئیس دفتر رئیس جمهوری با 
بیان اینکه »در هیچ جایی مرسوم نیست که جزئیات و ابعاد سندی 
که هنوز بر آن توافق نشده، اعام شود«، درباره علت اهمیت یافتن 
این ســند در افکار عمومی داخلی و خارجی خاطر نشان کرد: در 
داخل ایران روابط با چین مورد حمایت اســت و بارها مســئوان 
ایرانی و چینی از روابط درازمدت با یکدیگر صحبت و بر آن تاکید 
کردند؛ ما در چنین شرایطی با روسیه و برخی از همسایگان خود 
نیز در حال مذاکره هســتیم. اینکه اان وضعیت ایران به گونه ای 
اســت که در منطقه خود با همسایگانش یا به عنوان یک کشور 
آسیایی با قدرت  ای آسیا بتواند یک نگاه همکاری دراز مدت داشته 
باشد، اتفاقی مثبت است و به همین دلیل که این اتفاق یک مزیت 
برای ما اســت، دشــمنان ما می خواهند از آن بعنوان یک فشار 
اســتفاده کنند.واعظی افزود: برای نخستین بار بحث ترکمانچای 
خواندن این سند همکاری از کاخ سفید مطرح شد و بعد از آن بی 
بی سی و من وتو و یکسری از رسانه های خارجی به آن پرداختند؛ 
پس از آن نیز متاسفانه عده ای از روی نا آگاهی یا دلیلی دیگر به 
این موضوع پرداختند؛ فردی به این مساله پرداخت که اتفاقا زمانی 
که خودش بر ســر کار بود، روابط خوبی با چین داشتند. مطالبی 
مطرح می شــود که نه با قانون اساســی و نه با سیاست هایی که 
رهبری ترسیم کرده اند، همخوانی ندارد و دولت نیز اعتقادی ندارد 
که ما بخشی از سرزمین خود را واگذار کنیم.وی در ادامه با اشاره 
به انتشــار شایعاتی درباره واگذاری جزایر کیش و قشم به چین و 
همچنین ورود نیروهای نظامی چین به کشــور بر اســاس سند 
همکاری ۲۵ ساله ایران و چین تصریح کرد: در این سند همکاری 

ما نقشه ی راه همکاری را مشخص کرده ایم و به هیچ مصداقی که 
تعهدآور باشد ورود نکرده ایم؛ یعنی اینکه نه وارد موضوع کیش و 
قشم شده ایم و نه قرار است نیروهای نظامی وارد کشور شوند؛ اصا 
در این سند اشــاره ای هم به این مباحث نشده و کسانی که این 
موضوعــات را مطــرح کردنــد، کاری با ســند نداشــتند بلکه 
حساسیت هایی که نظام و مردم ما دارند را پبدا کردند و می خواهند 
روابط ایران و چین را بر هم بزنند؛ اگر ما همین کار را با روســیه 
کرده بودیم نیز همین مباحث مجددا مطرح می شد؛ آمریکایی ها با 
فشار حداکثری به  دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند و 
چون از طریق فشــارهای اقتصادی و روانی موفق نشــدند، اان 
متوسل به روش های دیگر شده اند.رئیس دفتر رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه مطالبی که مطرح می شود، فقط توهمات و شایعه 
است، در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه گفته شده فروش نفت 
با قیمت کمتر از قیمت جهانی و فروش انحصاری به چین از موارد 
مورد توافق دو کشور است، صحت دارد؟ اظهار کرد: به هیچ وجه 
ایگونه نیست؛ قیمت نفت همواره بر اساس قیمت بازار است ضمن 
اینکــه روابط نفتی در ایران مکانیزم خاص خودش را دارد؛ لذا در 
سند ۲۵ ساله هیچ گاه وارد مصادیق جزئی نمی شوند. ما در حال 
تنظیم و امضای این سند همکاری هستیم؛ بلکه از این دست اسناد 
در روابط میان کشورها وجود دارد، اما چون در گذشته کمتر به این 
موضوعات پرداخته شــده، برخی فکر می کنند که این ســند با 
اسنادی که با کشورهای مختلف امضا کرده ایم تفاوت دارد درحالی 
که ما همواره بر اســاس اصول اعتقــادی خود و همچنین قانون 
اساسی و عملکرد ۴۰ ساله نظام در این چارچوب گام برمی داریم.

واعظی افزود: روابط ایران و چین می تواند نظمی که آمریکایی ها 
دنبالش هستند را تغییر دهد و همین آنها را نگران کرده است. از 
کی تا به حال آن ها ناراحت این هســتند که ایــران توافق بدی 
نبندد؟وی افزود: این سند که هنوز محتوای کامل آن منتشر نشده 
است را در خارج از کشور به سرعت زیر سوال برده اند و درباره آن 

به طرح موارد نادرست می پردازند و همین نشان می دهد که آنان 
از این توافقنامه نگرانند.واعظی تاکید کرد: اگر این سند مانند خیلی 
از سندهایی که ما با کشــورهای دیگر امضا می کنیم و ما در آن 
تعهداتی به طرف و طرف تعهداتی به ما داشته باشد باید حتما به 
مجلس برود اما اگر تعهدی نباشد این سند در هیئت دولت مطرح 
می شود و بعد برای تطابق با قانون اساسی به مجلس می رود.رییس 
دفتر رییس جمهوری اظهار کرد: اگر بین دو کشور قراردادی نباشد 
که محرمانگی داشته باشد که منظور ما نه مجلس و شورای نگهبان 
که برای خارجیان اســت، پس به طور کامل مطرح می شود.وی 
تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم رفت و آمد این سند بین ما و 
چین به کجا می رسد و چه چیزی در نهایت طراحی می شود و آن 
وقت اگر حتی یک بند تعهد در آن باشد حتماً به مجلس می رود.

واعظی یادآور شــد: اگر هرچقدر روابط ما با چین و روسیه و سایر 
همسایگان قوی تر باشد برای ما هم بهتر است و هیچکس که زیر 
چیزی را که برایش منفعتی نداشته باشد، امضاء نمی کند.رییس 
دفتر رییس جمهوری در پاســخ به این پرســش که آیا متن ۱۸ 
صفحه ای این توافقنامه پیش از امضا منتشر می شود، اظهار کرد: نه. 
اگر به توافق برسیم حتماً منتشر می شود اما بستگی به این دارد که 
در مورد قرارداد و منتشر شدن آن با طرف مقابل به چه نتیجه ای 
برســیم که اگر محرمانگی داشته باشــد آنوقت تصمیم دیگری 
می گیریم.وی با اشاره به علت انتشار بیانیه سه کشور اروپایی درباره 
فعالیت هســته ای ایران، گفت: آنچه اان سه کشور اروپایی دارند 
انجام می دهند در مقابل آن چیزی اســت که چین و روسیه با آن 
مقابله می کنند. هم چین و هم روسیه با بیانیه سه کشور اروپایی 
مخالفت کردند و با آنچه هفته پیش در شورای امنیت اتفاق افتاد 
هم مخالفت کردند و به نظر می رسد سه کشور اروپایی عاقمندند 
که برجام را حفظ کنند اما تحت فشــار آمریــکا نمی توانند این 
تعهدات را انجام دهند.واعظی در پاســخ به پرسشی درباره علت 
تغییــر رفتارهای متناوب اروپــا در قبال ایــران، ادامه داد: آنچه 

اروپایی ها تا اان از خود نشان دادند به هیچ منطق و اصولی استوار 
نبوده و بسیار مذبذب عمل کردند و به خاطر ضعفی که تعامل با 
آمریکا دارند - که نتوانستند در دوره ترامپ به اصولی  در روابطشان 
با آمریکا برســند - در این وضعیت قرار دارند.وی گفت: به نظرم 
اروپاییان منتظر هستند تا چندماه باقیمانده تا انتخابات آمریکا طی 
شــود و تصور هم می کننــد که ترامپ در انتخابــات به پیروزی 
نمی رسد و به آینده امیدوار شده اند و این شامل اروپا و بسیاری از 
کشــورهای دیگر که با رفتارهای ترامپ به مشکل خورده اند هم 
می شــود.رییس دفتر رییــس جمهوری با تاکید بــر اینکه اروپا 
عاقمند است که برجام حفظ شود، گفت: ما چه ترامپ باشد چه 
بایدن بنای داشتن روابط با آمریکا را نداریم و منافع ما نیز به هیچ 
وجه با کســی که در آمریکا به قدرت برسد گره نخورده است اما 
آنچه برای ما مهم است این است که تحریم های ظالمانه که فشار 
بــر ملت و اقتصاد ما مــی آورد را دور کنیم.واعظی تاکید کرد: ما 
نمی توانیــم بگوییم کــه دموکرات هــا بهتر عمــل می کنند یا 
جمهوریخواه ها اما براساس اعتقادات دموکرات ها و رفتارهایی که 
بعضاً داشــته اند به نظر می رسد اساســأ نوع نگاه آنان به مسائل 
هسته ای، به اروپا و سایر کشورها نیز با حال حاضر متفاوت باشد.

وی با اشــاره به تــاش آمریکا برای متهم کــردن ایران در قبال 
فعالیتهای هسته ای با تمسک به برجام اظهار کرد: کسی می تواند به 
برجام استناد کند که عضو برجام باشد و آمریکا که از برجام خارج 
شد فکر نمی کرد بعد از او برجام باقی بماند اما اینطور نشد و برجام 
باقی ماند و تاش آنان برای بیرون کشاندن اروپایی ها از برجام هم 
نتیجه نداد و خود کشورهای عضو برجام نیز اجازه نخواهند داد که 
آمریکا از مفاد برجام در حال حاضر علیه ایران استفاده کند.واعظی 
با اشاره به فرایند حفظ برجام از سوی ایران، اظهار کرد: اگر برجام 
به گونه ای شــود که دیگر منافعی برای ما نداشته باشد - و ما در 
نامه ای که آقای روحانی در سال گذشته به اروپایی ها نوشته به آن 
شــرایط اشــاره کرده ایم - آنوقت بر اســاس همان نامه تصمیم 
می گیریم و اروپایی ها چــون از آن تصمیم خبر دارند بنابراین در 
نیویورک نیز با آمریکایی ها همــکاری نکردند.رییس دفتر رییس 
جمهوری با بیان اینکه ما به هیچ وجه به آمریکایی ها اعتماد نکردیم 
و این در جریان مذاکرات هم مشخص است که چقدر با بی اعتمادی 
مذاکره کردیم، گفت: در هر مذاکره ای آن چه برای ما مهم اســت، 
منافع ملی ماست. در عین حال به هیچ وجه هم عاقه نداریم که 
در تحریــم زندگی کنیم و حتما تــاش می کنیم که تحریم ها را 
برداریم.وی در پاسخ به پرسشی درباره آزادسازی منابع ایران در کره 
جنوبی، اظهار کرد: ما اتمام حجت کرده ایم که اگر مذاکرات بانک 
مرکزی ما در این زمینه به نتیجه نرسد ما حتماً از طریق حقوقی 
موضوع را دنبال می کنیم اما خود آنها گفته اند که اقداماتی را پیش 
می برند و آن را به نتیجه می رســانند.واعظی با اشــاره به وضعیت 
اقتصادی کشــور در شــرایط فعلی گفت: ما عماً در مقایســه ی 
ســه ماهه سال گذشته صادرات مان به دلیل موضوع کرونا افت ۹۰ 
درصدی داشت. در یک دوره ای که باید ارز صادراتی می آمد نیامد 
و ارز نیمایــی افزایش پیدا کرد اما از خردادماه صادرات ما افزایش 
یافته و نسبت به خرداد سال پیش هم وضعیت بهتری دارد و تصور 
می کنیم همانطور که نسبت به هفته گذشته شاهد یک ثبات رو به 

کاهش در بازار ارز هستیم قطعاً وضعیت ارز ما بهتر می شود.

رهبر انقاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس : 
 مردم مخالف تشنج میان قوا هستند

حضرت آیت اه خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند 
و خاطرنشان کردند: این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.

ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر دولتها معمواً سال 
حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر 
همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام 
دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت 
بعدی تحویل دهند.رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: در شرایط حساس سال 
آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه ای مدیریت 
کنند که به کار مهم کشــور لطمه نخورد.حضرت آیت اه خامنه ای همچنین 
مرکز پژوهش های مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار 
مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی مرکز پژوهش 
ها تأکید کردند.رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش مجدد 
بیماری کرونا و جان باختــن روزانه تعداد زیادی از مبتایان را حقیقتاً غم انگیز 
خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات درخشــان و فداکاری های کادرهای 
درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتا شــدند و یا 
جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ســاده ای مثل 
ماســک زدن را انجام نمی دهند که من واقعاً از آن پرســتاری که فداکارانه در 
حال ارائه خدمت اســت خجالت می کشم.حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به 
واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه 
دستگاهها، گروههای خدمت رسان و آحاد مردم تأکید کردند: همه نقش خود را 
به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را 
به ساحل نجات برسانیم.ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه 
در آســتانه ماه رمضان را بســیار با ارزش و گره گشا از زندگی قشرهای ضعیف 
دانستند و افزودند: این نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر 
کس به هر شکل که می تواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم 
نیفتد.رهبر انقاب اسامی در پایان همگان بویژه جوانان را به دعا و توسل عمومی 
به درگاه خداوند متعال برای دفع با فراخواندند.پیش از ســخنان رهبر انقاب 
اســامی، قالیباف رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها، اقدامات و برنامه های 
مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد 
چابک و انقابی بیان کرد و گفت: »اصاح ساختار بودجه ریزی«، »نوسازی نظام 
مالیاتی«، »حمایت از قشرهای ضعیف«، »رفع موانع جهش تولید« و »تحول در 
حوزه تجارت خارجی« از جمله  محورهای بســته تحولی مجلس یازدهم برای 
اقتصاد اســت.قالیباف »ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از آنان«، »شفافیت 
در فرایندهــای قانون گذاری« و »توجه ویژه به نظارت در کنار تقنین« را نیز از 
دیگر برنامه های مجلس برشمرد.رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه پرداختن 
به هرگونه حاشــیه ای که مجلس را از حل مسائل مردم دور کند خطا است، بر 

ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
صادرکنندگان فعال و متعهد به سیاست های 

تجاری، مورد حمایت دولت هستند
رئیــس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش کلیــدی تولید کنندگان و بازرگانان 
بخش خصوصی در اقتصاد کشــور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: 
سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است که در صف اول مقابله با 
تحریم قرار دارند و برای تامین کااهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه 
تولید، تاش می کنند.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه 
در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشــاره به نوسانات ارزی ناشی از 
تحریم ها و محدودیت های ناشــی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت 
صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کاا در کشور است و در 
این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین 
دقت و شــفافیت اجرا می کند.رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از 
بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: 
با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و 
فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، 
مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان 
باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب 
قانون عمل کرده اند، تسهیات تشویقی ارائه دهند.روحانی در عین حال تصریح 
کرد: در کنار تشــویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به 
سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان  ضوابط و سیاست ها گروه اندکی 
که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را 
به چرخه اقتصاد کشــور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی  قرار می گیرند و با 

هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

سخنگوی سپاه:
شکایتی از ایرنا نداشته ایم

سردار رمضان شریف در واکنش به اخباری مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای 
چند مدیر و خبرنگار ایرنا گفت: شکایتی از ایرنا نداشته ایم و اخبار کذب منتشره 
مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.به گزارش ســپاه نیوز، در پی انتشــار اخباری 
مشکوک و جهت دار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر شکایت 
سپاه و وزارت اطاعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار 
این خبرگزاری بخاطر انتشار مصاحبه با یکی از مسئولین ارتش جمهوری اسامی 
ایران، که با اهداف خاص دســتاویز رسانه های معاند نیز قرار گرفته است،سردار 
ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی ؛ با رد این ادعا گفت: سپاه در این خصوص شکایتی از 
ایرنا نداشته است و اخبار منتشر شده دراین خصوص کذب بوده و مورد پیگرد 
قرار خواهد گرفت.ســردار شــریف تاکید کرد: اینگونه خبر سازی ها تاثیری در 
وحدت و اخوت تزلزل ناپذیر سپاه و ارتش در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور 

و نیز تعامل این نهاد انقابی و مقتدر با اصحاب رسانه نخواهد داشت.

در پایان ماموریت؛
 سفیر اسپانیا با ظریف دیدار 

و خداحافظی کرد
.به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، ادواردو  
بوســکتس سفیر اسپانیا در ایران در پایان ماموریت خود در جمهوری اسامی 
ایران  بعد از ظهر دیروز یکشــنبه برای خداحافظی با  محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه دیدار کرد.

مدیر مرکز مطالعات استراتژیک تشریح کرد 
ابعاد مهم قرارداد نظامی ایران و سوریه 

در سایه بی توجهی به قانون »سزار«
مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک و روابط بین الملل، با اشاره به قرارداد 
امنیتی و نظامی منعقد شــده بین ایران و ســوریه گفت: این قرارداد 
می تواند  کمک شــایانی به سوریه جهت مقابله با حمات هوایی رژیم 
صهیونیســتی کند. سید امیر موسوی، با بیان این که »این قرارداد باید 
زودتر از این امضاء می شد«، اظهار کرد:  به نظر می رسد قرارداد  نظامی 
منعقد شده بین ایران و سوریه در جریان سفر رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح ایران به دمشق، قرار دادی مهم و موثر در تحوات آتی منطقه 
خاورمیانه است، گرچه هنوز قسمت های اعظمی از آن منتشر نشده و 
محرمانه اســت. وی با بیان این که» از صحبت های وزیر دفاع ســوریه 
و  بشــار اسد  رییس جمهور سوریه ،مشخص اســت که این قرارداد، 
قراردادی اســتراتژیک و همه جانبه از بعد نظامی است« ، گفت: طبق 
برخی از اخبار گفته می شــود، احتماا بر اســاس این قرارداد عاوه بر 
سیستم ها وتسلیحات پیشرفته، ســامانه هایی از سوی ایران در اختیار 
ســوریه قرار داده می شــود. موســوی ادامه داد: اگر این سامانه ها در 
سوریه مستقر شــوند ،این موضوع می تواند باعث تغییرات گسترده ای 
در معادات منطقه ای شــود و از این طریق ، امکانات اســتراتژیکی از 
نظر نظامی در اختیار ســوریه قرار داده می شــود.مدیر مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و روابط بین الملل در تهران هم چنین با اشاره به استقرار 
ســامانه هایی در پایگاه های روسیه در سوریه گفت که هنوز فعالسازی 
این سامانه ها در اختیار سوریه نیست. موسوی خاطرنشان کرد : در حال 
حاضر رژیم صهیونیســتی از طریق  آسمان منطقه جوان و همچنین 
آسمان لبنان به حریم هوایی سوریه ورود پیدا می کند و سوریه می تواند 
از طریق ســامانه هایی که در اختیارش قــرار می گیرد اجازه ندهد که 
موشــک ها و پهبادهای رژیم صهیونیستی از طریق منطقه جوان وارد 
حریم هوایی ســوریه شود و اگر لبنان نیز به این قرارداد بپیوندد دولت 
دمشــق این توانایی را خواهد داشت تا به صورت مناسب تر با تجاوزات 
رژیم صهیونیســتی از طریق آســمان لبنان به سوریه مقابله کند. این 
کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان این که »آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
برخی از کشورهای عربی به شدت از انعقاد چنین قراردادی بین تهران 
و دمشــق ناراحت هستند و در این راســتا از ابزار رسانه ای برای فشار 
بیشتر به ایران و سوریه اســتفاده می کنند«، افزود: ایران با انعقاد این 
قرارداد رسما قانون ســزار که مصوب کنگره آمریکا علیه سوریه است 
را شکسته است. مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل در 
تهران تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران با این اقدامات خود نشان داد 
که به هم پیمانان خود متعهد است و آمریکا نمی تواند شکافی بین ایران 

و متحدانش از جمله سوریه و لبنان ایجاد کند.

فرمانــده هوانیروز ارتش بــا بیان اینکه 
»امــروز هوانیــروز در بحــث دفاعی و 
امنیتی و موشــک های فایر اند فورگت 
و نقطه زن و موشــک های هشــت ونیم 
کیلومتر دستاوردهای بسیار خوبی داشته 
است«، تاکید کرد: ان شاءاه به زودی به 
موشک های ۲۰ کیلومتر و ۱۰۰ کیلومتر 
دســت پیدا خواهیم  کرد. امیر سرتیپ 
خلبان یوســف قربانی فرمانده هوانیروز 
ارتش صبح دیروز یکشنبه طی سخنانی 
در مراسم تجلیل از خلبانان فنی، پروازی 
و ســتادی هوانیروز که با حضور رئیس 
بنیاد مستضعفان انقاب اسامی برگزار 
شــد با بیان اینکه »خوش به ســعادت 
سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی که 
به دست منفورترین انسان ها به شهادت 
رســید«، اظهــار کــرد: رژه روز ۱۹ تیر 
۱۳۵۸ بالگردهای هوانیروز در قم اولین 
رژه نیروهای مســلح در محضر حضرت 

امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقاب 
اسامی بود که توسط بالگردهای مسلح 
جنگی انجام شد و آنقدر رژه بالگردهای 
مسلح در آن مراسم زیبا و تاثیرگذار بود 
که امام خمینی)ره( همان لحظه فرمودند 
بالگردهــا دوباره بیایند و رژه بروند.وی با 
تاکید بر اینکه هوانیروز ارتش امروز بازوی 
قدرتمند نظام است، گفت: آمریکایی ها 
وقتی با پیروزی انقــاب از ایران رفتند، 
فکر کردند هوانیروز به سرعت زمین گیر 
می شــود، اما همه دیدند کــه هوانیروز 
در جریــان غائله های گنبــد و پاوه چه 
رشادت هایی را از خود نشان داد؛ اگر پرواز 

شب شــهید کشوری در ارتفاعات سر به 
فلک کشیده غرب انجام نمی شد، مشخص 
نبــود پاوه چه سرنوشــتی پیدا می کرد.

فرمانده هوانیروز ارتش خاطرنشان کرد: 
خیانت منافقین به کشور ما را هیچ کسی 
تاکنون انجام نداده اســت و هوانیروز در 
عملیات مرصاد، کمر منافقین را شکست.

امیر قربانی با بیان اینکه »امروز هوانیروز 
در بحث دفاعی و امنیتی و موشک های 
فایر اند فورگت و نقطه زن و موشک های 
هشــت ونیــم کیلومتر دســتاوردهای 
بسیار خوبی داشــته است«، تاکید کرد: 
ان شــاءاه به زودی به موشک های ۲۰ 

کیلومتــر و ۱۰۰ کیلومتر دســت پیدا 
خواهیم  کرد.وی  همچنین با بیان اینکه 
»در هوانیروز بزرگترین رزمایش شــبانه 
را در تاریکی مطلق به مدت ۶ ســاعت 
انجــام دادیم«، افــزود: از اقدامات رزمی 
تا تخلیه مجــروح در این رزمایش انجام 
شــد.فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به 
ســاخت ۴۳۵ نوع قطعه با تعداد ۶ هزار 
تیراژ در هوانیــروز، اظهار کرد: هوانیروز 
در ۴ نقطه کشور از برادران عزیزمان در 
ارتش، ســپاه و هنگ مرزی در مرزهای 
بالگردهای  کشور پشــتیبانی می کنیم. 
هوانیروز تنها در طول یک شــبانه روز در 
مناطق زلزله زده کرمانشاه، ۵۰۰ سورتی 
پرواز انجام دادند. هوانیروز همچنین در 
جریان آتش ســوزی های زاگرس ۲ هزار 
نفر نیرو جابجا کرد. هوانیروز امروز به ۱۸ 
استان کشور خدمات اورژانس هوایی ارائه 

می دهد.

فرمانده هوانیروز ارتش:
به زودی به موشک های با برد 100 
کیلومتر دست پیدا خواهیم  کرد

در اعتراض به نحوه تصمیم گیری هیات رییسه مجلس انجام شد
استعفای میرسلیم از کاندیداتوری برای ریاست 

کمیسیون اصل ۹۰
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی از کاندیداتوری برای ریاست کمیسیون 
اصل ۹۰ در اعتراض به نحوه ی تصمیم گیری هیات رییســه اســتعفا داد.سید مصطفی 
میرســلیم که پیش از این کاندیدای ریاست کمیســیون اصل ۹۰ شده بود در نامه ای 
به هیات رییســه ضمن اعام انصراف خود از کاندیداتوری نوشت:»حساسیت و اهمیت 
اقدامات کمیســیون اصل ۹۰ ایجاب می کند که شایسته ترین فرد برای ایفای خدمات 
مدیریتی آن انتخاب شود و لذا قانون گذار وظیفه تشخیص آن فرد را برعهده هیات رییسه 
محترم قرار داده است و تایید آن با رای مجلس شورای اسامی انجام می گیرد. تشخیص 
شایستگی را هیات رییســه محترم باید بر مبنای ماک هایی که به وظایف کمیسیون 
اصــل ۹۰ بر می گردد با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام می داد و کارشناســانه 
مشــخص می کرد که چه نامزدهایی مناســب ترند. این کار را نباید خود نامزدها مدعی 
شوند چون قبیح است و نباید به صحن مجلس شورای اسامی واگذار کرد، زیرا گرفتار 
رایزنی های غیررســمی خارج از قواره های شایسته سااری می شود.نتیجه این که هیات 
رییسه در معرفی شایسته ترین نامزد یا نامزدها کوتاهی کرده و این نقطه قوتی برای آن 
هیات محترم محسوب نمی شود. البته یادآوری می کنم که همه نامزدها با حسن ظنی که 

به یکدیگر دارند از تصمیم برحق هیات رییسه استقبال می کردند.

 آیت اه نوری همدانی:
دولت و مجلس هرچه سریع تر به وضعیت 

معیشت مردم رسیدگی کنند
آیت اه حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: مسئوان ازجمله دولت و مجلس 
هرچه سریع تر به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کنند، نظارت جدی در بازار انجام 
شــود و به کمک هم از این مشکات ان شــاءاه عبور کنیم.، آیت اه حسین نوری 
همدانی در دیدار یکی از مسئوان گروه های جهادی طاب با اظهار نگرانی شدید از 
وضعیت معیشت مردم افزود: مکرر گفتیم مسئوان همه چیز کشور را با تحریم گره 
نزنند، ولی واقع مطلب این است که هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد و قیمت ها بدون 
نظــارت باا می رود.وی گفت: گاهی برای خرید می روم، می بینم دو مغازه مجاور هم 
یک جنس از یک شرکت با دو قیمت متفاوت عرضه می کنند و یا محصوات داخلی 
را از کشــاورزان زحمت کش به قیمت به ســیارکم خریداری می کنند، ولی به دست 
مصرف کننده باقیمت باا می رســد، این کار دیگر ربطی به تحریم ندارد. باید نظارت 
و اشــراف باشد و یک مدیریت صحیحی صورت بگیرد.این مرجع تقلید تصریح کرد: 
تجربه نشــان داد ما با همین نیروهای جوان و امکانات می توانیم بخشی از مشکات 
را حل کنیم، البته عده ای به دنبال القای این مطلب هســتند که راه نجات سازش با 
آمریکا و غرب است، درحالی که دیدند آمریکا با قرارداد رسمی تأییدشده خودشان چه 

کرد و همه چیز را زیر پا گذاشت.

گزیده خبر
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گزیده خبر همسان سازی حقوق بازنشستگان از مرداد

تکمیلتدریجیپازلحقوقیبازنشستهها
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید از لحاظ 
ساختاری از بنگاه داری خارج شویم و به سمت شرکت داری 
حرکت کنیم گفت: قصد ما فروش سهام و صرف آن برای امور 
جاری نیست، بلکه جایی که سهام باا داریم باید بفروشیم و در 
جای دیگری سهام خوب بخریم که البته به معنی بنگاه داری 
نباشد. سهام متفرقه را می فروشیم و سهامی می خریم که بازده 
سودش بااتر است.مصطفی سااری در هفته تامین اجتماعی 
ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد و برنامه های این سازمان، به 
سوااتی پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان و ... پاسخ 
داد. ســااری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه باید از لحاظ ســاختاری از بنگاه داری خارج شــویم تا 
بتوانیــم به وظایف اصلی خود به درســتی عمل کنیم گفت: 
باید به سمت شرکت داری حرکت کنیم و هرکسی مدیرعامل 
تامین اجتماعی می شــود دغدغه کارخانه داری و بنگاه داری 
نداشته باشد. این بنگاه داری ما را از وظایف اصلی بازمی دارد.

وی افزود: هم الزام قانون برنامه ششــم توسعه و تاکید رئیس 
جمهور و وزیر رفاه است و هم عقل حکم می کند که این کار را 
انجام دهیم. قصد ما فروش سهام و صرف آن برای امور جاری 
نیســت، بلکه جایی که ســهام باا داریم باید بفروشیم و در 
جای دیگری سهام خوب بخریم که البته به معنی بنگاه داری 
نباشــد. سهام متفرقه را می فروشــیم و سهامی می خریم که 
بازده سودش بااتر است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به 
مطالبه شرکای اجتماعی و حرکت به سمت سه جانبه گرایی 
و اقدامات انجام شــده در این زمینه اشــاره کرد و گفت: یک 
موضوع مهم آن است که نسبت به ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و 
مستمری بگیر چه خدماتی را باید انجام دهیم و چه خدماتی 

را کیفیت ببخشیم؟. 

حقــوق  ماهانــه پرداختــی تامیــن اجتماعی به 
مستمری بگیران بعد از اجرای همسان سازی

سااری افزود: مجموع درآمد و هزینه ما در سال گذشته ۱۳۴ 
هزار میلیارد بوده که برای ســال ۹۹ روی ۱۷۹ هزار میلیارد 
بسته شــده است. هزینه کرد ماهانه سازمان تامین اجتماعی 
سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد بوده که امسال به ۱۴۵۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است. امسال با احتساب متناسب سازی، ماهانه 
۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید حقوق بپردازیم که درسال 

۹۸ حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اجرای همسان سازی از اول مرداد 

استعام غیرحضوری اعتبار دفترچه ها
ســااری به تحول دیجیتال به عنوان هدف گذاری امســال 
تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برنامه گسترده ای را آغاز و 
هدف گذاری کردهایم تا بهمن ۹۹ مراجعات ما تا ۷۵ درصد 
کاهش یافته باشــد. تا ۴۰ درصد این هدف محقق شــده که 
بخش عمده ای به عــدم مراجعه حضوری برای تمدید اعتبار 
دفترچههای بیمه درمان برمی گردد. شیوه هایی برای استعام 

غیرحضوری اعتبار دفترچه ها بکارگرفته و اعام شده است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی افزود: گام دوم، نســخه 
نویسی الکترونیک و حذف کامل دفترچه ها است که در حال 
کار بر روی آن هستیم. این اقدام با قاعده مند شدن تجویزها 
هم صرفه جویی و هم پرداخت های بروز اســناد پزشکی را به 

همراه دارد.

 با اجرای همســان ســازی حداقل حقوق دریافتی 
بازنشستگان چقدر می شود؟

وی در پاســخ بــه اینکه با همســان ســازی حداقل حقوق 
بازنشســتگان چقدر خواهد شد؟ اظهار کرد: در قانون بودجه، 
رســیدن کف حقوق به ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان راجع 
به بازنشســتگان کشوری و لشکری اســت اما درباره تامین 

اجتماعی الزام قانونی نیامده اما رافع مسئولیت ما نیست.وی 
ادامه داد: حداقل حقوق برای افراد دارای ۳۰ سال سابقه یک 
میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود که با متناسب سازی و افزایش 
۲۶ درصدی ســنواتی به دو میلیــون و ۷۵۰ هزار تومان می 
رسد. برای ۳۵ سال سابقه خدمتی ها به سه میلیون می رسد.

وی در پاســخ به اینکه آیا همسان سازی شامل چهار ماه اول 
سال هم خواهد شد یا خیر؟ گفت: ابتدا قرار بود همسان سازی 
اول مهر اجرا شــود، اما بنا به پیشنهاد نمایندگان کانون های 
بازنشســتگان از اول مرداد اجرا و شــامل همه بازنشستگان 
می شــود و رقم آن به حقوق زمان بازنشســتگی، حق بیمه 
پرداختی و سنوات خدمت بستگی دارد و الزاما آنطور نیست 
کــه پایین ترین حقوق هــا بااترین میزان افزایش را شــامل 
شــوند.به گفته ســااری از اول مرداد ماه حقوق ها با اعمال 

همسان سازی ها و درصد افزایش یافته پرداخت می شود.
وی درباره اینکه اجرای همسان سازی تا چه زمانی ادامه می 
یابد؟ اظهار کرد: مذاکرات ما با دولت مبنی بر تامین سه ساله 
منابع همســان ســازی از محل مطالبات ما از دولت بود که 
این منابع پایدار هم باشــد. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مطالبه 
دیگر از دولت داریم و اگر آنها محقق شــود همسان سازی در 
ســال های آتی می تواند ادامه داشته باشد.مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی افزایش سنواتی حقوق ها از ابتدای فروردین 
ماه اعمال شــده و معوقات اردیبهشــت و خرداد ناشی از این 

محل نیز تا پایان ماه جاری پرداخت می شود؛ البته این افزایش  
سنوات جدای از همسان سازی حقوق هاست.

وضعیت صندوق بیمه بیکاری و مشموانش با شیوع کرونا
ثبت نام ۶80 هزار نفر در فروردین ماه برای بهره مندی 

از بیمه بیکاری 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری ناشی 
از کرونا و وضعیت صندوق بیمه بیکاری نیز بیان کرد: تقریبا 
غیر از افراد اضافه شــده در دوران کرونا ماهی ۲۲۰ هزار نفر 
بیمه بیکاری می گرفتند. با شیوع کرونا وزارت کار اعام کرد 
که افراد بیکار شده در سامانه ای ثبت نام کنند که در فروردین 
۶۸۰ هزار نفر اسم نویسی کردند که یک مسئله ملی فراتر از 
تامین اجتماعی و ناشی از بحران کرونا بود.وی ادامه داد: نهایتا 
اینطور تصمیم گیری شد که تا آخر اردیبهشت ضوابط خاص 
برای پرداخت به افراد بیکار شــده ناشی از کرونا پیش بینی 
شــود. ما کماکان خودمان بیمه بیکاری آن ۲۲۰ هزار نفر را 
می پردازیم و برای بیمه شدگان ناشی از کروناها ضوابط خاص 
بابت آن ۸۰ روز دیده شود.ســااری با بیان اینکه پرداخت و 
شرایط پرداخت به این گروه تابع ضوابط خاص است و بخش 
عمده بیمه بیکاری آن ۸۰ روز را پرداخت کرده ایم گفت: وجه 
هم به حســاب حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این افراد واریز شده و 

هنوز ۱۰ درصد برای اعام شماره حساب و ... مشکل دارند.
وی دربــاره هزینه کرد درمان بیماران کرونایی از محل منابع 
درنظر گرفته شــده از صندوق توسعه ملی افزود: هنوز بحث 
درباره هزینه کرد مبلغی که از صندوق توســعه ملی برداشته 
شد وجود دارد و در حال کار بر روی آن هستند، اما نظر ما این 
است که با همه یکسان و مشابه برخورد شود. درباره اینکه چه 
طور موضوع بین وزارت بهداشــت و تامین اجتماعی راهبری 

شود در حال مذاکره هستیم.

امکان پرداخت وام قرض الحسنه به ۵00 هزار نفر
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت وام 
قرض الحسنه به بازنشستگان نیز گفت: امسال ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان برای این کار پیش بینی شــده است که طی ۶ مرحله 
پرداخت خواهد شــد. کسانی که مشــمول دریافت این وام 
می شوند باید توســط کانون های بازنشستگان استان خود به 
بانک های عامل معرفی شــوند. در مجمــوع به ۵۰۰ هزار نفر 

امکان وام دهی داریم.

 وزیر راه و شهرسازی:
 ادعای ورود نیروی کار چین به پروژه های 

عمرانی صحت ندارد
وزیر راه و شهرسازی با رد در اولویت بودن شرکت های چینی در پروژه های کشور 
براســاس قرارداد ۲۵ ساله، گفت: اصا سند وارد این فاز نمی شود. تعجب می کنم 
که عده ای نخوانده، ندیده و بدون اطاع این موضوع را تا به این اندازه و با این ابعاد 
مورد تحلیل قرار می دهند.محمد اسامی در گ درباره اینکه در شبکه های مجازی 
اخباری مبنی بر اینکه جابه جایی مســافران چینی در زمان شیوع ویروس کرونا با 
شرکت  هواپیمایی ماهان طبق قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بوده، گفت: هیچ یک 
از این موضوعات صحت ندارد.  وی تاکید کرد: آن چیزی که از آن به عنوان قرارداد 
۲۵ ساله صحبت می کنند، یک سند راهبردی است و نه اجرایی. سندی است که 
راهبرد دو کشور برای توسعه همکاری های بلندمدت را تعیین می کند که مبنای آن 
هم منافع ملی دو کشور است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هر کشوری در این سند 
منافع ملی خود را تهذیب می کند و آن سند راهبردی به معنای همکاری بلند مدت 
و پایدار بین دو کشور است.اسامی در پاسخ به این سوال که با مطرح شدن این قرار 
۲۵ ساله، نگرانی برای ورود نیروی کار چین به پروژه های عمرانی ایجاد شده است 
چراکه طبق ادعای برخی رسانه ها از مفاد این قرارداد، شرکت های چینی در اولویت 
اجرای پروژه  های کشــورمان هستند، تاکید کرد: اصا سند وارد این فاز نمی شود. 
تعجب می کنم که عده ای نخوانده، ندیده و بدون اطاع این موضوع را تا به این اندازه 
و با این ابعاد مورد تحلیل قرار می دهند.اسامی ادامه داد: همانطور که گفتم این یک 
سند راهبردی در حال مذاکره است و هر کشوری به منافع ملی خودش فکر می کند 
و حتما به این موضوعات باید بلندمدت فکر شود و پایه گذاری روابط بین کشورها 
باید بلند مدت باشد تا بتوان این روابط را به پایداری رساند.وی افزود: همه بپذیریم 
که باید از یک روابط پایدار برخوردار باشیم و به نظر من این سند یک نقطه آغاز است 

و نباید در این نقطه این چنین تحلیل های بدون اطاع داشت.

سرپرست سازمان مدیریت استان تهران:
۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:  اخذ مالیات از صاحبان 
خانه های خالی در ســه ماهه دوم ســال ۹۹ رسما عملیاتی خواهد شد.به گزارش 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اه ترکی اظهار داشت: بیش از 
۲۰ درصد از خانه های خالی کشــور یعنی حدود ۵۰۰ هزار واحد مربوط به استان 
تهران می شــود که متأسفانه به دلیل عدم دسترســی به منابع اطاعات و برخی 
چالش های قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این اماک میسر نبود.سرپرست 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و 
اخذ مالیات از صاحبان خانه های خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ 
رسماً عملیاتی خواهد شد.ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در 
حوزه مدیریت شهری و شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه 
به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری ها باز می گردد انگیزه 

خوبی برای همکاری شهرداری ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی:
۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 

معاون ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مردم فرارهای مالیاتی را گزارش دهند، 
گفت: عده ای از معافیت های مالیاتی سوء استفاده می کنند. محمود علیزاده درباره 
افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی 
که سازمان امور مالیاتی دنبال می کند جلوگیری از فرار مالیاتی است که بخشی از 
این اقدامات را از طریق استفاده از گزارشات مردمی پیگیری می کنیم.وی ادامه داد: 
قبل از این سامانه گزارشات مردمی از طریق سیستم سنتی و کاغذی برای سازمان 
ارسال می شد که این روش هم برای مردم مشکل بود و هم کنترل گزارشات را برای 
سازمان سخت کرده بود.معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بر مبنای سیستم جدید، 
مردم می توانند فرار مالیاتی را با ارائه اطاعات و اسناد در درگاه سامانه ثبت و مدارک 
را ضمیمه کنند.علیزاده از ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد و گفت: در 
بخش فرار مالیاتی با دو مفهوم مواجهیم؛ اول کتمان درآمد و دوم اجتناب از پرداخت 
مالیات اســت که با راه اندازی این سامانه به دنبال کنترل این موضوعات هستیم.

وی اظهار داشــت: گزارشات توسط سامانه به طور سیستمی رسیدگی می شود و 
تمام مردم می توانند فرارهای مالیاتی را گزارش دهند.معاون سازمان امور مالیاتی 
با بیان اینکه ۱۱۰ ذینفع در سطح کشور داریم که اطاعات فعاان اقتصادی را در 
اختیــار دارند، گفت: به ویژه نهادهایی که اقدام به صدور مجوز می کنند می توانند 
اطاعات موثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی به سازمان ارائه دهند.علیزاده با تاکید 
بر موضوع ســاماندهی معافیت های مالیاتی اظهار داشت: از آنجایی که بخشی از 
کانال های معافیت ها روشن نیست، عده ای برای اجتناب از پرداخت مالیات از مقررات 
معافیت های مالیاتی سواستفاده و خود را مشمول دریافت معافیت ها عنوان می کنند. 
با ســاماندهی بحث معافیت های مالیاتی به دنبال جلوگیری از این سواستفاده ها 
هســتیم.وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی در قالب قانون مالیات های مستقیم 
گفت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات بر مجموعه درآمدها و ساماندهی معافیت های 
مالیاتی را در یک بسته پیشنهادی در بهمن ماه گذشته به دولت تقدیم کردیم که 
این موضوع در حال نهایی شدن است و اگر به تصویب مجلس برسد بخش زیادی از 

موضوعات مالیاتی در کشور حل می شود.

 ورود بورس به کانال یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار واحد

شاخص بورس روز گذشته به میزان بی سابقه ۷۱ واحد صعود کرد و وارد کانال یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار واحد شد. معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید 
که شــاخص کل این بازار با ۷۱ هزار و ۴۰۹ واحد صعود رقم یک میلیون و ۸۱۲ 
هزار واحد را ثبت کرد.شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۴ هزار و ۵۸۹ واحد 
صعود به رقم ۸۵ هزار و ۸۶۳ واحد رسید. معامله گران این بازار یک میلیون معامله 
به ارزش ۱۸۹ هزار و ۵۵۴ واحد ثبت کردند.معدنی و صنعتی گلگهر، فواد مبارکه 
اصفهان، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه  گذاری 
تامین اجتماعی، پاایش نفت اصفهان و س. نفت، گاز و پتروشیمی تامین نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند و بانک های ملت، تجارت و 
صادرات ایران، فواد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاایش نفت اصفهان 
و پاایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس بودند.شاخص کل فرابورس نیز 
۵۶۰ واحد رشــد کرد و در رقم ۱۸ هزار و ۸۲۸ واحد ایســتاد. در این بازار ۸۷۴ 
هزار معامله به ارزش ۸۲ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال انجام شد.پتروشــیمی مارون، 
سرمایه  گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان، سنگ 
آهن گوهرزمین، پتروشیمی زاگرس و فواد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند و پتروشیمی تندگویان، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، بانک دی، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، 

تولید نیروی برق دماوند و سیمان ار سبزوار نمادهای پربیننده این بازار بودند.

چرا طرح رجیستر قاچاق موبایل را از بین نبرد؟
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی با بیان اینکه طرح رجیســتری نتوانسته 
قاچاق گوشی را متوقف کند گفت: علت اصلی این مشکل این است که مسافر هنگام ورود 
به کشــور مجبور نیست کاای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند، بلکه تا سه ماه 

بعد و حتی به صورت غیرحضوری می تواند موبایل را رجیستر کند.
حسین غروی رام در نشست خبری انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار 
کرد: دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشــی های باای ۳۰۰ یورویی گرفته 
بود، به دایلی از جمله فشــار قاچاقچی ها صرف نظر کرد. این در حالی اســت که در سه 
ماه نخســت امســال برای واردات موبایل های بیش از ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشده، 
اما به محض این که این محدودیت شامل موبایل های مسافری هم شد، قاچاقچیان مقابل 
آن ایســتادند.وی افزود: با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز، اکنون گوشی تلفن همراه 
اصا گران نیســت. قاچاقچیان با قاچاق گوشی های باای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم 
زدند. پیشــنهاد من این اســت که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت از 
این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه کنند.غروی رام با بیان اینکه نیروهای امنیتی 
باید به این مساله ورود کنند، اظهار کرد: ما ادعا کردیم قیمت موبایل در بازار از همه جای 
دنیا ارزان تر اســت و این ادعا را اثبات کردیم. کافیست قیمت گوشی را در آمریکا با دار 
۲۲ هزارتومانی ضرب کنید. حتی در برخی موارد گوشی های ما ارزانتر نیز هست.   رئیس 
انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه برای گوشی های باای ۳۰۰ یورو که به شکل 
قاچاق وارد شــده اســت نه خدمات پس از فروش دارد نه از آن حمایت می شود، تصریح 
کرد: قاچاقچیان بازار موبایل را برهم می زنند. ما اکنون واردات گوشــی مسافری نداریم. 
گوشــی های زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر می شوند.  به گفته وی مشکلی که 
باعث شده موبایل هایی که از طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود این است 
که مسافر هنگام ورود به کشور مجبور نیست کاای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت 
کند، بلکه تا ســه ماه بعد و حتی به صورت غیرحضوری می تواند موبایل را رجیستر کند. 
بنابراین طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی را قاچاق 
و پس از رجیســتر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می رسانند.غروی رام خاطرنشان 
کرد که در این فرآیند عده ای از قاچاق چیان اطاعات افراد را می خرند یا به سرقت می برند 

تا برای واردات کاای خود استفاده کنند.
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افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش از ماه آیندهنگـــاه
یــک مقام آگاه در اوپک اعام کــرد این گروه و متحدانش با توجه به بهبود 
ســطح تقاضا که به دنبال شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه آسیب دیده بود، 
از ماه میادی آینده تولید نفت خــود را افزایش خواهد داد. اعضای کلیدی 
اوپک و متحدانش قرار اســت روز چهارشــنبه از طریق کنفرانس وب دیدار 
کرده و به بررســی تولید جاری و آینده گــروه اوپک پاس بپردازند.گروهی 
متشکل از ۲۳ تولیدکننده نفت که در راس آنها عربستان سعودی به عنوان 
بزرگترین صادرکننده نفت جهان قــرار دارد، در آوریل با کاهش تولید ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز به منظور جبران سقوط تقاضا در بحبوحه شیوع ویروس 
کرونا توافق کردند.به گفته نمایندگان اوپک، اکنون عربستان سعودی و اکثر 
تولیدکنندگان اوپک پاس از تسهیل محدودیت های تولید حمایت می کنند. 
تحت توافق اولیه، مقرر شده محدودیت عرضه این گروه در فاز دوم دو میلیون 
بشکه در روز کمتر شده و به ۷.۷ میلیون بشکه در روز برسد.خوش بینی نسبی 
این تولیدکنندگان با گزارش روز جمعه آژانس بین المللی انرژی همزمان شده 
که بر اساس آن، بدترین مقطع رکود تقاضای جهانی برای نفت ناشی از شیوع 
کرونا ســپری شده اما پیامدهای این اپیدمی همچنان در بازار ملموس است 
و روند احیای تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی جریان خواهد داشت.

بر اساس گزارش مارکت واچ، بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در تاش 
برای مقابله با اشباع عرضه در بازار نفت و تثبیت قیمت ها هستند. بهای نفت 
برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۱ 

درصد سقوط قیمت داشته و اکنون در باای مرز ۴۰ دار در هر بشکه معامله 
می شود. شاخص نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود ۴۰ دار در هر 
بشــکه معامله می شود، در حالی که در مقطعی در آوریل به زیر صفر سقوط 
کرده بود.اما موج دوم شیوع پاندمی ویروس کرونا ممکن است باعث شود رکود 
دیگــری در مصرف نفت رقم بخورد، در حالی که ذخایر نفت فراوانی از زمان 
نخستین موج شیوع ویروس کرونا انباشته شده است. اگر اوپک پاس بخواهد 
محدودیت عرضه خود را درســت زمانی که تقاضا ممکن است دوباره سقوط 
کند، تسهیل کند احتمال سقوط مجدد قیمت ها وجود دارد.بنابراین شاهزاده 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و همتایانش در نشست 
آناین روز چهارشــنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس باید گام 
بعدی خود را به دقت سبک و سنگین کنند.الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
دوم ژوییه گفته بود هیچ موضعی در خصوص تمدید کاهش تولید در سطح 
فعلی وجود ندارد اما تاکید کرده بود که اوپک پاس بهتر است روی تصمیمات 
قبلی خود پایبند بماند. در این بین، شــرکت های بزرگ روسی هم آماده می 
شوند تولیدشان را از اوت افزایش دهند.بر اساس گزارش بلومبرگ، باب مک 
نالی، موسس شرکت مشاوره راپیدان انرژی معتقد است اوپک پاس می تواند 
بدون اشــباع عرضه در بازار، تولید خود را افزایش دهد. تقاضای جهانی برای 
نفت در سه ماهه سوم امسال با ازسرگیری فعالیت اقتصادی، ۱۸ درصد رشد 

کرده و به ۹۵.۷ میلیون بشکه در روز می رسد.

 انقاب نیروگاه خورشیدی پشت بامی 
با کرونا زیر و رو شد

بازار گرم صنعت پنل خورشیدی پشت بامی در پی شیوع ویروس کرونا که مردم 
را ناچــار کرد در هزینه های خود صرفــه جویی کرده و با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در خانه بمانند، یک شبه زیر و رو شد.مصاحبه از ۱۲ مدیر شرکتهای 
فعال در این زمینه در آمریکا و اروپا نشان می دهد این شرکت ها در تاش برای 
بقا، به جای رفتن به درب خانه ها به بازاریابی آناین روی آورده اند، از پهپادها 
برای بازرســی پشت بامها اســتفاده می کنند، مجوزهای دیجیتالی تهیه کرده 
و برنامه های فاینانس جدید جذابی به مشتریانشــان پیشنهاد می کنند.طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، انرژی خورشــیدی پس از انرژی بادی، دومین 
منبع انرژی پاک دارای نرخ رشــد پرشتاب در سال ۲۰۱۹ بوده است. تاسیسات 
خورشیدی پشت بامی که برق مورد استفاده شرکتها یا خانه ها را به طور مستقل 
و بدون اتصال به شبکه نیرو تولید می کنند، پیش از شیوع بیماری کووید ۱۹، 
بیش از ۴۰ درصد از این صنعت را تشکیل می دادند.شرکت تحقیقاتی وود مک 
کنزی پیش بینی خود از چشم انداز تاسیسات خورشیدی پشت بامی در اروپا و 
آمریکا در سال ۲۰۲۰ را به میزان ۳۰ درصد کاهش داده اما چشم انداز رشد بازار 
آســیا به دلیل حمایت دولتی قوی در چین را سه درصد افزایش داده است.در 
مقابل، تاسیسات انرژی خورشیدی در ابعاد بزرگ که برای شبکه برق نیرو تولید 
می کنند، عملکرد نسبتا مطلوبی داشته اند. شرکت مک کنزی پیش بینی خود 
از رشد این بخش در اروپا را به میزان حدود ۱۰ درصد کاهش داد در حالی که 
دورنمــای آمریکا به دلیل قیمتهای پایین، یارانه ها و حمایتهای دولتی تغییری 
نکرد.انجمن صنایع انرژی خورشیدی اعام کرده که در آمریکا حدود ۸۰ درصد 
از ۱۰۰ هزار شغلی که در بخش خورشیدی از بین رفته اند، مربوط به نصابهای 
پنلهای خورشــیدی پشــت بامی بوده اند. آمریکا سومین بازار بزرگ تاسیسات 
خورشیدی پشت بامی در جهان پس از چین و ژاپن است.بسیاری از کسانی که 
هنوز شغل خود را در این بخش حفظ کرده اند، با این چالش بزرگ روبرو بوده 
اند که چگونه هزینه شناســایی مالکان خانه دارای پشت بام مناسب را کاهش 
داده و آنها را برای خرید پنلها متقاعد کنند. شــرکتهای فعال در این بخش به 
سرعت دست به کار شده و برای مشتریانی که نگران ابتا به ویروس بودند، وقت 
فروش مجازی تعیین کردند.طبق گــزارش مک کنزی، این اقدام هزینه جذب 
مشــتری را چهار هزار دار معادل ۲۲ درصــد از میانگین ۱۸ هزار دار کاهش 
داده است.در اروپا هم شرکتهای عرضه کننده تاسیسات خورشیدی پشت بامی، 
طرحهای فاینانس جذابی را عرضه کرده اند تا مشتریانی که در شرایط کرونایی 
حاضر به هزینه نیستند را جلب کنند.بر اساس گزارش رویترز، گروههای صنعت 
خورشــیدی می گویند با وجود نوآوریهایی که صورت گرفته است، مدتی طول 

خواهد کشید تا این صنعت به طور کامل بهبود پیدا کند.

تکلیف ذخیره کارت سوخت چه می شود؟
سررســید ۹ ماه ذخیره بنزین در کارت های ســوخت این ماه به پایان می رسد 
اما طبق گفته ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی تصمیم گیری 
برای تمدید یا عدم تمدید ســقف ذخیره بنزین در جریان است. از ابتدای طرح 
سهمیه بندی بنزین در آبان ۱۳۹۸ امکان ذخیره بنزین در کارت های هوشمند 
سوخت مالکان خودروهای شــخصی و موتورسیکلت به مدت شش ماه تعیین 
شده بود که بر این اساس سه ماه دیگر افزایش و مجموعا به ۹ ماه تغییر یافت.این 
مساله بدین معناست که درحال حاضر کارت سوخت ظرفیت ذخیره ۵۴۰ لیتر 
بنزین را دارد و بر اساس شرایط فعلی اگر فرد تا پایان ماه نهم یعنی تیرماه این 
میزان سهمیه را حتی یک لیتر استفاده نکند، سهمیه مردادماه به آن فرد تعلق 
نمی گیرد.اما اگر فرد ۳۰ لیتر از ســهمیه ۹ ماهه خود را استفاده کرده باشد، در 
مردادماه تنها ۳۰ لیتر بنزین دریافت می کند و ۳۰ لیتر مابقی را از دست خواهد 
داد، البته آنطور که فاطمه کاهی - ســخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی - به ایســنا گفته، تصمیم گیری برای تمدید یا عدم تمدید سقف ذخیره 
بنزین در کارت های ســوخت در جریان است و باید منتظر نتیجه قطعی ماند.

وی با بیان اینکه این تصمیم پیش از پایان تیرماه اعام خواهد شــد اما نتیجه 
آن هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: پس از مشخص شدن نتیجه اطاع رسانی 
انجام خواهد شد و احتماا در روزهای آتی این موضوع تعیین تکلیف می شود.

طبق اعام شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی میزان سهمیه ماهیانه برای 
خودروهای شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر، دوگانه سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت ها 

۲۵ لیتر است.

در راستاي ارج نهادن به تعهد و تعلق سازماني و قدرداني از تاش جمعي 
کارگران انجام شد

تقدیر از کارگران نمونه به عنوان ارکان اصلي 
و پیشگامان جهش تولید 

طي مراسمي با حضور جمعي از مدیران ارشد شرکت پاایش گاز شهید هاشمي 
نژاد مراســم تجلیل از کارگران نمونه ســال ۱۳۹۸ با فاصله گذاري اجتماعي و به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید 
هاشمي نژاد، سید مجید منبتي در مراســم تقدیر از کارگران نمونه این مجتمع 
گازي طي سخناني به اهمیت جایگاه کارگران در صنایع کشور به خصوص صنعت 
عظیم نفت و گاز پرداخت و گفت: کارگران همواره در تحقق اهداف نظام جمهوري 
اسامي، آباداني و پیشرفت اقتصادي کشور نقش غیرقابل انکاري دارند و ارکان اصلي 
رونق تولید و پیشگامان جهش تولید در بازار کسب و کار هستند.وي اظهار داشت: 
توسعه کشور در گرو مسئولیت پذیري و تعهد کارگران است و حرکت چرخه کار 
و تاش با نیروي توانمند کارگري معنا پیدا مي کند و این عزیزان نقش بســزایي 
در زمینه تولید، روش و بهبود تولید، سرمایه گذاري، بازار کسب و کار و مواد اولیه 
دارند.مهندس منبتي تصریح کرد: کارگران این تاشگران بي ادعاي عرصه تولید گاز 
طبیعي در پاایشگاه خانگیران منشا خدمات بزرگي به هزاران مشترک خانگي و 
صنایع هستند و موفقیت هاي کسب شده در تمامي حوزه ها طول سالیان گذشته، 
مرهون زحمات و تاش هاي کلیه کارکنان و کارگران در این مجتمع گازي است.

این مقام مســئول اضافه کرد: وجود ذخایر عظیم خدادادي در دل زمین و وجود 
تاسیسات پاایشگاهي فرصت اشتغال و کسب و کار براي تعداد دو هزار نفر و کسب 
روزي حــال در این منطقه را بوجود آورده اســت که از این بابت باید شــکرگزار 
خداوند متعال باشیم.مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد همچنین به 
وضعیت شیوع کرونا اشاره کرده و خاطر نشان نمود: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده 
شــده، تصمیمات مهمي در زمینه جلوگیري از شــیوع و فراگیري ویروس، حفظ 
فاصله گذاري اجتماعي، رعایت موارد بهداشتي از جمله ضدعفوني سایت عملیاتي 
و واحدهاي اداري، ضدعفوني معابر شهرستان ، روستاهاي پیرامون و مجتمع هاي 

مسکوني و همچنین توزیع ماسک در بین کارکنان انجام شد.

عربستان پیشنهاد کم کردن 2 میلیون بشکه از رقم 
»توافق کاهش تولید« را داده است

به گفته منابع آگاه، بر اساس پیشنهاد عربستان، اوپک پاس ۲ میلیون بشکه در روز از کاهش تولید 
کنونی کم می کند و رقم کاهش تولید در کل به ۷.۷ میلیون بشکه در روز می رسد.عربستان پیشنهاد 
کم کردن ۲ میلیون بشکه از رقم »توافق کاهش تولید« را داده است وال استریت ژورنال به نقل از یک 
منبع آگاه نوشت، در میانه بروز نشانه هایی از بازگشت تقاضا به سطح نرمال، گروهی از تولیدکنندگان 
نفت خام به رهبری عربستان در حال متقاعد کردن اعضای اوپک و هم پیمانانشان هستند تا در ماه 
آگوســت، تولید خود را افزایش دهند.گروه اوپک پاس قرار اســت از طریق ویدئو کنفرانس در روز 
چهارشنبه در مورد آینده تولید نفت صبحت کنند. این گروه در ماه آوریل توافق کردند در مجموع 
روزانه ۹.۷ میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند زیرا شیوع کرونا از تقاضا برای نفت کاسته بود.به 
گفته منابع آگاه، اکنون عربستان و بیشتر شرکت کنندگان در این توافق از افزایش تولید حمایت می 
کنند. بر اساس پیشنهاد عربستان، اوپک پاس ۲ میلیون بشکه در روز از کاهش تولید کنونی کم می 
کند و این رقم به ۷.۷ میلیون بشکه در روز می رسد.یک منبع آگاه گفت: »اگر اوپک همچنان به دنبال 
کاهش تولید باشد تا قیمت ها را باا نگه دارد؛ من فکر می کنم،  این خودکشی است.... و تاش برای 
به دست آوردن سهم از بازار به وجود می آید.«خوش بینی نسبی تولیدکنندگان با گزارش روز جمعه 
آژانس بین المللی انرژی که نشان می دهد اثرات بد شیوع کرونا بر تقاضای برای نفت در جهان عبور 

کرده اما همچنان این دیدگاه وجود دارد که بازار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی بهبود می یابد.

  استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه 
انجام می شود

سخنگوی صنعت برق از تولید رمز ارز با تعرفه های خانگی، کشاورزی و صنعتی خبر داد که این رویه 
سبب ایجاد آسیب جدی به شبکه برق می شود. مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی توانیر و ســخنگوی صنعت برق درخصوص پاداش ۱۰ میلیون تومانی برای معرفی مراکز 
غیرقانونی استخراج رمز ارز گفت: پیش از این وزارت اقتصاد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی 
استخراج رمز دعوت کرده بود و پس از آن بود که وزارت نیرو نیز از مردم خواست که مزارع غیرمجاز 
ارز را شناســایی و معرفی کنند.وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴ مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت 
۳۰۰ مگاوات مجوز گرفته اند، افزود: متاســفانه عده ای هم هستند که با سوءاستفاده، از تعرفه های 
دیگری مانند کشاورزی، خانگی و حتی صنعتی برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند که این تعداد 
باعث ورود آسیب های زیادی به شبکه می شوند.رجبی مشهدی با بیان این که شناسایی این مراکز 
از طریق مقایسه مصارف با دوره های قبل و سایر راهکار ها انجام می شود، گفت: با این حال به منظور 
جلب مشارکت مردم و شناسایی بیشتر استفاده کنندگان غیرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به 
افرادی که این مراکز غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.سخنگوی صنعت برق 
همچنین با اشــاره به این که در پنجشنبه هفته گذشته )۱۹ تیر( مصرف برق نسبت به روز مشابه 
سال گذشته بیش از ۴ هزار مگاوات افزایش داشت، افزود: با توجه به این که میزان رشد مصارف در 

همه بخش ها به دلیل در اختیار داشتن تعداد انشعاب های فروخته شده مشخص است.

زنگنه: تحریم ها 
ماندنی نیست

وزیر نفت گفت:  تحریم ها ماندنی نیست، 
باید ظرفیــت تولید  نفــت را بااببریم، 
افزایش ظرفیــت تولید نفــت برای ما 
حیاتی و راهبردی است. به گزارش ایسنا، 
بیژن زنگنه در صفحه توییتر خود نوشت: 
 تحریم ها ماندنی نیســت باید ظرفیت 
تولید  نفت را بااببریم تا بتوانیم با قدرت 
بــه بازار بازگردیم و ســهم ایران را پس 
بگریــم.وی ادامــه داد: افزایش ظرفیت 
تولیدنفــت برای ما حیاتــی و راهبردی 
 IPCاســت. وزیر نفت تاکید کرد: قرارداد
توسعه میدان مشترک یاران با شرکتی 
ایرانی برای همین امضا شــد. ایران از پا 

نمی نشیند.

رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان اعام کرد:
آموزش های آبفا به سمت آموزش های 

مجازی سوق پیدا می کند
رییس اداره آموزش همگانی شــرکت آبفااستان 
اصفهان در جمع اعضای هیات مدیره سمن خیریه 
مهر کوثر اصفهان، فرهنگسازی مصرف بهینه آب 
شرب را جز اولویتهای برنامه هایآبفا استان اصفهان 
اعام کرد و گفت: با توجه به شرایط انتشار ویروس 
کرونا، آموزش ها با رویکرد جدید و به صورت مجازی ادامه می یابد. محسن 
شفیعا افزود: در طول ۱۱ سال گذشته، اقدامات فرهنگی بسیاری برای گروه 
های مختلف سنی در استان انجام شده و مخاطب اصلی این برنامه ها نیز  
کودکان و  نوجوانان بوده اند.شــفیعا در ادامه سخنان خود، به افزایش۳۰ 
تا ۴۰ درصدی مصرف آب ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و ورود به فصل 
گرم سال اشــاره کرده و گفت: حتی در شرایط کرونایی امروز نیز اقدامات 
آموزشــی شرکت آبفا در خصوص مدیریت مصرف آب متوقف نشده و این 
شرکت، از ظرفیت فضای مجازی برای پیشبردآنها استفاده می کند.رییس 
اداره آموزش همگانی شــرکت آبفا استان اصفهان در این راستا به برگزاری 
جشنواره فرهنگی هنری خانواده آبی اشاره کرد و افزود: به منظور ارتقا سواد 
آبی خانواده ها و همچنین قدردانــی از مجاهدتهای کادر درمانی قهرمان 
کشور در مبارزه با ویروس کرونا با ترغیب خانواده ها به ماندن در خانه، این 
جشــنواره با محوریت مدیریت مصرف آب در خانواده، از ابتدای خردادماه 
آغاز شده و گروههای سنی۶ تا ۱۸ سال به عنوان مخاطب آن تا ۳۱ مرداد 
فرصت دارند آثار خود را در ۵ بخش از طریق شبکه های اجتماعی مجازی 

به روابط عمومی این شرکت ارسال نمایند.

پس از ادغام شرکت های آبفا شهری و روستایی انجام شد: 
ارتقاء شرایط تامین آب 700روستا در 

خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی 
از ارتقاء شرایط تامین آب شرب ۷۰۰روستا در این 
اســتان خبر داد.سید ابراهیم علوی گفت: مشکل 
تامین آب شــرب این تعداد روستا پس از اجرای 
طرح یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضاب 
شهری و روستایی  با تاش بی وقفه همکاران  و با وجود کمبود منابع مالی 
رفع شده و یا کاهش یافته است که اقدام یزرگی در این حوزه محسوب می 
شود.علوی خاطر نشــان کرد: بخشی از این روستا ها مربوط به شهرستان 
های  تریت جام ، سبزوار ، بردسکن ، خواف و نیشابور می باشد که مدیران 
و همکاران این مناطق با دست خالی مشکل آب شرب ساکنان روستایی را 
حل کردند که جای تقدیر دارد.    وی با اشــاره به سقایی  دو هزار و ۸۰۰ 
روســتا توسط آبفا خراســان رضوی گفت: ۹۱درصد روستاهای باای ۲۰ 
خانوار تحت پوشــش آبفا قرار دارند و ۹درصد باقیمانده هم به صورت خود 
گردان اداره می شوند که بر اساس مصوبات استانداری این تعداد روستا هم 
تحویل آبفا خواهند شــد.مدیرعامل آبفای خراسان رضوی اعام کرد: ۲۰۰ 
روستای اســتان به طور دائم و بین ۷۰ تا ۸۰ روستا هم به شکل متغیر با 
تانکر آبرسانی می شوند  و در شرایط اضطرار هم ۱۳ دستگاه تانکر کمکی 
توسط استانداری در اختیار آبفا قرار می گیرد.سید ابراهیم علوی همچنین 
از اختصاص هزارو ۲۰میلیاردریال اعتبار صندوق توسعه ملی برای تکمیل 

۲۸ مجتمع آبرسانی روستایی  در استان خبر داد.

گزیده خبر

استانها
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گزیده خبر  در گفت وگوی مطرح شد:

صادرات عسل صفر شد
رئيس کانون علم و فن صنعت زنبورداری کشور اظهار داشت: در 
حال حاضر مازاد توليد داريم اما چون اســتاندارد عسل در کشور 
ما اجباری نيســت هيچ کشــوری تمايل به خريد آن نيست به 
طوری که در حال حاضر صادرات عســل صفر شده است. حتی 
کشــور عراق که بازار خوبی برای ما محسوب می شد از بهمن ماه 
ســال گذشته واردات عســل از ايران را ممنوع کرده است.عفت 
رئيسی ســرحدی در گفت وگو با ايلنا، در مورد وضعيت صنعت 
زنبورداری کشور گفت: اين صنعت در سال های اخير رشد خوبی 
داشــت و به ويژه بســياری از فارغ التحصيان به علت بيکاری، 
جذب اين صنعت شده اند. هم اکنون 110 هزار زنبوردار حرفه ای 
و بيش از 8.5 ميليون کندو داريم. مســئله ای که در اين صنعت 
غافل مانده اين اســت که اين صنعت را تنها برای توليد عســل 
می شناســند در حالی که حرفه تاثيرگذار در صنعت کشاورزی 
و گرده افشــانی اســت که موجب ازدياد محصوات می شود.وی 
افزود:  پرورش زنبور عسل باعث افزايش کيفی وکمی محصوات 
کشاورزی است که در کشــورهای ديگر به زنبورداران، کندويی 
150 دار تــا 200 دار بابت يک دوره گرده افشــانی می دهند 
که در کشــور ما  متاســفانه بابت ورود کلنی های زنبور عسل در 
روستاها، شوراهای روســتا مبالغی را از زنبوردار می گيرند و اين 
يک کار ناپسند اســت.وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، فارغ 

از رويکردهای سياسی نوعی نگاه زيربخشی به اين صنعت وجود 
دارد که هميشــه آن را زيرمجموعه بخــش دام و طيور می داند 
و به همين جهت سياســت مدونی برای رشــد رفاه اجتماعی و 
معيشتی فعاان اين صنعت در نظر گرفته نمی شود. اين موضوع 
باعث شده تا صنعت زنبورداری در حاشيه باشد. البته در سال های 
اخير دفتر زنبورداری در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
تشکيل شــده که آن نيز کارکرد ازم را ندارد به طوری که زيان 
زنبورداران را در دو يا ســه سال اخير در عدم تخصيص ارز مورد 
نياز برای واردات دارو، موضوع بيمه اجتماعی و گرانی نهاده های 
زنبورداری نتوانستند جبران کنند.رئيس کانون علم و فن صنعت 
زنبورداری کشور در مورد قيمت عسل گفت: بايد توجه داشت که 
اين موضوع تحت تاثير متغيرهای زيادی مانند محل توليد آن که 
کوه باشــد يا دشت و عدم استاندارد عسل و ساير است. به نوعی 
نبوِد موضوع استاندارد عسل باعث قيمت گذاری سليقه ای در اين 
صنعت شــده است در حالی که نبايد با ســامت مردم اينگونه 
رفتار شود هرچند که قرار بود مراحل اجباری استاندارد عسل در 
شورای عالی استاندارد مطرح شود که به دليل شيوع کرونا هنوز 
اين کار صورت نگرفته اســت.وی ادامه داد: نبوِد استاندارد عسل 
باعث شده تا بيشتر کارخانجات به دنبال عسل درجه 3 باشند که 
اين باعث می شود تا توليدکنندگانی که محصول آنها حاصل شهد 

طبيعی اســت مجبور به انبارداری اين محصول شوند و به نوعی 
با عدم فروش محصوات مرغوب روبه رو هستيم.رئيســی تصريح 
کرد: هم اکنون قيمت عسل طبيعی فله ای 45 تا 60 هزار تومان 
است که با 40 يا 50 درصد هزينه اضافی به دست مصرف کننده 
می رســد.وی در مورد صادرات عسل گفت: در حال حاضر مازاد 
توليد داريم اما چون استاندارد عسل در کشور ما اجباری نيست 
هيچ کشــوری تمايل به خريد آن نيســت به طوری که در حال 

حاضر صادرات عســل صفر شده است. حتی کشور عراق که بازار 
خوبی برای ما محسوب می شد از بهمن ماه سال گذشته واردات 
عسل از ايران را ممنوع کرده است.وی يادآور شد: در حال حاضر 
بيماری کرونا اين صنعت را متاثر کرده است به طوری که امسال 
با چالش جدی در جذب کارگر زنبورداری داريم چون خانواده آنها 
اجازه فعاليت و انتقال به محل ديگر را نمی دهند. همچنين گرانی 

سوخت موجب شده تا هزينه های اين صنعت روزافزون باشد.

مدير عامل چادرملو : 
عرضه سنگ آهن و فـرآورده های فوادی 
در بورس کاا، منطقی ترین شیوه کشف 

قیمت است 
مهندس ناصر تقی زاده مدير عامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در گفت و گويی با ما  با اشــاره 
به اينکه در ســال گذشــته نيز قيمت های سنگ 
آهــن کنســانتره و گندله همانند ســالهای قبل 
همچنان تابعی از ميانگين قيمت فروش شــمش 

فواد خوزستان بوده است گفت:  نوسانات قيمت های جهانی سنگ آهن 
و گندلــه تأثير با اهميتی در قيمت های فروش محصوات فوق نداشــته 
اســت و فقط افزايش يا کاهش قيمت های شــمش فواد خوزستان، در 
قيمت های فروش محصوات فوق تأثير داشــته است.وی اضافه کرد: در 
مورد نظام قيمت گذاری معتقديم با تشــکيل بورس کاا و عرضه سنگ 
آهن و فـــرآورده های آن در بورس، مسأله مهم کشف قيمت محصوات 
زنجيرۀ فواد تکميل می گردد به عبارت ديگر هدف و فلسفۀ اّوليۀ تشکيل 
بورس کاا خروج از قيمت گذاری دســتوری بوده است. زيرا اقدامات غير 
کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قيمت فواد در گذشته موجب 
گرديده، به علت عدم کشف قيمت کلّی زنجيـرۀ توليد فواد در بورس کاا 
، بخشــهای توليدی به صورت مستقيم يا غير مستقيم از غير واقعی بودن 
قيمت ها آسيب پذير باشند. تقی زاده افزود: به نظر می رسد با پيشرفتهايی 
که بورس کاا نموده، امروزه در جايگاهی قرار دارد که دولت و صنايع می 
توانند به آن اعتماد کنند . محصوات استراتژيک از جمله توليدات زنجيرۀ 
فواد راهی جزء کشف قيمت واقعی در بورس کاا را ندارند و وصل کردن 
کل قيمت های زنجيرۀ فواد به يک محصول، منطقی نيست. مدير عامل 
چادرملو در ادامه اين گفت و گو افزود : يکی از مهمترين و اساســی ترين 
پايه های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخائر زير زمينی کشور است 
، نقش معادن در رشــد اقتصادی هر کشوری کامًا مشهود و بهره برداری 
از معادن کشــور عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی است زيرا معادن 
تأمين کننده مواد اّوليه مورد نياز بسياری از صنايع بوده و در امر خودکفائی 
صنعتی، ايجاد اشــتغال مولد، افزايش توليد ناخالص ملّی و درآمد سرانه 
کشور نقش بسزايی داشته و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور 
افتاده و کمتر توسعه يافته کشورها، نقش عمده ای هم در توسعه و آبادانی 
مناطق مزبور ، اشــتغال زايی جلوگيری از مهاجرت و شهرنشينی خواهد 
داشت. به عنوان نمونه طبق آمار منتشره از طرف سازمان بين المللی کار، 
اشــتغال هر نفر در معادن ســنگ آهن موجب ايجاد 17 شغل در صنايع 
مرتبط می گردد. مدير عامل چادرملو گفت : کشــور ايران به دليل وجود 
منابع و ذخائرطبيعی )نفت، گاز، مواد معدنی( در رديف کشــورهای غنی 
منابع طبيعی قرار دارد. به نحوی که در رده بندی کشورهای جهان از نظر 

مواد معدنی جزء 15 کشور اّول قرار گرفته است.

معاون وزير صمت اعام کرد
احیای بیش از ۵۶۲۰ شغل از ابتدای امسال

معــاون وزير صنعت،  معدن و تجارت )صمت( و مديرعامل ســازمان صنايع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ايران از احيا و راه اندازی مجــدد 314 واحد صنعتی از ابتدای 
امسال تاکنون خبر داد.به گزارش شاتا، محسن صالحی نيا در جلسه قرارگاه جهش توليد 
که با حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: با راه اندازی 
مجدد اين واحدها برای 5 هزار و 623 نفر اشتغال ايجاد شده است.وی افزود: بيشترين 
واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با 27 درصد، صنايع شيميايی 
26 درصد و صنايع غذايی و آشاميدنی 18 درصد است.به گفته صالحی نيا در يک هفته 
گذشته و منتهی به 21 تيرماه امسال، تعداد 78 واحد جديد مجدداً راه اندازی شده و 
وارد چرخه توليد شده اند.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه استان های 
خراسان شمالی، کردســتان و مازندران از ابتدای سال تاکنون راه اندازی مجدد واحد 
نداشــته اند،  گفت: اســتان تهران با 44 واحد، اصفهان 40 واحد صنعتی و آذربايجان 
غربی با احيای 28 واحد صنعتی بيشترين تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را 

از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.

رئيس اتاق بازرگانی تهران:
 بانک مرکزی فهرست صادرکنندگان متخلف را اعام کند

رئيس اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورت اعام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را برنگردانده اند از سوی بانک مرکزی کارت بازرگانی آنان را تعليق 
می کنيم. مسعود خوانساری افزود: به بانک مرکزی اعام کرديم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی 
آن ها را تعليق کند.رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران گفت:با تعليق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن ها 
موظف خواهند بود ارز های وارد نشده به اقتصاد کشور را تعيين تکليف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسويه کنند کارت بازرگانی آن ها دوباره فعال 
خواهد شد.وی اضافه کرد: پيشنهاد مشخصی را که قبًا به دولت داديم و اکنون هم پيگيری می کنيم اين است که همان طور که برای کارت های بازرگانی جديد 
در امر واردات برای سال های اول و دوم محدوديت قائل می شويم برای صادرات نيز همين اقدام را انجام دهيم يعنی برای کارت هايی که سال اول صادر می شود 
محدوديت قائل شويم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسويه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با 
استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گيرد.رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارت هايی است که ممکن 
است يک بار در سال از آن استفاده شود از اين رو اگر محدوديت های پيشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثًا کارت بازرگانی تازه صادر شده برای 
سال اول فقط 200 هزار دار صادر کند و اگر توانست تسويه کند اجازه صادرات بعدی به اين کارت داده شود جلوی بسياری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.

 خوانساری با بيان اين که هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد بايد کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکت های متعددی اعم از خصوصی، 
دولتی و نيمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده اند که بعضی از اين شرکت ها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت ها ممکن 

است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.

مجمع عمومي عادي ساليانه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران ، نمايندگان صاحبان سهام ، 
اعضاي هيات مديره و  نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در تاار تشريفات و تاار آهن 
ذوب آهن اصفهان با رعايت پروتکل های بهداشتی  پنج شنبه  19 تيرماه برگزار شد .نمايندگان 
سهامداران عمده ذوب آهن  در جايگاه هيأت رئيسه قرار گرفتند و دکتر سعيد عبودی رئيس هيات 
مديره شــرکت صدر تامين رياست مجمع را عهده دار شد . مهندس منصور يزدی زاده مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان در ارائه گزارش هيأت مديره مربوط به عملکرد سال 98 و برنامه هاي آتي اين 
شرکت گفت :   رکورد توليد با دو کوره بلند و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ساانه توليد کک ازجمله 
دستاوردهای سال قبل است.وی با اشاره به دستيابی به رکورد  کمترين مصرف کک، اظهار کرد: 
کک مهمترين بخش قيمت تمام شده شرکت در بحث انرژی است و در حاليکه ديگر فوادسازان از 
گاز استفاده می کنند، اما ذوب آهن به دليل روش توليد کوره بلند ناچار به استفاده از کک است.

مديرعامل شرکت ذوب آهن با تاکيد بر اينکه به دليل کمبود کمی و کيفی در زغال سنگ در کشور 
و همچنين کمبود کک در کشــور ناچار به واردات هستيم که مجموع آنها 50 درصد قيمت تمام 
شده شرکت ذوب آهن را در برمی گيرد، افزود: در اين حوزه عدد 512 کيلو به ازای هر تن چدن را 
در سال 98 به 510 کيلو رسانديم و اميدواريم در سال 99 اين روند کاهشی ادامه يابد.وی با اشاره 
به روند آزمايشی پروژه PCI به عنوان يکی از پروژه های اقتصادی ذوب آهن، اظهار کرد: قرار بود 
بهره برداری رسمی از اين پروژه در فروردين امسال با حضور رئيس جمهور انجام شود که به دليل 
شرايط موجود اين اتفاق رخ نداد، اما امروز شرکت از اين پروژه استفاده آزمايشی می کند.  وی با 
بيان اينکه يکی از فاکتورهای مهم صنعت فواد توليد سرانه فواد است، اظهار کرد: ميزان توليد 

ذوب آهن در ســال 97به ازای هر نفر، 161 تن بود که اين عدد در ســال 98 به 174 تن رسيد و 
پيش بينی می شود در سال جاری با جهش توليد و با راه اندازی کوره شماره يک به عدد 199 تن 
به ازای هر نفر برسيم که اين حاصل دو اقدام از جمله افزايش توليد و ديگری خروجی شرکت است 
و در عمل جهش توليد در اين شرکت محقق می شود .مديرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به ثبت 
رکورد صادرات شــرکت ذوب آهن در سال گذشته با يک ميليون و 155 هزار تن محصول، گفت: 
اين ميزان صادرات معادل 50 درصد محصوات اصلی شــرکت است.وی افزود : تثبيت سودآوری 
شرکت را در سال گذشته شاهد بوديم و امسال 880 ميليارد تومان را هدف گذاری کرديم. بدين 
ترتيب زيان انباشته شرکت را به صفر خواهيم رساند و سال آينده به طور قطع سود تقسيم خواهيم 
کرد.وی با بيان اينکه در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد رشد 57 درصدی هزينه های مواد اوليه 
بوديم، ادامه داد: رشد هزينه ها در حالی بود که رشد فروش شرکت 28 درصد رقم خورد و اين يکی 
از دايل نرسيدن به سود عملياتی مناسب ذوب آهن همانند سال 97 بود.مديرعامل   ذوب آهن با 
اشاره به دايل رشد هزينه های ذوب آهن، اظهار کرد: رشد 57 درصدی قيمت زغال و همچنين 
نرخ افزايشی تورم و ... موجب رشد هزينه های توليد در ذوب آهن شده است.وی با بيان اينکه ذوب 
آهن در بحث فروش با محدوديت هايی در فروش محصوات خود در بورس کاا مواجه شد، تاکيد 
کرد: در اين شــرايط به ســود قابل پيش بينی دست نيافتيم برآورد ما از سود از دست رفته 800 
ميليارد تومان بوده است.يزدی زاده در ادامه به چالش های پيش روی شرکت اشاره کرد و گفت: 
بزرگترين مشکل ذوب آهن کمبود مواد آهن دار در کشور است، اما با رويکرد جديد وزارت صمت 
روند خام فروشی رو به کاهش است و با تدابير صورت گرفته قرار است پيش از صادرات ابتدا نظر 

توليدکنندگان داخلی جلب شود.وی با اشاره به ترجيح معادن به تبديل سنگ آهن به کنسانتره 
و گندله  که  يک چالش برای ذوب آهن محســوب می شود، گفت: ما امروز با کمبود سنگ آهن 
درشــت دانه در کشــور مواجه هستيم، از سوی ديگر برخی صنايع باا دستی همچون گل گهر و 
چادرملو به توليد فواد روی آورده اند و در اين شرايط آنها تامين مواد اوليه خود را در اولويت قرار 
داده اند.وی با اشــاره به اينکه ذوب آهن همانند ديگر فوادسازان از يارانه انرژی برخودار نيست، 
اظهار کرد: مطابق آخرين برآورد ذوب آهن به ازای هر کيلو توليد محصول 1050 تومان از يارانه 
انرژی بی بهره اســت.وی با اشــاره به برنامه های مقابله با چالش های موجود، اظهار کرد: شرکت 
ذوب آهن به دنبال خريد معادن زغال سنگ و سنگ آهن است و اقداماتی نيز صورت گرفته است، 
همچنين تمديد مجوز هيات وزيران در عرضه يک ميليون و 750 هزار تن سنگ آهن، ارائه برنامه 
تامين کامل مواد اوليه ذوب آهن و پيشنهاد آن به وزارت صمت از مهمترين برنامه های اين شرکت 
اســت.وی با اشاره به راه اندازی کوره بلند شماره يک ذوب آهن، تصريح کرد: با وجود کمبودهای 
بسيار در آستانه راه اندازی کوره بلند شماره يک هستيم اما مهمترين بحث آن تامين پايدار مواد 
اوليه آن است که با برنامه ريزی وزارت صمت به زودی شاهد راه اندازی آن خواهيم بود.  در پايان 
اين مجمع، شرکت سرمايه گذاری صدر تامين، شرکت پويش بازرگان، شرکت فراورده های نسوز 
ايران، شرکت توسعه معادن پارس تامين و شرکت صبا تامين به عنوان اعضای هيات مديره در دوره 
جديد به مدت دو سال انتخاب شدند.همچنين موسسه حسابرسی هشيار مميز به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی تدوين و همکاران به عنوان حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت يک سال انتخاب شدند.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

 ذوب آهن اصفهان با راه اندازی کوره بلند شماره یک  
جهش تولید را محقق می سازد
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رییس پژوهشکده پولی و بانکی؛گزیده خبر

مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد است
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مشکل تورم از جانب عرضه 
کل اقتصاد و دو شــاخص مهم »نوآوری« و »بهره وری« اســت.به 
گزارش تسنیم، اقتصاد کشــور این روزها دچار تاطمات زیاد در 
حوزه قیمت هاست، نوســاناتی که طی سال های متمادی گذشته 
تکرار شده و مساله ای به نام »تورم ساختاری« را دامن زده است. 
به نظر می رســد، این روزها بزرگترین مشکل کشور »تورم« است 
و متاســفانه دولت ها تاکنون تنوانسته اند بر این ابرمشکل اقتصاد 
ایران فائق بیایند.درباره اینکه ریشه تورم طوانی مدت در اقتصاد 
ایران چیســت و بانک مرکزی چه راه حل های پایداری برای حل 
این معضل، یک بار برای همیشــه دارد، با شاپور محمدی رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتگو کردیم.شاپور محمدی 
در گفتگوی تفصیلی با تســنیم با بیان اینکه دگردیسی خوبی در 
بانک مرکزی رخ داده اســت، اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی 
در حــوزه پولی می تواند روند اقتصادی را مشــخص کند؛ یکی از 
رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز اســت که سال ها جزو 
آروزی اقتصاددان ها بود.وی با بیان اینکه از جمله ابزارهای معروفی 
که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، 
نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز اســت، تصریح کرد:  در ایران،   
از این ابزارها، حجم پول را داشــتیم که فقط رشد می کرد و نمی 
توانستیم آنرا جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم و 
بیش استفاده می شد. بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده 
در دنیا، ما فقط دو ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را اســتفاده 
می کردیم.رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: 
در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده 
اســت اما بانک مرکزی خیلی با این نــرخ کار نمی کرد. بنابراین 
مشکلی به نام بســط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی 
بسط انجام می شد ولی نمی توانستیم جمع کنیم.این مقام مسئول 
در نظام بانکی در پاسخ به این سوال که چطور می توان پول را جمع 
کرد؟ گفت: در گذشــته فقط به خاطر اینکه دولت کسری بودجه 
داشت، بانک مرکزی این بار را برعهده می گرفت؛ اما در سال های 
اخیر هم آقای رییس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رییس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کســری بودجه از طریق بانک 
مرکزی تامین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی 
از بین می رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می 
شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می کردند و کسری بودجه را 
پوشش می دادند؛ ولی هم اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان 

ها و مسئوان دولت ایجاد شده است.
اســتفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول/ بانک 

مرکزی دیگر سنتی کار نمی کند
وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: 
یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی 
قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نزاریم و روی نرخ هایمان 
متمرکز شــویم یعنی مدیریت در بــازار بین بانکی که اتفاقا بانک 
مرکزی از این ابزارهم استفاده می کند و از طریق عملیات بازار باز 
روی نرخ ها تاثیر بگذاریم. در دو هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف 
کریدور را افزایش داد در واقع در بازار بین بانکی روی نرخ ها تاثیر 
گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای 
سنتی یعنی فقط حجم پول کار نمی کند بلکه دارد روی نرخ ها اثر 
می گذارد.محمدی با اشاره براینکه عملیات بازار باز )OMO( یکی 
از ابزارهایی بود که سال ها اقتصاددان ها تأکید زیادی بر استفاده از 
آن داشــتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده 
اما نکته مهم اینجاســت که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین 
میزان اوراقی که باید وجود داشــته باشد تا بانک مرکزی با آن کار 
کند خیلی مهم است. هم اوراق ۸۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه 
و اوراقی که مجوز انتشارشــان را سران اقتصادی نیز داده اند، باید 
منتشر شود تا OMO نیز موثرتر شود البته این بازار اان در مرحله 
اجراســت ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.رییس پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی، با تاکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی 
در حــوزه پول گفت: بانک مرکزی به جای اینکه روی پایه پولی و 
حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ ها متمرکز شده است و از این 

طریق می خواهد هدف گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد 
دوم که به نوعی به مدرن ســازی سیاســت پولی کمک می کند 

»هدف گذاری تورم« است که در گذشته وجود نداشت.

چرا تورم در ایران مدیریت نشده؟
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی 
براینکه علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست؟ 
گفت: البته در برخی مواقع اعام و عمل هم شده و در همین دولت 
نیز تورم یک رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما 
باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث های بازارهای مالی 
و پول، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و ... وقتی همه را نگاه می کنیم، 
در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضه ی 
اقتصاد )منظور من به طور مشــخص عرضه ی کل اقتصاد است( 
انعطاف داشــت آیا تورم به این شــدت ایجاد می شد؟ خیر؛ چون 
تقاضا برای کاای مصرفی ایجاد می شد ولی انقدر عرضه خودش 
را با تقاضا منعطف می کرد که قیمت ها رشد نمی کرد.وی افزود: 
چرا قیمت خودرو باا می رود؟ چون نمی توانیم عرضه را افزایش 
دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد می شــد تیراژ را باا می بردیم، 
قیمت ها در این بازار پرنوسان نمی شد؛ در کشورهای دیگر اینطور 
نیســت که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن 
تقاضا پاسخ دهد. همینطور که تقاضا باا می رود عرضه را باا می 
برند و قیمت در تعادل است.رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک 

مرکزی، در پاســخ با تاکید براینکه وجود تقاضای سفته بازی در 
بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، 
تقاضای سفته بازی اصا شکل نمی گیرد، اگر عرضه انقدری قوی 
باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته بازی سرکوب می شود.

وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره 
وری و نوآوری اســت، گفت: ۷۰-۸۰ سال است که مشکل اقتصاد 
ما در ســمت عرضه و نوآوری و بهره وری است؛ مشکل عرضه در 
برخی مســائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضه بنزین زیاد شد اگر 
زیاد نمی شد باید واردات انجام می دادیم ولی مشکل عرضه بنزین 
را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین باا برود. اما در خودرو 

این وضعیت متفاوت است.

آیا تورم 22 درصد با دار 22 هزار تومانی همخوانی دارد؟
این مقام مســئول بانک مرکزی تأکید کرد که این متغییرها نیز 
در الزامات اجرایی هدفگذاری تورم دیده شــده است؛ اقتصاد هیچ 
وقت یک پدیده ایزوله شــده از اجتماع و سیاســت و روابط بین 
المللی و ... نبوده و نیســت، بخش عمــده ای از اقتصاد انتظارات 
اســت که بخش عمده ای از انتظار را نیز همین پدیده های خارج 
از اتمســفر اقتصادی شکل میدهند. به همین دلیل نیز وقتی می 
گوییم باید الزاماتی برای هدفگذاری تورم طی کنیم شــامل رفتار 
دولت، فاکتورهای بین المللی و ... هم هست.اما یک زمانی است که 
هدفگذاری تورم را نداریم و نمی دانیم دنبال چه هســتیم و کدام 
فاکتورها و بازیگرها برای ما مهم هستند؟ اما وقتی هدفگذاری انجام 
شد، بازیگرها و فاکتورها را می شناسیم و می خواهیم بدانیم چطور 
باید این مشکات را حل کرد.رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی، گفت: من در این بخش با شــما موافقم و معتقدم نرخ ارز 
یا می تواند به صورت جهش گونه تعدیل شود یا تدریجی اما اینکه 
مکانیزم تعدیل تدریجی و یک دفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث 
دیگری است.ولی من اعتقادم این است که چون این نسبت ها مهم 
اســت و در کوتاه مدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز 
را متاثر کند، ممکن است صادرکننده ها ارز خودشان را نمی آورند 
در بــازار کوتاه مدت اثر بگذارد ولی در بلند مدت ســطح عمومی 
قیمت هاســت که نرخ ارز را تعیین مــی کند بنابراین اگر تورم را 
موفق شدیم کنترل کنیم، بازار ارز را هم می توانیم کنترل کنیم. 
اما اینکه بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوک های کوتاه 
مدتی در هر بازار ارزی بوجود بیاید مانع الجمع نیســتند. می شود 
بازار ارز قابل مدیریت باشــد ولی شوکهای کوتاه مدتی نیز در آن 

وجود داشته باشد.

در اردیبهشت ۹۹ صورت گرفت؛
 فروش ۶۵.۲ میلیارد ریال سفته و برات 

در تهران
بانک مرکزی از فروش حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ســفته و برات در 
اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران خبر داد. براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶۵ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران 
فروخته شــد که در مقایســه با ماه قبل ۳۰۰.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سـال ۹۹ بالغ بر ۸۱.۴ 
میلیارد ریال ســفته و برات در شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می دهد.طبق آمار شعبه واخواســـت 
دادگســتری استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات 
به مبلغی معادل ۲۰۷.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه 
شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۱ 
و ۱۱۲.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۸۰.۴ 
درصد و ۵۷۰.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحـاظ 
تعداد ۲۳.۵ درصد و از لحاظ مبلـغ ۴۸.۲ درصد افزایش نشان می دهد.شاخص 
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در اردیبهشـت ماه ۱۳۹۹ 
به عدد ۱۰۹.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معادل ۹۱.۱ 
بوده است. در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی 

معادل ۲۳۸.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد:
کاهش نرخ هزینه پول و افزایش منابع به 

بیش از ۲000 هزار میلیارد ریال
»مجموع شــش ســپرده اصلی بانک تجارت با رشــد 
۱۲.۸ درصدی، از ۱.۷۹۵ هزار میلیارد ریال در اســفند 
ماه ۱۳۹۸، به ۲.۰۲۴ هزار میلیارد ریال در ســه ماهه 
اول۱۳۹۹ بالغ شده اســت و فعالیتهای انجام شده در 
حوزه ســپرده ها، کاهش ۴.۱ درصدی هزینه پول کل 
ســپرده ها، از ۱۴.۲ در اســفند ماه ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را 
رقم زد.«مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به کاهش نرخ هزینه پول به عنوان یکی 
از اهداف استراتژیک این بانک گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری، مجموع شش 
سپرده اصلی بانک تجارت با رشد ۱۲.۸ درصدی، از ۱.۷۹۵ هزار میلیارد ریال در 
اسفند ماه ۱۳۹۸، به ۲.۰۲۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. این رویداد مثبت با 
بهبود ترکیب سبد سپرده ای بانک تجارت در سه محور اصلی قرض الحسنه جاری، 
ســپرده های بلند مدت و کوتاه مدت نیز همراه بوده به نحوی که از یک سو رشد 
۲۲.۱ درصدی منابع قرض الحسنه جاری ریالی و ۳۱ درصدی سپرده کوتاه مدت 
ریالی تحقق یافته و  از سوی دیگر در سپرده های بلند مدت ریالی نیز شاهد کاهش 
۲.۴ درصدی هستیم. مجموع فعالیت های انجام شده در حوزه سپرده ها، کاهش 
۴.۱ درصدی هزینه پول کل سپرده ها، از ۱۴.۲ در اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ در 
خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را رقم زد.دولت آبادی حرکت به سمت کاهش نرخ هزینه 

پول را حاصل تاش ارزنده همکاران در سال های اخیر به ویژه سال ۹۸ دانست .

 پخش آناین مجامع عمومی عادی ساانه 
و فوق العاده بانک پارسیان

مجامع عمومی عادی ساانه و فوق العاده بانک پارسیان 
روز سه شنبه۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد و مراسم آن 
به صورت آناین پخش شد.سهامداران گرامی می توانند 
راس ســاعت ۹ صبح روز سه شنبه۳۱ تیرماه، مراسم 
مجامع عمومی عادی ســاانه و فوق العاده بانک را به 
www.parsian- صورت آناین از طریق وب ســایت بانک پارسیان به نشانی

bank.ir مشاهده نمایند.شایان ذکر است؛ پیرو مصوبه ستاد ملی مدیریت مبارزه 
با کرونا در خصوص عدم تجمع ســهامداران بیش از ۱۵ نفر )شخص حقیقی و 
حقوقی( و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بانک پارسیان از پذیرش 

سایر سهامداران معذور است

گردهمایی مسئوان حراست بانک های 
غیردولتی به میزبانی بانک گردشگری 

نخســتین گردهمایی مسئوان حراســت بانک های 
غیردولتی و موسسات مالی غیراعتباری )تحت پوشش 
حراســت بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران( به 
میزبانی بانک گردشگری در تهران برگزار شد.گردهمایی 
مســئوان حراســت بانک های غیردولتی به میزبانی 
بانک گردشگری برگزار شد.به گزارش جهان نیوز به نقل از روابط عمومی بانک 
گردشگری، مدیرعامل بانک گردشگری در این گردهمایی وجود حراست در نظام 
بانکی را ضروری خواند و گفت: امروزه به دلیل سرعت و شتاب تغییرات، رسالت 
واحدهای حراستی و امنیتی نیز متناسب با این تغییرات به ویژه در نظام بانکی 
کشور از گذشته سنگین تر شده است.مرتضی خامی، حراست را مشاوری امین 
برای مدیران و کارکنان دانست و افزود: امنیت و سامت به عنوان یکی از مهم 
ترین نیازهای بشــر، زیربنای رشد فردی و اجتماعی است و تاش برای تامین 

امنیت جزء دغدغه های اصلی به حساب می آید.

رشد ۳۱ درصدی تسهیات پرداختی
مرتضی ناصری، مدیر شــعب بانک مســکن خراسان 
شمالی از تاش های صورت گرفته توسط کارکنان در 
راســتای تحقق رشد ۳۱ درصدی تسهیات پرداختی 
به مردم استان قدردانی کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیر شعب خراسان شمالی 
با اشاره به میزان تسهیات پرداختی بانک مسکن استان در سه ماهه اول سال 
۹۹، گفت: در سه ماهه اول سال ۹۹، شعب تحت پوشش این مدیریت مجموعاً 
تعداد یک هزار و ۱۰۵ فقره تســهیات بــه ارزش ۶۷۳ میلیارد و ۱۲۸ میلیون 
ریال در بخش های مختلف به مردم شــریف اســتان پرداخت کرده اند که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد را نشان می دهد.وی با 
تاکید بر فعالیت های تخصصی بانک مسکن در حوزه ساخت، خرید و تعمیرات 
مسکن، گفت: سهم تسهیات پرداختی مدیریت خراسان شمالی در بخش مسکن 
و ساختمان، حدود ۹۲ درصد از کل تسهیات پرداختی بوده است.مدیر خراسان 
شمالی سیاست های اعتباری سال ۹۹ بانک مسکن را در راستای تحقق شعار 

»جهش تولید« دانست.
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گزیده خبر
مشاور امنیت ملی آمریکا برای گفت وگو درباره 

چین و روسیه به اروپا می رود
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت، مشاور امنیت ملی قرار است در سفری 
سه روزه دوشنبه به فرانســه برود و درباره چین، روسیه و سایر مسائل سیاست 
خارجی با مقام های اروپایی دیدار و گفتگو کند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا به پولیتیکو گفت: رابرت اوبراین، مشاور 
امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قرار است در سفر روز دوشنبه 
خود که سه روز به طول می کشــد دیدارهایی در پاریس با همتایانی از فرانسه، 
انگلیس، آلمان و ایتالیا داشته باشد و درباره یکسری مسائل و چالش های امنیت 
ملی از جمله چین،  اینترنت نسل 5، افغانستان، روسیه، خاورمیانه، شمال آفریقا 
و واکنش به کووید-۱۹ و پس از آن به گفتگو بپردازد.اوبراین دوشنبه صبح وارد 

فرانسه می شود و این سفر تا روز چهارشنبه ادامه دارد. 

هشدار آمریکا به شهروندانش در چین
آمریکا همزمان با افزایش تنش ها بین واشــنگتن و پکن بر سر مسائلی همچون 
هنگ کنگ، سین کیانگ و تبت، به شــهروندان خود در چین هشدار داد مراقب 
»ریسک فزاینده دستگیری های خودسرانه« باشند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
وزارت خارجه آمریکا طی یک اخطار امنیتی هشــدار داد: شهروندان آمریکا در 
چین ممکن است به دایل مربوط به »امنیت دولتی«، تحت بازجویی های زمان بر 
و بازداشت طوانی مدت قرار گیرند.وزارت امور خارجه آمریکا اعام کرد، مقامات 
چینی همچنین ممکن اســت ممنوعیت خروج را به عنوان بخشــی از »اجرای 
خودسرانه قوانین محلی در راستای اهدافی جز حفظ نظم و قانون«، تحمیل کنند.

پکن و واشنگتن طی ماه های اخیر بر سر سلسله ای از مسائل با هم برخورد داشته  
و یکدیگر را تحریم کرده انــد که از آن جمله می توان به  بیماری همه گیر کرونا 

و سیاست های چین در مناطق دورافتاده غرب تبت و سین کیانگ اشاره کرد. 

کاامارد:
 آمریکا با ترور ژنرال سلیمانی اصل حاکمیت 

را تحریف کرد
گزارشــگر ویژه سازمان ملل به یک شــبکه لبنانی گفت آمریکا در اثبات اینکه 
ترور ژنرال قاسم سلیمانی »شروط تعریف دفاع از خود را محقق کرده« شکست 
خورد و با این ترور اصل حاکمیت را تحریف کرد.»اَگنس کاامارد« گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر این سازمان اعام کرد، پس از ترور سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه ایران تعداد زیادی ابتکار عمل دیپلماتیک رخ داد.وی به شبکه 
لبنانی »المیادین« گفت: امکان ندارد مسؤول عالی رتبه در کشوری دیگر را به این 
شکل هدف گرفت.کاامارد ادامه داد: آمریکا در اثبات اینکه ترور قاسم سلیمانی 
»شــروط تعریف دفاع از خود را محقق کرده« شکست خورد و با این ترور اصل 

حاکمیت را تحریف کرد.

هشدار درباره یک حمله احتمالی هکرهای چینی در انگلیس

طوفان کامل پکن و لندن
هشــدار درباره یک حمله احتمالی هکری در انگلیس در حالی 
مطرح شــده که دولت این کشور در حال آماده شدن برای اعام 
عدم همکاری با کمپانی هوآوی است که ممکن است این کمپانی 
بزرگ چینی را از مشارکت در توسعه زیرساخت نسل پنج اینترنت 
در انگلیس منع کند.به گزارشروزنامه دیلی میل از قول منابعی که 
خواستند نامشان فاش نشود، نوشت، هکرهای مورد حمایت دولت 
چین شاید به دنبال حمله ای با عنوان »سایبر-۹/۱۱« )اشاره به 
حمات یازده سپتامبر( علیه انگلیس باشند.این منابع نگرانی ها 
دربــاره یک »طوفــان کامل« مربوط به تنش هــای دیپلماتیک 
بین پکن و لنــدن بابت هنگ کنگ، هــوآوی و کروناویروس را 
به ســمع دولت انگلیس رســانده و گفته اند که ممکن است این 
تنش ها به یک حمله هکری تمام عیار علیه انگلیس منجر شود.

یکی از این منابع اعام کرد: مشــخص اســت که این بخشی از 
گفتگوهای ماست. اما باید تمامی جوانب را بسنجیم. هوآوی یک 
تهدید اســت و عدم اقدام مناسب درباره آن، امنیت ملی ما را به 
خطــر می اندازد. البته که این اقدامــات، پیامدهایی در پی دارد. 
بدترین سناریوی یک حمله سایبری، این است که هکرها ممکن 
است شبکه کامپیوتری انگلیس را تخریب کنند که به قطع کامل 

خطوط تلفن و برق کشور منجر می شود و بیمارستان ها و مشاغل 
را به خاموشی می کشــاند.این اظهارات در پی صحبت های کانر 
مک گین، وزیر امنیت دولت ســایه مطرح شــد که گفته بود در 
حال حاضر تنش ها بسیار بااست و به دولت تاکید کرد تا درباره 
خطر حمات ســایبری از جانب کشورهای متخاصم آگاه باشد و 
بر اســاس آن، عمل کند.وی گفته بود، زیرساخت حساس ملی 
بایستی آماده باشــد و بتواند هرگونه حمله به انگلیس را خنثی 
کند.هشدار این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، پس از آن 
مطرح شــد که روزنامه تلگراف گزارش کرد که بوریس جانسون، 
نخســت وزیر قصد دارد تا استفاده از فناوری کمپانی هوآوی در 
شــبکه 5جی را در ســال جاری میادی متوقف کند. در فوریه، 
دولت اعام کرده بود که انگلیس با شرایطی به این کمپانی اجازه 
می دهد تا در ایجاد شبکه 5جی در انگلیس کمک کند.همچنین 
سفیر چین در انگلیس نیز اتهامات دولت لندن علیه قانون جدید 
امنیت ملی در هنگ کنگ را مورد انتقاد شــدید قرار داد و دولت 
لندن را به مداخله در امور داخلی چین متهم کرد.در اقدامی دیگر 
که باعث تنش بین دو کشور شده، دولت انگلیس خواستار انجام 

تحقیقاتی درباره منشا اصلی کووید-۱۹ شده است.

روسیه وارد رکود اقتصادی شده است
 رئیس دیوان محاسبات روسیه معتقد است: اقتصاد روسیه دچار رکود شده است چرا که دولت نتوانسته اصاحات ازم را در حوزه اقتصادی به 
اجرا در آورد.به گزارش  الکسی کودرین در جمع فارغ التحصیان آموزشگاه های اقتصادی روسیه گفت: باتوجه اینکه روسیه در سالهای آینده 
مجبور خواهد بود  بخشــی از برنامه های نفتی در اقتصاد خود را کاهش دهد نیاز به افزایش هزینه های دولتی در بخش های علوم، آموزش و 
بهداشــت به اندازه یک درصد تولید ناخالص ملی خود خواهیم داشــت.وی افزود: عاوه بر آن نیاز به اصاحات در ساختار حکومتی، کاهش بار 
ســنگین بر بخش تجاری و ایجاد محدوده های بزرگ اقتصادی در ســطح مناطق وجود دارد. کودرین خاطرنشان کرد: به رغم اینکه سالهاست 
در این مورد ســخن می گوییم اما متاســفانه تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده است. متاسفانه ما در جا زده ایم. ما دچار رکود شده ایم.  رئیس 
دیوان محاسبات روسیه، علت اساسی رکود اقتصاد روسیه را عدم اجرای اصاحات ساختاری و اداری عنوان کرد. وی ادامه داد: اگر پیش بینی 
رسمی برای سال جاری تحقق یابد و افت اقتصاد روسیه حدود 5 درصد تولید ناخالص ملی کشور شود در آن صورت در ۱۰ سال اخیر از جمله 
یک ســال گذشــته رشد اقتصاد ما در سال یک درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود و این از نظر تاریخی رقم پایینی است و در یک دهه اخیر 
رشــد کمی داشــته ایم. به گفته کودرین، از اوایل دهه ۹۰ میادی اقتصاد روســیه حدود 3۰ درصد رشد کرده است. این شاخص بسیار پایین 
اســت. البته اقتصاد روسیه می تواند تا پنج درصد در سال رشــد کند. مقام روس خاطرنشان کرد: دولت روسیه باید در مبارزه با بحران کنونی 
قاطعانه تر اقدام و از اقتصاد و مردم روســیه بیشــتر حمایت کند.  رئیس دیوان محاسبات روسیه گفت: در بحران اقتصادی سال های 2۰۰8 و 
2۰۰۹ روسیه، دولت سریعتر اقدام کرد و به همین دلیل سریعتر از کشورهای دیگر از بحران خارج شده و با موفقیت از عهده حل آن بر آمدیم.

وی ادامه داد: بدهی اندک دولت روسیه و ذخیره خوب دولت،شرایط خوبی برای مبارزه با بحران است که می بایست از طرف دولت بطور جدی 
در دوره شیوع همه گیر کرونا بکار گرفته شود.

ترامپ:
  اتفاقی بزرگ در ونزوئا با حمایت آمریکا 

روی خواهد داد
دونالد ترامپ اعام کرد، اتفاق بزرگی در ونزوئا روی خواهد داد که کشورش در آن نقش خواهد 
داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
گفت وگو با شبکه تلموندو نوتیسیاس اظهار کرد، اتفاقی در ونزوئا روی خواهد داد که آمریکا تا 
حد زیادی پشــت آن خواهد بود اما او این که دقیقا چه اتفاقی قرار اســت بیفتد را لو نداد.ترامپ 
مدعی شد، به وضعیت مردم ونزوئا توجه دارد و از هر شخصی که مردم این کشور انتخاب کنند از 
او به عنوان رهبر ونزوئا حمایت خواهد کرد.رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به مجری این شبکه 
که آیا اتفاق مربوط به خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئا یا نیکواس مادورو، رئیس جمهوری 
این کشور یا مداخله آمریکاست؟ پاسخ داد: آن اتفاق مربوط به آزادی مردم ونزوئاست. آن آزادی 
اســت. ونزوئا ۱5 سال پیش کشور ثروتمندی بود، دو نفر آن را نابود کردند، نظام شنیع آن ... و 
چیزی روی خواهد داد، این تمام چیزی است که می توانم به تو درباره آن بگویم.مجری بار دیگر 
سوال کرد، از طریق آمریکا اتفاق می افتد؟  ترامپ پاسخ داد: »ما بسیار در آن دخیل خواهیم بود«.

این حرف های ترامپ چند روز بعد از اجرای تغییراتی از ســوی مادورو در سطح فرماندهی عالی 
ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی ونزوئاست.
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پژوهشگران کانادایی در بررســی خود دریافتند که شیر مادر می تواند 
باکتری هــای خوب را بــه روده نوزاد انتقال دهد. این پژوهش نشــان 
می دهد که شیر مادر، کنترل کننده اصلی رشد میکروبیوتای روده نوزاد 
است. شیر مادر، ارتباطی قوی با میکروبیوتای روده دارد و باکتری های 
شیر مادر، میکروبیوم روده نوزاد را شکل می دهند. به گفته پژوهشگران، 
این نخستین پژوهشی است که ارتباط میان شیر مادر، باکتری های شیر 
و ترکیبات آن را با میکروبیوتای روده نوزاد در یک سال نخست زندگی او 
مورد بررسی قرار می دهد. پژوهشگران در این پروژه، میکروبیوم مدفوع 
نوزادان و میکروبیوم شــیر مادر آنها را با اســتفاده از روشی موسوم به 
"16S rRNA" مورد بررسی قرار دادند که معموا از آن برای شناسایی، 

طبقه بندی و تعیین فراوانی میکروب ها استفاده می شود.

پژوهشــگران آمریکایی با الهام از بدن آفتاب پرست ها، سیستمی را 
ابداع کرده اند که قابلیت تغییر رنگ دارد. آفتاب پرســت ها به خاطر 
توانایی تغییر رنگ خود مشهور هستند. سیستم عصبی آفاب پرست ها 
با توجه دمای بدن آنها، بافت پوســت را که نانوکریستال هایی را در 
خود جای داده اســت، هدایت می کند تا نحوه بازتاب نور توســط 
نانوکریســتال ها را تغییر دهند و به تغییر رنگ پوست آفتاب پرست 
کمک کنند. پژوهشگران روشی ابداع کرده اند تا کریستال های مایع 
را بــرای تولید رنگ های متفاوت بــه کار بگیرند. آنها ایه نازکی از 
پلیمر را ابداع کردند که با قطرات کریســتال مایع پر شده بود. این 
کار، امکان درک سیستم تغییر رنگی که در پوشش های هوشمند، 

حسگرها و ابزار الکترونیکی پوشیدنی به کار می رود، فراهم کرد.

آژانس فضایی ایاات متحده)ناســا( سیاست ها و قوانین خود را به روز 
کرده است تا اطمینان حاصل کند که انسان دنیاهای جدیدی را که ما 
در حال کاوش آنها هستیم، آلوده نمی کند. ناسا می خواهد مطمئن شود 
که انســان وقتی شروع به کاوش در فضا می کند و از آنجا به زمین باز 
می گردد، آلودگی میکروبی را با خود حمل نکند و موجب آلوده شــدن 
دنیاهای دیگر و همچنین به همراه آوردن ریزاندامگان ناشناخته به زمین 
نشــود. در حالی که ناسا در حال ارسال مریخ نورد و سایر فضاپیماهای 
بدون سرنشــین به ماه و مریخ اســت، نگران آلودگی های بیولوژیکی 
مرتبط با حضور انســان در این قمر و سیاره منظومه شمسی است. اگر 
ما هنگامی که اکتشافات انسانی را آغاز می کنیم، ناآگاهانه آلودگی های 
خود را به دنیاهای دیگر ببریم، زندگی فرازمینی را به خطر می اندازیم. 

شیر مادر، باکتری خوب را به 
روده نوزاد می رساند

ابداع سیستم تغییر رنگ با الهام 
از آفتاب پرست ها

تصمیم ناسا برای حفاظت ماه و 
مریخ از آلودگی انسانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کسادی کسب صیادان کنارک و بندر چابهار 

وولینگ هونگ گوانگ 1.2L V، محصول 6 هزار داری جنرال موتورز
هونگ گوانگ یکی از برندهای جوینت ونچر سایک-جنرال موتورز-وولینگ است که ساانه در چین ۴.۵ میلیون دستگاه خودرو به فروش 
می رساند. حال این برند محصول جدیدی را معرفی کرده است که 1.2L V نام دارد. این خودرو ممکن است نام جذابی نداشته باشد اما 
با قیمت پایهٔ بسیار ارزان خود که از تنها ۴2.۹۰۰ یوآن معادل 6.1۳۰ دار آغاز شده و در بااترین مدل به ۴6.۹۰۰ یوآن معادل 6.۷۰۰ 
دار می رسد می تواند توجهات زیادی را به خود جلب کند. این ون ارزان قیمت که در سه نسخهٔ مختلف ازجمله یک نمونهٔ تجاری باربری 
عرضه می شود، به یک پیشرانهٔ 1.2 لیتری کوچک تنفس طبیعی مجهز شده است. هرچند وولینگ این موتور را قدرتمند توصیف کرده 
است اما اعداد چنین چیزی را نشان نمی دهند زیرا این موتور 1.2 لیتری تنها ۷۵ اسب بخار قدرت و 11۰ نیوتن متر گشتاور دارد. انتقال 
این نیرو هم توسط یک گیربکس پنج سرعتهٔ دستی صورت می گیرد. به گفتهٔ وولینگ، این پیشرانه با قدرت، مصرف سوخت و ثبات عالی، 
استانداردهای آایندگی 6B چین را رعایت می کند. سیستم تعلیق عقب هونگ گوانگ 1.2L V از نوع غیرمستقل با فنرهای شمش پنج 
ایه بوده درحالی که از ترمز ABS با EBD )توزیع الکترونیکی نیروی ترمز( و فرمان برقی هم برخوردار است. فاصلهٔ محوری این ون 2.۸۵۰ 

میلی متر است و به گفتهٔ سازندهٔ چینی، تا ۴۳۰۰ لیتر فضای حمل بار را ارائه می کند.

رکوردها در انتظار پرسپولیس
پرسپولیس این بار بدون برانکو به دنبال رکوردشکنی های تازه در لیگ برتر است. نیمی از راه با کالدرون طی شد و در نیمه دیگر 
راه سکان در دست های گل محمدی قرار گرفته است.  در چند فصلی که برانکو در پرسپولیس حضور داشت، پرسپولیس عاوه 
بر کسب قهرمانی های متعدد، توانست بعضی از رکوردهای لیگ را به نام خودش ثبت کند اما بعضی از رکوردهای لیگ هنوز هم 
به نام تیم های دیگری هستند. پرسپولیسی ها در این فصل شانس این را دارند که رکوردهای دیگری به نام خودشان کنند. در 
1۸ دوره قبلی لیگ ۷ تیم مختلف قهرمان شده اند که پرسپولیس و سپاهان با پنج قهرمانی رکورددار هستند. پرسپولیسی ها این 
شانس را دارند که با قهرمانی در این فصل به تنهایی رکورددار شوند. تنها تیم هایی که در لیگ برتر موفق شدند از قهرمانی شان 
دفاع کنند سپاهان و پرسپولیس بودند که به سه قهرمانی پیاپی دست یافتند. اگر پرسپولیس قهرمان شود در این زمینه هم به 
تنهایی در صدر قرار می گیرد. یکی از رکوردهایی که پرسپولیسی ها تا آستانه شکستن آن رفتند اما ناکام ماندند کسب بیشترین 
امتیاز در طول یک فصل اســت. اســتقال در فصل ۹2-۹1 موفق شد با کسب 6۷ امتیاز به مقام قهرمانی برسد. سپاهان هم با 

همین امتیاز در فصول ۹1-۹۰ و ۸۹-۸۸ به قهرمانی رسید. .

از جود تو جهان را خیرست و نفع و راحتشکر تو ش آدم ، مدح تو ش حّواسلطان ملک ه جّنت  گوید همی ز شادی
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

سحرگاه 22 تیر ماه سال 1۳۹1 که حمید سمندریان 
برای همیشه چشــمان خود را بر دنیا و هر آنچه در 
آن بود بســت، هرگز تصور نمی کرد تنها چند ســال 
بعــد پیش بینی عجیبــی که برای تئاتر کــرده بود، 
محقق شود. او ســال ها پیش در کتاب زندگی نامه و 
گفتگوهایش با نام »این صحنه خانه من اســت« که 
به همت افســانه ماهیان منتشر شده است، گفته بود 
در آینده، جو بشر به قدری عوض و انسان آنقدر تابع 
تکنولوژی می شــود و زیر بــار آن کمر خم می کند 
که ماهیت هنری بودن کار نمایشــی از تئاتر گرفته 
می شود. سمندریان باور داشت آنچه بر سر هنر خواهد 
آمد آن گونه خواهد بود کــه هولناک ترین اتفاق در 
دنیای نمایش به وجود می آید یعنی هنر نمایش از بعد داشتن نام هنر و یدک کشدین آن خارج 
می شود. یعنی تئاتر کنسل می شود! او معتقد بود حتی دلتنگی بشر برای گذشته و نوستالژی های 
بشــری هم راه به جایی نخواهد برد. همچنانکه امروز نمی توانیم ســوار ااغ بشویم و سفر کنیم. 
دلتنگ روســتا هستیم ولی نمی توانیم در روستا زندگی کنیم زیرا سرعت مدرنیته اجازه این کار 
را به ما نمی دهد. کل زندگی در جریان یک روند قرار می گیرد و همه چیز را شــامل می شــود و 
شــما نمی توانید بخشــی به نام تئاتر را ثابت نگاه دارید. وقتی فصل های دیگر زندگی با حرکت 
سرســام آوری پیش برود، تئاتر دیگر در آن ســرعت جایی نخواهد داشت. این امر به اجبار اتفاق 
می افتد و کســی هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. تئاتر به امری موزه ای تبدیل می شــود و فقط 
گاهی ممکن است اجتماع بشری در فاصله ای طوانی در جایی جمع شود و گونه ای عمل نمایشی 

انجام دهد و بگوید پیشینیان ما این گونه قصه ها را اجرا می کردند.

رمان گاوخونی
رمان گاوخونی نوشــته جعفر مدرس صادقی، در ســال 
1۳62 منتشر، و برنده جایزه بیست سال ادبیات داستانی 
شد. این کتاب را معروف ترین اثر مدرس صادقی و یکی از 
برجسته ترین رمان های ادبیات معاصر ایران می دانند. از 
روی کتاب گاوخونی نیز اقتباسی سینمایی با کارگردانی 
بهروز افخمی در سال 1۳۸1 ساخته شده است. فیلم در 
سال 2۰۰۵ میادی، جایزه اصلی جشنواره فیلم سئول را 
از آن خود کرد. رمان گاوخونی در نظر اول داستان ساده 
و روانی اســت که به شیوه ی آشــنای انواع مشابه غربی 
روایت شده، اما سبک موجز و روان نویسنده همان قدر که 
به تاثیرگذیری او از ادبیات غرب مربوط می شود، مدیون 
آثار کاســیک نثر کهن فارســی هم هست. نویسنده با 
جذب یک ســنت بومی و یک ســنت بیگانه و تلفیق آن دو با همدیگر به الگویی دست یافته است که 
خاص خود اوســت. در این شاهکار موجز و از نظر ساختاری بی نقص و به شدت خوددارانه و کوبنده ی 
ادبیات مدرن ایران، تاثیرپذیری او را از منابع ســنتی زبان فارســی شاید بتوان بهتر از هر چیزی با این 
جمله معروف باشــو، شاعر ژاپنی، توضیح داد که می گوید: »پا جای پای شعرای قدیم نگذار. در پی آن 
چیزی باش که آن ها در پی اش بودند.«گاوخونی داستان مرد جوانی است که از اصفهان به تهران آمده 
و به همراه دو نفر از دوســتانش در خانه ای زندگی مشــترک دارد. اما انگار که هنوز ذهنش جایی در 

زادگاهش اصفهان، ابه ای خاطرات و گذشته اش جا مانده است. 
جماتی از رمان گاوخونی

زِن خوبی بود. تا پیش از ازدواج، خیال می کردم که هیچ زنی به خوبی و خوشــکلی او وجود ندارد. اما 
درست از روزی که ازدواج کردیم، دیدم دیگر به آن خوبی و خوشکلی که خیال می کردم نیست. ...

جعفر مدرس صادقی
جعفــر مدرس صادقــی )متولد 1۳۳۳(، نویســنده، 
مترجم و ویراستار ایرانی است. جعفر مدرس صادقی 
ســال 1۳۳۳ در اصفهــان متولد شــد. تحصیات 
دبیرســتانی اش را در اصفهان به پایان رسانید و سال 
1۳۵1 بــرای ادامه تحصیات به تهران رفت. مدرس 
صادقی از 2۳ سالگی وارد مطبوعات شد و کارش را با 
گزارش نویسی در صفحه پنج روزنامه اطاعات شروع 
کرد. دبیر صفحه گزارش در آن دوره قاسم هاشمی نژاد 
بوده اســت. او سپس از سال 1۳۵۳ به آیندگان رفت 
و در ســرویس فرهنگی به کار ترجمه، معرفی و نقد 
کتــاب پرداخت. دبیر صفحه های فرهنگی و ادبی آن 
دوره از روزنامه آیندگان محمد قائد و حسین فرهمند 
بودند. جعفر مدرس صادقی در ســال 1۳62 با انتشــار رمان گاوخونی به شهرت رسید. این رمان 
سال 1۹۹6 به انگلیسی ترجمه و در آمریکا منتشر شد. همچنین به زبان های عربی و کردی نیز 
ترجمه شده است. بهروز افخمی نیز سال 1۳۸۳ فیلمی بر اساس آن ساخت و در بخش »دو هفته 
با کارگردانان« جشــنواره فیلم کن نمایش داد. از رمان های دیگر مدرس صادقی که به انگلیسی 
ترجمه شده کلهٔ اسب است. صادقی سال 1۳۹۳ در گفتگویی با علیرضا غامی در تجربه از سانسور 
گایه می کند و از جمله می گوید: »وقتی که کتاب می رود برای مجوز، نوبت می رسد به دلواپسی ها 
و ایــن که آیا گیر می کند یا نه و چه گیری می دهند. این معطلی و انتظار و باتکلیفی بزرگترین 
لطمه ای بوده اســت که سانسور به من زده است. من کلهٔ اسب را سال 1۳6۰ و 1۳61 نوشتم، اما 
کتاب سال 1۳۷۰ درآمد. سفر کسرا را سال 1۳62 نوشتم، اما سال 1۳6۸ درآمد. این معطلی ها، 

خب، خیلی بد بود.«

پیش بینی غریبی که به وقوع پیوست


