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اقتصاد ایران  با روحانی به قهقرا رفت
دولــت های یازدهم و دوازدهم هر دو متهمند که اقداماتی را علیه منافع 
ملت و بســود سیاستهای خارجی در ایران انجام داده اند. این اتهامات در 
مجلس یازدهم کار را به جایی کشــانیده که نمایندگان با لیستی بسیار 
گسترده حتی با اکثریت به امضا رسانده اند که از رئیس جمهور در مجلس 
بازجویی بعمل آورده و چنانچه این به اصطاح اســتنطاق پاســخ مثبت 
نداشــت و نمایندگان را راضی نکرد او را استیضاح نموده و عدم کفایت او 
را به رای بگذارند. البته حســن روحانی در جلسه روز چهار شنبه ۱۸ تیر 
ماه ۹۹ در پاسخ به مجلس گفته است که: » در مدت این ۷ سال کار های 
بســیار عظیم و بزرگ انجام گرفته اســت این کار آنقدر باعظمت بود که 
دشــمنان ناچار هستند عظمت کار را پذیرا باشند. در این مدت قطعنامه 
 های شورای امنیت و قطعنامه های فصل ۷ کنار گذاشته شده است«. اما 
این سخنان و برخی اســتنادهای دیگر حاکی از این بوده که دولت برای 
ناکارآمدی خود ادعای کاذب می تراشــد. خروج از بند ۷ منشور راه های 
بهتری هم داشت تا اینکه عزت کشور را با تعدادی کودک بظاهر دیپلمات 
و از خودراضی و احیانا پیوند خورده با انگلســتان به شرایط کنونی سوق 
دهند. ادعای جنگ هم همیشــه دروغ بوده است. نه کشورهای عربی که 
شــاهراه صدور نفت خود را عبور از آبراه هرمز میدانند راضی به جنگ با 
ایرانند و نه غربی ها و شرقی ها که قیمت نفت در اقتصاد کنونی برایشان 
بسیار کلیدی است پس این ادعا حتی صرف نظر از بررسی اقتدار نظامی 
ایران بیشتر تبلیغاتی بوده تا واقعی. دولت روحانی متهم است که با اتخاذ 
شیوه های جانبدارانه در جریان هسته ای از غرب، قدرت عظیم هسته ای 
کشور را نابود نموده  و در ازای آن پشیزی امتیاز بدست نیاورده است. دولت 
روحانی متهم است که عمدا در چند مرحله قیمت دار را از ۴۰۰۰ تومان 
درابتدای دولتهایش،  به ۲۲ هزار تومان در ۷ ســال رسانیده است. دولت 
روحانی متهم است که سکه بهار آزادی باقیمت ۱۰۰/۱ میلیون تومان در 
ابتدای حکومتش را به باا تر از ۱۰میلیون تومان در طول اجرای سیاست 
های غلط خود در این ۷ ســال رسانده است. دولت روحانی در میان مردم 
حتی ۵ درصد هم محبوبیت ندارد. چرا که اتومبیل پراید مورد اســتفاده 
پایین ترین اقشار جامعه و ساخت داخل در کشور با تمهیدات تدبیر آمیز 
ایشــان در دولتش به ۹۰ میلیون تومان هم رســید. فقر ناشی از تورم در 
دولت روحانی موجب شــد زمینه پرداخــت یارانه به بیش از ۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی مطرح و حتی بعضا عملیاتی هم بشود. امروز 
طای گرمی یک میلیون تومان در بازار معامله میشود. امروز یک گوشی 
موبایل در بازار تا ۶۰ میلیون تومان معامله میشود. امروز خود حسن آقای 
روحانی در همان هیات دولت اعتراف میکند که سیاستهای او در خصوص 
مسکن کارایی نداشته است. قیمت میانگین مسکن در تهران به بیش از ۲۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بلحاظ فرهنگی و اخاق هم 
دولتهای روحانی با ارائه آمارهای دروغین به دولت دروغ گویان مشهور شده 
اند. نرخ ازدواج در دولتهای روحانی به حداقل سی ساله اخیر میل نموده 
است. حجاب و تبعیت از قانون در این دولت با نماد بنفش به تمسخر گرفته 
شد. عزت ملت ایران با در آغوش گرفتن نمادهای استکباری توسط وزیر 
خارجه این دولت زیر سئوال رفت و در رسانه های جهان افشا شد تا حدی 
که آمریکا و انگلیس از روی کار آمدن این دولت ها حمایت پشت و روی 
پرده داشــته اند. روح اه زم موسس آمد نیوز رسما این دولت را به جهت 
گیری در جهت به شورش کشاندن مردم متهم میکند. فرایند صعودی نرخ 
بنزین و یک شــبه اجرا کردن آن و اظهارات بعد از وقوع جریانات ناشی از 
آن دولــت را تمام قد در مقابل مردم قرار داده اســت. در این وجیز برای 
این منظور که سرمقاله طوانی نشــود از رشد فساد روز افزون در کشور 
سخن نگفتم و فقط اشاره کردم که در تیم های مذاکراتی جاسوس هایی 
لو رفتند و دولت از باب این اســتخدام ها از مردم عذرخواهی ننمود. برادر 
رئیس جمهور بموجب افشای برخی از فسادهایش به زندان طوانی مدت 
محکوم شد. بستگان نزدیک وزرا به فسادهای گسترده متهم شده و احکام 
مصادره اموال و زندان های چند ساله گرفتند. برادر معاون اول روحانی در 
دادگاه است و مشغول پاسخ گویی. نرخ پایه پولی در کشور از رقمی بالغ بر 
۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷ برابر افزایش تبدیل شده و همین یک اقدام 
اقتصاد ایران را بیش از پنجاه سال به قهقرا نزول داده است. در بستر قانون 
گریزی دولت مالیاتــی را به نام ارزش افزوده به صنعت در مراحل متعدد 
تحمیل نمود که موجب ناتوانی در رقابت قیمتی در اقتصاد تولیدی شد. 
در فضای مجازی هر روز شاهد مردمی بودیم که در سطل اشغال به دنبال 
غذا می گشتند. در آخر هم بحث کرونا مطرح بود و مدیریت روحانی جیغ 
وزیر بهداشت خودش را هم به هوا کشید. امروز ایران نیازمند تحول است. 
متولیان امنیت توانسته اند این کشور را از گزند فتنه ها برهانند. اما بدون 
بوجود آمدن تحول افســردگی در جوامع ایران روز به روز افزون میشــود 
وگمان میرود که مردم تحمل صبر و اســتقامت تا انتهای دولت روحانی 
را نداشــته باشند. صد البته این امر که رهبری معظم انقاب اعتقاد راسخ 
دارند که دولتها تا انتهای مهلت قانونی خود قادر به ماندگاری و بقا باشند 
را در کنار شــرایط جامعه میگذاریم باید راه حل ایجاد شادابی در جامعه 
را بیابیم تا هم بقای دولت را تا انتها تضمین نموده و هم روحیه جامعه را 

بسازد در بر داشته باشد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

تحت تاثیر پاندمی کرونا و ریزش بهای نفت؛
صندوق بین المللی پول از کاهش شدیدتر رشد اقتصادی 

خاورمیانه خبر داد
صندوق بین المللی پول دیروز )دوشــنبه( بار دیگر پیش بینی خود را از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و 
آسیای مرکزی به شکل نزولی اصاح کرد.به گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعام کرد 
که این منطقه که حدود ۳۰ کشــور را از مورتانی تا قزاقســتان در برمی گیرد، شاهد کاهش ۴.۷ درصدی 
تولید ناخالص داخلی واقعی خود خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با پیش بینی های ماه آوریل این نهاد دو 
درصد تنزل یافته اســت.پاندمی ویروس کرونا به بخش هایی همچون گردشگری و تجارت به شدت آسیب 
زده و این در حالی است که  قیمت های پایین نفت و کاهش تولیدات، منابع صادکنندگان منطقه ای نفت 
را تحلیل برده و مبادات پول را در این منطقه تحت الشعاع قرار داده است.صندوق بین المللی پول در این 
خصوص اعام کرد: این مولفه ها در نیمه نخســت سال ۲۰۲۰ و در مقایسه با انتظارات تاثیرات بیشتری را 
در فعالیت اقتصادی، موجب شــده و براین اســاس انتظار می رود روند احیا در این منطقه همگام با احیای 
ضعیف جهانی، با روندی کندتر از پیش بینی های قبلی انجام شود.پس از آنکه خروج سرمایه از این منطقه 
به تنهایی در ماه مارس مابین ۶ تا ۸ میلیارد دار تخمین زده شد، ابهام در خصوص مدت ماندگاری پاندمی 
می تواند این منطقه را در معرض نوســانات شدید بازار قرار داده و توانایی دولت را برای تامین اعتبار مجدد 
حدود ۲۱ میلیارد دار بدهی سررسید شونده در نیمه دوم سال، محدود خواهد کرد.تشدید تبعیض و افزایش 
بیکاری می تواند به ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در این منطقه منجر شود و این در حالی است 
که کاهش احتمالی کارگران مهاجر که عمدتا به عنوان نیروی کار در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت می 
کنند، می تواند سرعت احیا را کاهش دهد.اصاح کلی رشد اقتصادی به دلیل افت فعالیت اقتصادی در میان 
کشــورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی و همچنین پاکستان و افغانستان انجام 
شــده اســت به طوری که انتظار می رود درآمدهای ناشی از صادرات نفت در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از 
۲۷۰ میلیارد دار کاهش یابد.اصاح نزولی رشــد اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی به دلیل کمتر بودن 
کاهش تولیدات نفت، جزئی تر خواهد بود.براســاس پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول، کشورهای 
منطقه خلیج فارس در سال جاری شاهد کاهش ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی خود خواهند بود؛ 
این رقم در پیش بینی آوریل حدود ۳ درصد اعام شد؛ البته پیش بینی جدید صندوق نسبت به پیش بینی 
اواخر ژوئن که کاهش ۷.۶ درصدی را تخمین زده بود، کمی بهبود یافته است.»جهاد آزور« مدیر دپارتمان 
صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی در این خصوص گفت: برخی از شاخص های پربسامد 
از نیمه دوم بهتری برای برخی کشورهای خاص حکایت دارد و بنابراین پیش بینی خود را برای این کشورها 

بهبود بخشیدیم. که البته به دلیل بهبود بخش غیرنفتی این کشورها است.

با وجود کاهش ســرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، شواهد و قرائن 
حاکی از آن اســت که بازار در ســردرگمی قیمتی به ســر می برد و اختاف 
فاحشی بین نرخ های پیشــنهادی وجود دارد.تشدید نوسانات بازار مسکن در 
ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسئوان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل 
فوری بازار در دســتور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی های فروش ملک، 
تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره بها، الزام به دریافت کد رهگیری، 
اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی برای احداث مســکن و طرح 
احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد 

از جمله این اقدامات بود.

راه های جایگزین برای تعیین قیمت
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت های 
فروش ملک از درج قیمت مســکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این 
اقدام در کنترل قیمت ها تاثیر چندانی نداشــته اســت. از طرف دیگر به نظر 
می رســد ســایت ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه های جایگزین 
مثل اســتفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشــن ها را در پیش گرفته اند.

بر این اســاس گروهی از کارشناســان معتقدند با با توجه به گسترش وسایل 
ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار ها امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن 
قیمت، شــفافیت را از بازار می گیرد و متعاملین را سردرگم می کند.در سوی 
مقابل، عده ای دیگر از جمله رئیس اتحادیه مشاوران اماک، هرج و مرج قیمتی 
در سایت های  فروش مســکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می دانند. 
مصطفی قلی خسروی می گوید که ممنوعیت نرخ گذاری در سایت ها بازار را 

در میان مدت به آرامش می رساند.

کاهش آگهی های مجازی بعد از حذف قیمت ها
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران ســایتها که به نظر می رسد با کاهش 
عرضه کنندگان و متقاضیان مســکن روبرو شــده اند از این دســتور قضایی 
دلخورند. گذشــته از اینکه بعضاً تاش می کنند با تکنیک های مختلف مثل 
امکان مشــاهده قیمت در آگهی های نشان دار یا اســتفاده از تلگرام و دیگر 
اپلیکیشــن ها برای تعیین قیمت اســتفاده کنند، محدودیت نرخ گذاری را 
برای متعاملین دردسرســاز می دانند.تا جایی که یکی از اپلیکیشــن ها ذیل 
تمامی آگهی های خود نوشته: »این موضوع باعث افزایش هزینه های کاربران 
در جستجو، برقراری تماس های بیهوده و طوانی تر شدن زمان مذاکرات شده 

که بر خاف اهداف ما در تسریع و ساده سازی معامات شما و ایجاد شفافیت 
در بازار است«.پایین آگهی های یکی دیگر از سایتها نوشته شده است: »با توجه 
به دســتور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت 
به مشکاتی که این اقدام برای شــما به وجود آورده، تا پایان این محدودیت 

ناخواسته، برای اطاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.«

یک نماینده: سایت ها مجددا نرخ گذاری را آغاز کرده اند
در این زمینه یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مدعی شد که نرخ گذاری 
مســکن و خودرو در ســایت ها مجدداً آغاز شده است. رحیم زارع اظهار کرد: 
سودجویان با سوء استفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طا در کشور بار دیگر 
قیمــت گذاری را در ســایت ها آغاز کرده اند که این اقــدام روی التهاب بازار 
مســکن و خودرو و افزایش قیمت ها تاثیر گذار است اما قوه قضاییه می تواند 
با چارچوب تعیین شــده خود جلوی افزایش قیمت های یک شبه را بگیرد.به 
دنبال این سخنان، برخی از سایت های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم 
که نشان می دهد هم اکنون قیمت ها قابل مشاهده نیست. ممکن است برای 
مدت کوتاهی مشــاهده نرخ ها را امکان پذیر کرده باشند. هرچند با استفاده از 
دیگر فضا ها و ابزارها اقدام به تعیین نرخ می کنند.از طرف دیگر گزارش های 
میدانی از دفاتر اماک نشان می دهد با وجود آنکه فایل های متعارف از طرف 
فروشــندگان واقعی به وفور دیده می شود، برخی مالکان تحت تاثیر نوسانات 
بازارهای ارز و طا نرخ های نجومی برای اماک خود تعیین می کنند.این در 
حالی اســت که کارشناسان معتقدند بخش مسکن عاوه بر اینکه باید نسبت 
به تحوات، دیر واکنش نشــان دهد این بازار را فاقد ظرفیت ازم برای رشــد 
قیمت می دانند؛ چراکه سالهاست توان متقاضیان واقعی پایین این بازار پایین 

آمده است.

متوسط قیمت تهران 18.9 میلیون تومان
متوســط قیمت هر متر مربع مسکن شــهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به 
ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان می دهد.بر اساس اعام بانک 
مرکزی، همچنین تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خرداد 
ماه ســال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رســید که در مقایسه با اردیبهشت 
امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به  خرداد پارسال ۸۰.۱ درصد افزایش 

داشته است.

فرمانده ســتاد مقابله با کرونای شــهر تهران گفت: شــهرداری نیازمند 
تخصیص یک بودجه کاما جداگانه اســت و لذا ازم است ستاد مقابله با 
کرونا بودجه ای را برای آن اختصاص دهد. مراسم رونمایی از ۴۰ دستگاه 
ناوگان حمل پسماند بیمارستانی با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران؛ 
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا شهر تهران و جمعی از مدیران 
شــهری برگزار شد.علیرضا زالی در این مراســم گفت: ابتدا از شهردار و 
عزیزان حوزه پسماند تشکر می کنم، چرا که در این مدت در خط مقدم 
مقابله با کرونا بودند و بسیار خوب درخشیدند و گمنامان خوشنام عرصه 
خدمات شهری هستند.او با بیان اینکه مطالعات میدانی نشان می دهد که 
در حوزه مدیریت پســماند رعایت پروتکل های بهداشتی به خوبی انجام 
شــده تصریح کرد: به گونه ای که پسماندها به عنوان کانونی برای شیوع 
بیماری های عفونی قلمداد نشد، این در حالی است که در سایر بخش های 

دنیا یکی از کانون های انتقال، انباشت پسماندها محسوب می شود.
او ادامه داد: از ســوی دیگر مدیریت خوب حوزه پســماند در شهر تهران 
موجب شده که قلیل ترین میزان ابتا را در این حوزه شاهد باشیم، علیرغم 
اینکــه کارگران این حوزه در خط مقدم مقابله قــرار دارند، به طور کلی 
خدمات شــهری در تهران به عنوان افرادی که در خط اول مقابله با خطر 
هســتند، معدل ابتای بســیار پایینی دارند و در این حوزه بسیار ممتاز 
عمل کردند و توانســتند به خوبی از پرســنل خود صیانت کنند.زالی با 
اشاره به اینکه میزان زباله های عفونی از زمان شیوع کرونا پنج برابر شده 
است، گفت: در تهران ۲۰۰۰ تن زباله بیمارستانی جمع آوری می شد که 
با شــیوع کرونا این رقم به ۷۰۰۰ تن رسید و ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرد. 
از ســوی دیگر تفکیک در مبدا و دخالــت در مقصد نیز با بهره گیری از 
۱۵ هزار نیروی خدماتی در پس این ماجرا محقق شــده اســت که ازم 

است از شهرداری و کارکنان آن برای این موضوع قدردانی کنیم.او با بیان 
اینکه با تدابیر ســتاد مقابله با کرونا ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی در 
بیمارستان ها افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: در شهرداری تهران نیز تدابیر 
خوبی برای جمع آوری این زباله ها اتخاذ شد.او به میانگین زباله هر تخت 
بیمارستانی نیز اشاره کرد و گفت: به طور میانگین هر تخت بیمارستانی 
۳.۵ تا ۵  کیلوگرم زباله تولید می کند که درصدی از آن عفونی است. در 
حقیقت همه زباله های بیمارستانی عفونی قلمداد نمی شوند.وی با اشاره 
به اضافه شــدن ۴۰ دســتگاه خودروی حمل زباله بیمارستانی هوشمند 
که امروز به ناوگان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه شده  است، اظهار 
داشت: این سیستم کاما هوشمند و قابل ردیابی است. همچنین افرادی 
که با این ماشین ها کار می کنند، تبحر بیشتری در جمع آوری این زباله ها 

دارند.در نهایت این زباله ها در سلول جداگانه ای دفع خواهند شد.

 فرمانده ستاد مقابله با کرونای شهر تهران:
منتظر تصمیم گیری درباره کاهش ساعت کار ادارات و لغو طرح ترافیک هستیم

کاهش اشتغال در سه بخش اصلی اقتصاد

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
مصوبه افزایش حق مسکن در اولویت دولت نیست

 دولت کارگران را سرکار گذاشته

 یک مقام مسئول مطرح کرد:
اتصال شبکه بانکی شتاب ایران به »میر« روسیه

رئیس کمیته دســتمزد شــورای عالی کار با گایه از وزیر کار برای عدم تصویب مصوبه حق مســکن در هیأت دولت 
گفت:دولت کارگران را سرکار گذشته است, رقم ۲۰۰هزارتومان در شرایط فعلی برای کارگران حائز اهمیت است. چرا 
کارگران برای دولت اهمیت ندارند.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ، درباره آخرین وضعیت حق 
مسکن کارگران گفت: فعاً خبری از تأیید حق مسکن در هیئت دولت نیست. نمایندگان کارگران گایه خود را مطرح 
کرده اند اما طرف مقابل که دولت اســت در مقابل این موضوع سکوت کرده است.  وی ادامه داد: در بحث حق مسکن 

دو موضوع مطرح است. ....

 ارز بازنگشته به اقتصاد 8.۷ میلیارد دار است نه 2۷ میلیارد دار:

بخش خصوصی آمار بانک مرکزی را تکذیب کرد
 در گفتگوی مطرح شد:

 ۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض خطر 
تعیین قیمت های دل خواه در بازار مسکنجدی هستند

4

6

5

4

4

۷

با فوت ۲۰۳ بیمار کووید۱۹؛
شمار جان باختگان کرونا در کشور از ۱۳ هزار نفر گذشت

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۲هزار و ۳۴۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور و فوت ۲۰۳ 
تن از بیماران طی بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات اری گفت: از دیروز) ۲۳ 
تیر ۱۳۹۹ ( بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۴۹ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شــد که  یک هزار و ۵۸۱ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: به این ترتیب مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۹ هزار و ۶۵۲ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۳ هزار و ۳۲ نفر رسید.وی همچنین گفت: خوشبختانه تاکنون ۲۲۲ هزار و ۵۳۹ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته اری،  ۳۳۷۵ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تاکنون یک میلیون و 
۹۹۷ هزار و ۹۶۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: همانند روزهای گذشته، استان های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران در 
وضعیت قرمز قرار دارند.اری با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی 
و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل اظهارکرد: همچنین استان های تهران، فارس،کرمان، البرز، 

کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی در وضعیت هشدار قرار دارند.
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رئیس قوه قضائیه:گزیده خبر

پولمردمدربانکهاصرفتولیدشودنهبرجسازی
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر پول مردم که در اختیار نظام بانکی 
اســت، در تولید به کار گرفته شــود، حتما گره گشایی از کشور 
خواهد بود اما اگر این سرمایه تبدیل شد به برج سازی و انباشت 
ســرمایه در بخش های مختلف بانک، برای کشور مشکل ایجاد 
مــی کند.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه 
ســید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره 
به مناســبت های ماه ذی القعده، از جملــه روز دحواارض و روز 
شــهادت حضرت جواداائمه علیه السام، این ماه را ماه حضرت 
رضا علیه الســام دانســته و از خداوند توفیق خدمت به مردم و 
دفع بای و بیماری کرونا بواســطه عنایات امام هشتم را مسئلت 
کرد.رئیس قوه قضائیه در ادامه، فرمایشات رهبر معظم انقاب در 
جمع نمایندگان مجلس را سرلوحه کار مسئوان دانست و افزود: 
ضرورت انسجام و وحدت ملی به ویژه همکاری قوای سه گانه از 
جملــه نکات مورد تاکید رهبر انقاب اســت و ما در قوه قضائیه 
خود را موظف بــه همکاری با دولت، مجلــس و همه نهادهای 
انقاب اســامی می دانیم تا  توطئه دشــمنان انقاب اسامی را 
خنثی کرده و از زندگی مردم به ویژه در حوزه مســائل معیشتی 
و اقتصادی گره گشایی کنیم.رئیسی از همکاران خود در دستگاه 
قضاء نیز خواســت همچون گذشته، همکاری و مساعدت خود با 
سایر بخش ها را بیشــتر کنند و افزود: این همکاری و مساعدت 
ان شاءاه بیشتر خواهد شــد تا ما در کشور هم صدا با هم علیه 
دشمنان و همکار با هم برای خدمتگزاری به مردم باشیم.رئیس 
قوه قضائیه، ازمه به ثمر نشستن همدلی در جهت حل مشکات 
مردم را اعتقاد به حل مسائل مردم با نگاه به داخل عنوان کرده و 
گفت: حل مشــکات کشور را باید در دست توانای مردان و زنان 
این کشــور جسجتو کنیم و اگر با اتکال به خدا و اعتماد به نفس 
این کار دنبال بشود، به رفع مشکات مردم یقین داریم.رئیسی در 
همین زمینه بر لزوم سیاست گذاری صحیح در استفاده از منابع 
بانکی برای حل مشکات مردم اشاره کرده و گفت: به عنوان مثال 
اگر آنچه که از پول مردم در اختیار نظام بانکی است، در تولید به 
کار گرفته شود، حتما گره گشایی از کشور خواهد بود اما اگر این 
سرمایه تبدیل شد به برج سازی و انباشت سرمایه در بخش های 
مختلف بانک شد بدون اینکه سرمایه درتولید به کار گرفته شود، 
حتما برای کشور مشــکل ایجاد می کند.رئیس قوه قضائیه عزم 
دســتگاه قضاء برای برخورد قضائی با متخلفین، متجاسرین به 
قانون، قانون شکنان و مفسدین را جدی دانست و گفت: برخورد 
قضائــی حتما جایگاه خودش را دارد امــا این برخوردها به هیچ 
عنوان جایگزین سستی مدیریتی نخواهد شد. در حوزه مدیریتی 

باید یک کار مقتدرانه، برنامه ریزی شده و قوی برای حل مشکات 
مردم شکل بگیرد.رئیسی، ازمه شکل گیری ایران قوی را مدیریت 
قوی عنوان کرده و افزود: مدیران ما در سراسر کشور یقین بدانند 
که مدیر قوی می تواند اقتصاد قوی را رقم بزند و این اقتصاد قوی 
اســت که می تواند ایران قوی را رقم بزند. لذا حمایت از مدیران 
کارآمد، خطر پذیر، مســئولیت پذیر و شجاع، در دستور کار قوه 
قضائیه است. همواره گفته ایم که دستگاه های ما در حوزه قضاوت 
و نظارت حتما از مدیر قوی کاردان شجاع خطر پذیر حمایت می 
کنند و خواهند کرد تا کار پیش برود.رئیس قوه قضائیه به تجربه 
پرونده هسته ای ایران به عنوان نمونه ای عبرت آموز اشاره کرده 
و گفت: هفده سال است که پرونده هسته ای ما که در دنیا مطرح 
شــده، اما هر جا که ما ایستادگی کردیم دشمن مجبور به عقب 
نشینی شد و هر جا که امتیاز دادیم باج خواهی شان بیشتر شد 
و دنبال تضعیف کشور افتادند.رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به فراخوان رهبر معظم انقاب برای »نهضت تعاون 
و احسان« و یاری به آســیب دیدگان بیماری کرونا، این نهضت 
را برای شــرایط امروز کشــور یک ضرورت دانسته و افزود: مردم 

و نهادهای مختلف در حرکت کشــوری »کمک مومنانه« خوش 
درخشــیدند و  در نهضت تعاون و احسان نیز  ازم است با همه 
ظرفیت حضور پیدا کنیم، البته حضور دســتگاه  های مختلف در 
این حرکت ممکن است متفاوت و متناسب با ماموریت هر دستگاه 
باشــد.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مثا یک کارهایی از دستگاه 
قضا بر می آید مثل توجه به محرومین بویژه در مســائل قضایی 
و حقوقــی، مانند کاری که همکاران مــا در مرکز آمار و فناوری 
اطاعات با همکاری کمیته امداد و بهزیســتی برای عدم دریافت 
هزینه دادرســی از افراد تحت پوشــش این نهادها انجام دادند و 
بسیار ارزشــمند و قابل تقدیر بود تا دسترسی به عدالت را برای 
محرومین و مستضعفین آسان کنند.رئیسی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به سالروز حادثه مسجد گوهرشاد گفت: این 
روزها یادآور ماجرای مسجد گوهرشــاد و ایستادگی مردم برای 
حفظ ارزش های اسامی و حجاب و عفاف نیز هست.  امروز حفظ 
ارزش های اخاقی در جامعه هم اقتضا شــرع اســت، هم اقتضاء 
قانون  و هم حقوق شــهروندی است. حریم شکنی در این زمینه 
مورد پذیرش هیچ کس نیست، به هیچ عنوان با قانون و فرهنگ 

ملی ما تطابق ندارد. حفظ ارزش های اسامی است که می تواند 
خانــواده را حفظ کند و فرد و جامعــه را مصون بدارد.رئیس قوه 
قضائیه برخی فضاسازی های رسانه ای در روزهای اخیر را نیز ناشی 
از عزم راســخ قوه در برخورد با مفســدین و قانون شکنان دانسته 
و تاکیــد کرد: امروز عملکرد قوه قضائیه پیش روی همه اســت. 
ضابطین قوه قضائیه برابر قانون زیر نظر دادســتان ها و قضات ما 
مقیــد و موظف به حفظ حقوق مردم، حتی حفظ حقوق متهم و 
ارباب رجوع هســتند. اگر جایی هم ضابط تخلف کرد، قبل از هر 
کــس و هر چیز خود ضابطین موظفند تخلف را پیگیری کنند و 
برابر قانون به ســازمان قضائی برای پیگیری ارائه دهند. قضات ما 
در سیر دادرسی نیز خود را موظف می دانند که مطابق با موازین 
آئین دادرسی عمل کنند.آیت اه رئیسی، حفظ امنیت جامعه را 
خط قرمز دستگاه قضا عنوان کرده و افزود: هجمه های اخیر به قوه 
قضائیه مربوط به عزم راســخ این قوه و قضات شریف ما نسبت به 
برخورد با مفسدین و قانون شکنان و افرادی است که می خواهند 
امنیت کشــور را به خطر بیندازند. حفظ امنیت جامعه برای همه 
ما یک مسئله بسیار حیاتی است و اجازه نمی دهیم که دشمنان 
توفیق پیدا کنند امنیت جامعه را مختل کنند.رئیس قوه قضائیه با 
مقایسه عملکرد جمهوری اسامی ایران و برخی کشورهای مدعی 
حقوق بشر در موضوع حقوق زندانیان در ایام کرونا گفت:  کرونا که 
تنها مساله کشور ما نبود اما ببینید که رفتار ما با زندانیان چگونه 
بود، رفتار دیگر کشــورها چطور بود؟ کاری که توسط جمهوری 
اسامی شد برای همه کشورها خیره کننده بود که بیش از 100 
هزار نفر به مرخصی رفتند و امروز مرحله دوم در دســت بررسی 
است. این کاری است که به خاطر اعتقاد ما به دین، قانون، و حقوق 
انســانی صورت گرفته و  جز مبانی انقاب اسامی است.آیت اه 
رئیسی ادامه داد: اما ببینید رفتار آنها با زندانی چطور است؟ اصا  
ببینید بازداشت ها و بازجویی هایشان چطور انجام می شود. رفتار 
ما با افراد مختلف با زندانی، با متهم با ارباب رجوع چگونه هست و 
آنها چطور در خیابان ها با مردمشان رفتار می کنند. حقوق مسلم 
مردم را ضایع می کنند و مدعی حقوق انسان هم شده اند. مردم 
می فهمند که اینها بزرگترین ناقضان حقوق بشر در عالم هستند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که در عمل به وظایف شــرعی 
و قانونی هیچ مامتی از مامت کننده نمی تواند دست اندرکاران 
اجرای عدالت را دچار سســتی کند افزود: مــا در اجرای عدالت 
وظیفه قانونی خودمان را انجام می دهیم، هر کســی هم مامت 
کند، به هیچ وجه در دل و جان ما اثر نخواهد کرد و ما در اجرای 
عدالت و انجام وظیفه و حفظ حقوق مردم را مصمم تر خواهد کرد.

رئیس  جمهور:
دولت آماده تعامل سازنده با مجلس است

رئیس جمهور گفت: دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس 
شورای اسامی جهت پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه های شوم دشمنان 
قسم خورده کشور است.رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، ضمن استقبال 
از بیانات رهبری درباره هم افزایی قوا با یکدیگر تاکید کرد: چنان که از ابتدای 
شروع مجلس یازدهم گفته ایم، دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده 
با مجلس شورای اسامی جهت پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه های شوم 
دشمنان قسم خورده کشور است.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی 
در این جلســه همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه میان بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به منظور احداث 1۲ هزار 
واحد مسکونی برای خانواده های شاهد، گفت: خانواده های شاهد عزیزترین 
سرمایه شان را تقدیم انقاب و کشور کرده اند و لذا حداکثر خدمت به این 
عزیزان، وظیفه مســلم و حتمی ماســت.در ادامه این جلسه که به ریاست 
روحانی برگزار شــد، اعضای دولت به بحث و بررســی پیرامون تعدادی از 
پیشــنهادهای دســتگاه های اجرایی پرداخته و آنها را به تصویب رساندند.

دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای 
باا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت های تأمین مالی از این بازار، 
با افزایش سهم شناور آزاد شرکت های وابسته به دستگاه های اجرایی در بازار 
سرمایه موافقت کرد.به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند 
همکاری ازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد 
)حداقل به میزان ۲۵ درصد شــرکت های تابعه اعم از شرکت های دولتی و 
شرکت های تابعه نهادهای عمومی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، 
مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.همچنین سازمان برنامه 
و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه هایی 
را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام 
شناور آزاد شرکت های مربوط اقدام نمی کنند، کاهش دهد.هیات وزیران در 
راســتای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت ها در بازار سرمایه و تأمین 
مالی بیش از پیش شــرکت های بورسی در بازار ســرمایه از طریق افزایش 
ســرمایه با استفاده از سرمایه های خرد تزریق شــده به آن، ایحه افزایش 
ســرمایه شرکت های بورســی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس 

شورای اسامی به تصویب نهایی برسد.

سردارسامی:
 غلبه بر جنگ نرم نیازمند محتوای ناب 

انقابی است
فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی با تاکید بر لزوم بهره گیری از 
جوانان فهیم و خاق برای تولیدات فرهنگی و هنری تراز انقاب گفت: برای 
غلبــه بر جنگ نرم باید بر ارائه جذاب و انعــکاس هنرمندانه محتوای ناب 
انقابی متمرکز شد.به گزارش سپاه نیوز؛ مدیران قرارگاه فرهنگی اجتماعی 
حضرت بقیه اه ااعظم )عج( با ســردار سرلشــکر پاسدار حسین سامی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی دیدار و گزارشی از فعالیت های 
این قرارگاه ارائه کردند.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی در این 
نشست صمیمانه با تشکر از تولیدات خوب انجام شده و تاکید بر لزوم بهره 
گیری از جوانان فهیم، خاق، باانگیزه و با نشــاط برای خلق آثار فرهنگی و 
تولیدات هنری در تراز انقاب اســامی گفت: برای غلبه در جنگ نرم باید 
بــر ارائه جذاب و انعکاس هنرمندانه محتوای ناب انقابی متمرکز و اهتمام 
ورزید.سرلشکر سامی با اشاره به ضرورت ارتقای ظرفیت و توانمندی های 
موجود و پرهیز از تولید کارهای ســطحی خاطرنشــان کرد: تربیت نیروی 
انسانی و میدان دادن به نیروهای جوان و مشتاق نقش آفرین در عرصه های 
نیــاز انقاب در حوزه های فرهنگی از موضوعاتی اســت که باید در اولویت 

قرار گیرد.

طی دستوری از سوی امیر سرتیپ نصیرزاده؛
پژوهشکده دفاع مقدس نیروی هوایی 

ارتش به نام امیر سرتیپ صدیق 
نامگذاری شد

امیر سرتیپ خلبان طی نامه ای به رییس مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین 
آییــن نامه های رزمیاین نیرو، ضمن تجلیل از مجاهدت های امیر ســرتیپ 
خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، پژوهشکده دفاع 

مقدس را به نام زنده یاد امیر سرتیپ هوشنگ صدیق نامگذاری کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، متن این نامه بدین شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
رییس مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نهاجا

سام علیکم
گنــج عظیم دفاع مقدس که ســرمایه مغتنمی بــرای درس آموزی و الگو 
گرفتن از آن در مســیر جهاد مومنان است، به نقد غیرت و همت و از جان 
گذشــتگی خیل کثیری از مجاهدان فی سبیل اه به دست آمده و کاوش 
روزهای ســپری شده در سال های دفاع مقدس عاوه بر زدودن غبار غربت 
از چهره های مومن و نستوه همکارانمان، به بازشناسی اندیشه های راهبردی 
فرماندهان آن دوران منجر خواهد شد.قدر مسلم دوران فرماندهی زنده یاد 
سرتیپ خلبان هوشــنگ صدیق در پایگاه هوایی مهرآباد از سال 1۳۶0 تا 
ســال 1۳۶۲ و اهتمام ویژه ایشان برای آموزش خلبانان اف ۴ در آن پایگاه 
و حضور هدایت و فرماندهی اثرگذار بسیاری از عملیات های صورت گرفته 
در آن برهه و پس از آن قریب به ۳ سال و ۲ ماه فرماندهی شجاعانه ایشان 
در ســمت فرماندهی نیــروی هوایی ارتش از ســال 1۳۶۲ تا 1۳۶۵ که با 
تشدید جنگ شهرها و حضور اثرگذار نیروی هوایی در اسکورت نفت کش ها 
و محافظــت از مناطق نفت خیز و دفاع هوایی از شــریان حیاتی، مراودات 
اقتصادی در خلیج فارس و دریای دریای عمان مقارن گردید، بخش اعظمی 
از حضور تاریخی نهاجا در دفاع مقدس است.از این رو با نثار صمیمانه ترین 
درودها و بغضی عمیق ســنگین ترین دریغها به دلیل فرصت از دست رفته 
برای مشایعتی در خور و شایسته در آخرین پرواز آن فرمانده فقید به ملکوت 
اعلــی، به خاطر رعایت پروتکل های بهداشــتی مرتبط با ویروس منحوس 
کرونا، به پاس یک عمر مجاهدت مومنانه از مورخه ۲1/۴/1۳99پژوهشکده 
دفاع مقدس نهاجــا را به نام امیر صدیق انقاب زنده یاد ســرتیپ خلبان 
هوشنگ صدیق نام گذاری نموده و کلیه اقدامات تحت نام پژوهشکده دفاع 
مقدس »صدیق« صورت پذیرد.امیــدوارم روح فرمانده فقید نهاجا با یاران 

شهیدش قرین و همنشین باشد ان شاءاه
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

 سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
گفــت نامه محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه به 
دست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی رسیده 
و در حال حاضر ایران منتظر مشــخص شــدن نتایج 
مشورت ها و رایزنی های او با سایر اعضای برجام است.

به گزارش خانه ملت، عباس عراقچی دیروز دوشنبه با 

اشاره به نامه وزیر امور خارجه به جوسپ بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام 
درخصوص فعال شدن ساز و کار حل اختاف، اظهار 
داشــت: نامه ایران واصل شده و آقای بورل به عنوان 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک در حال رایزنی با 
سایر اعضا است تا در خصوص چگونگی جلسه ای که 
باید به دنبال این نامه ایران تشکل شود، تصمیم گیری 
کنند.معاون سیاســی وزیر امــور خارجه درباره زمان 
برگزاری این جلســه افزود: زمان برگزاری این جلسه 
مهلتــی دارد و اکنون آقای بــورل با اعضای مختلف 
مشــورت می کند، ما منتظریم تا نتیجه مشورت ها و 
رایزنی های مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده برجام با ســایر اعضا مشخص شود.

عراقچی عنوان کــرد: اگر عضوی از برجام به تعهدات 
خود عمل نکنــد یا مرتکب نقض تعهــدات خود در 
برجام شــود، طرف مقابل می تواند بر اساس سازو کار 

حل اختاف، به کمیسیون مشترک شکایت کند.وی 
ادامه داد: معتقدیم کاری که ۳ کشــور اروپایی انجام 
دادند به نوعی خاف تعهداتشان در برجام است و این 
موضوع را به کمیســیون مشــترک اطاع دادیم و در 
کمیسیون مشترک نسبت به واکنش ها تصمیم گیری 
خواهد شد.معاون سیاسی وزیر امورخارجه گفت: فعا 
در مرحله اطاع رسانی هستیم و این ساز و کار را فعال 
کردیم تا کمیســیون مشترک در جریان نظرات ایران 
مبنی بر اینکه ۳ کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات 
خود در برجام شــده اند، قرار گیرد.سخنگوی وزارت 
امورخارجــه 1۳تیرماه اعام کرد که وزیر امور خارجه 
طی نامه ای به جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده برجام، یک بار دیگر 
موارد عدم پایبندی کشــورهای اروپایی را طبق بند 
۳۶ برجام به کمیســیون مشترک جهت حل و فصل 

ارجاع داد.

 باقری:
 سازمان ملل می گوید آمریکایی ها توان اثبات 

ادعایشان علیه سردار سلیمانی را ندارند
عاون بین الملل قوه قضائیه گفت: سازمان ملل می 
گویــد که امریکا توانایی ارائه شــواهدی که اثبات 
کند سردار ســلیمانی خطر فوری برای شهروندان 
امریکایی یا قتل افراد بوده است را نداشته اند.دکتر 
علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه با اشــاره 
به گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره ترور شهید 

سلیمانی، برخی موارد این گزارش را موارد مهمی دانست که زمینه پیگیری قضائی 
حقوقی این ترور رو بیش از پیش فراهم می کند.وی با اشاره به برخی از نکات این 
گزارش گفت: گزارشگر سازمان ملل اعام کرده است که این برای اولین بار است 
که یک دولت در کشــور ثالث مقام دولتی کشور دیگری را به قتل می رساند که 
اقدامی فاقد وجاهت قانونی اســت. سازمان ملل می گوید که امریکا توانایی ارائه 
شــواهدی که اثبات کند سردار سلیمانی خطر فوری برای شهروندان امریکایی یا 
قتل افراد بوده است را نداشته اند.باقری افزود: سازمان ملل ترور شهید سلیمانی را 
خاف منشور ملل متحد دانسته و با اشاره به متناقض بودن ادعاهای امریکا اعام 
کرده است که حتی اگر امریکا اثبات کند که ایران بر کتائب حزب اه تسلط دارد 
باز هم نمی تواند دلیلی بر ترور سردار سلیمانی باشد.آیت اه رئیسی نیز در واکنش 
به این گزارش گفت:کار مربوط به پیگیری خون حاج قاسم سلیمانی تعطیل بردار 
نیست. دادستان تهران و معاون بین الملل، موضوع تعقیب قاتلین شهید سلیمانی و 

موارد طرح شده توسط گزارشگر سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم کبودرآهنگ درگذشت
»عیسی جعفری« نماینده مردم کبودرآهنگ در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســامی بر اثر ابتا به کرونا درگذشت. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات 
رییسه مجلس درگذشــت نماینده کبودرآهنگ بر اثر ابتا به کرونا را تایید کرد.

عیســی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ که از چند روز قبل به دلیل ابتا به 
ویروس کرونا در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارســتان های تهران بستری 
شده بود، دیروز در گذشت.فاطمه رهبر نماینده مردم تهران، و محمد علی رمضانی 
دستک نماینده منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه هم پیش از این بر اثر ابتا 
بــه کرونا جان باختند. طی روزهای اخیــر چند نماینده مجلس به ویروس کرونا 
مبتا شده اند حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از 
رییس مجلس درخواست کرد به دلیل شیوع کرونا جلسات علنی و کمیسیون های 

مجلس برگزار نشود.

در ارتباط ویدئوکنفرانسی با همتای کویتی مطرح شد؛
تاکید ظریف بر توسعه روابط ایران و کویت

 وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران همکاری هــای دوجانبه و چندجانبه 
کشــورهای منطقه را یک نیاز ضروری و دائمی دانست و تاکید کرد: در این میان 
همکاری ایران و کویت می تواند در ابعاد مختلف توســعه یابد.به گزارش اداره کل 
اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه روز دوشنبه در ادامه رایزنی های منطقه ای جمهوری اسامی ایران با شیخ 
احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه دولت کویت از طریق ویدئو کنفرانس 
گفت وگو و تبادل نظر کرد.در این گفت وگوی تصویری دو طرف ضمن بررســی 
موضوعــات مورد عاقــه در خصوص همکاری های دو جانبــه و آخرین تحوات 

منطقه ای و بین المللی بر تداوم رایرنی های دو کشور تاکید کردند.

 جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه از 
ارائه اســناد و مدارک سفر دیپلماتیک 
سردار سلیمانی، مسافران پرواز سوریه 
به عراق، تیم پــروازی، ماقات های او 
قبل از ســفر به عــراق و برنامه هایش 
در بغــداد به قــوه قضائیه خبــر داد.

سردار ســید »محمد حجازی« دیروز 
دوشــنبه در جلسه هماهنگی همایش 
بیــن المللی مطالبــات حقوقی- بین 
المللی دفاع مقــدس با تقدیر از ابتکار 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
شهید قاســم ســلیمانی در برگزاری 
همایش بیــن المللی مطالبات حقوقی 
دفــاع مقدس و ترور شــهید قاســم 
ســلیمانی اظهار داشــت: در رابطه با 
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی 
جلساتی در شــورای عالی امنیت ملی 
برگزار شد و کمیته های حقوقی-قضائی 
با مسئولیت قوه قضائیه، کمیته امنیتی 
با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح، 
کمیته سیاســی با مســئولیت وزارت 
امور خارجه تشــکیل شده است.وی با 
تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور 
شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی 
المهندس و یارانشــان توسط دولت و 
ارتش تروریســتی آمریکا تصریح کرد: 
توقع از قوه قضائیه این اســت که برای 
پیگیری حقوقی این اقدام جنایتکارانه 
دولت آمریکا یک اقــدام حقوقی-بین 
المللی انجــام و بر علیه مســببین و 
دســت اندرکان این اقدام تروریســتی 
اقامه دعوا شود و به اقدامات سیاسی و 
دیپلماتیک اکتفا نشود.جانشین فرمانده 

نیروی قدس ســپاه با اشــاره به اقدام 
اخیر قوه قضائیه و دادســتانی استان 
تهران در شناســایی و دستور جلب و 
اعام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین 
الملل برای ۳۶ نفر از افرادی که در ترور 
حاج قاسم مباشرت، معاونت و آمریت 
داشتند، گفت: این اقدام حقوقی یکی از 
نتایج تشکیل کمیته قضائی-حقوقی در 
شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه 
است.سردار حجازی با بیان اینکه برای 
اقامه دعوا  و پیگیری حقوقی به اسناد 
و مدارک کامل نیاز اســت، خاطرنشان 
ساخت: هرچند برخی از واقعیات بسیار 
بدیهی به نظر می رسند اما برای پیگیری 
حقوقی نیاز به اســناد و مدارک دقیق 
داریم به همین دلیل ما در رابطه با سفر 
ناجوانمردانه  سردار ســلیمانی و ترور 
ایشان و همراهانشــان، مسافران پرواز 
از سوریه به عراق، تیم پروازی، ماقات 
های ایشان قبل از سفر به عراق و سایر 
موضوعات مــدارک ازم را جمع آوری 
و به قوه قضائیه ارســال کردیم.وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
یکی از ابتکارات شهید قاسم سلیمانی 
تأسیس موزه ای برای جبهه مقاومت در 
موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس بود 
و با توجه به اینکــه این همایش بین 

المللی در موزه انقاب اسامی و دفاع 
مقدس برگزار می شــود می توان برای 
بازدید اساتید و پژوهشگران و میهمانان 
همایش از ایــن موزه برنامه ریزی کرد.

جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه 
افــزود: در ایــن مــوزه ماشــین های 
انتحاری، وســایلی که از داعشی ها به 
غنیمت گرفته شده، وسایل مربوط به 
جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیســتی و 
حزب اه لبنان و... وجود دارد که سند 
حقانیت و مظلومیــت جبهه مقاومت 
به شــمار می رود. همچنیــن در این 
جلسه  مسعود اخوان فرد دبیر کمیته 
علمــی همایش گفــت: همایش بین 
المللی مطالبــات حقوقی-بین المللی 
دفاع مقدس در تاریخ پنجم و ششــم 
اســفندماه 1۳99 به همت پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج 
قاسم سلیمانی و با مشــارکت وزارت 
امور خارجه، قوه قضائیه، دانشــگاهها  
و مراکز علمی، ســازمان های کشوری 
و لشــکری در موزه انقاب اســامی 
و دفاع مقدس برگزار می شــود.وی با 
تشریح ســاختار و ارکان این همایش 
اظهار کرد: سرلشــکر محمــد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس 
شــورای سیاســتگذاری این همایش، 

سرلشــکر دکتر ســید یحیی صفوی 
رئیس همایش، امیر سرتیپ پورشاسب 
دبیــر همایش و ســردار دکتر کبیری 
دبیر کمیته اجرایی همایش هســتند.

دبیر کمیته علمی همایش بین المللی 
مطالبــات حقوقی-بیــن المللی دفاع 
مقدس دربــاره محورهای این همایش 
هم گفت: تبیین عملکرد سازمان های 
بیــن المللــی و منطقــه ای در جنگ 
دولت های  عملکــرد  تبیین  تحمیلی، 
منطقه ای و فرامنطقه ای حامی رژیم 
بعث صــدام در جنگ تحمیلی، تبیین 
خســارت ها و غرامت هــای ناشــی از 
عملکرد حامیان منطقه ای و بین المللی 
رژیم بعــث صدام درجنــگ تحمیلی 
ســه محور اصلی است که به مطالبات 
می پردازد.رئیس  مقدس  دفاع  حقوقی 
سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور 
پیگیری حقوقی-بین المللی ترور شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس از دولت آمریکا را محور ویژه 
و کلیدی این همایش معرفی و تصریح 
کرد: حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی 
از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس 
نقش بی نظیری در نفوذ معنوی انقاب 
اســامی و مکتب مقاومــت در جهان 
داشــته اســت و به عنوان نماد محور 
مقاومت به شــمار می رود و امیدواریم 
در ایــن همایش بین المللــی، نحوه 
پیگیری حقوقی-بین المللی ترور شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، شهید مجاهد 
ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان 

از دولت آمریکا را  تدوین کنیم.

سردار حجازی خبر داد:
مدارک ترور شهید قاسم سلیمانی 

تقدیم قوه قضائیه شده است 

عراقچی: 

منتظر نتیجه 
رایزنی های مسئول 
سیاست خارجی اروپا 
هستیم
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به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در ابتدای این جلسه، جمشید مارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با اشاره به تاش های گل گهر برای توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: تاش ما بر این است شاخص های اساسی و مهمی که نقش 
محوری بر توسعه و تولید در بنگاه اقتصادی بزرگی مثل گل گهر به عنوان بزرگترین شرکت تامین کننده زنجیره فواد کشور داشته به استحضار 
حضار برســانیم. مدیرعامل گل گهر با اشاره به نقش محوری این شرکت در زنجیره فواد کشور افزود: از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن کشور 
حدود ۳۰ درصد در منطقه گل گهر وجود دارد و این مهم نشان می دهد منطقه گل گهر به عنوان یکی از پتانسیل های اصلی در حوزه تامین مواد 
اولیه فواد کشور در راستای طرح جامع فواد کشور می باشد. وی با اعام اینکه گل گهر جایگاه اول تولید کنسانتره و گندله را در کشور در سال 
۹۸ به خود اختصاص داده، بیان کرد: منطقه گل گهر نقش ۴۳ درصدی در تامین مواد اولیه فواد کشور داشته است. در زمینه رشد تولید کنسانتره 
بیش از ۱۶ میلیون تن تولید داشته ایم که حدود ۳ درصد بااتر از تولید سال ۱۳۹۷ بوده است.در زمینه رشد تولید گندله نیز بیش از ۱۲ میلیون 
تن تولید داشــته ایم که حدود ۴ درصد بااتر از تولید سال ۱۳۹۷ بوده است.مارحمان تاکید کرد؛ امروز شما سهامدار شرکتی هستید که پایه 
اصلی ترین تامین کننده خوراک فواد کشور بوده و نقش اساسی در افزایش تولید کشور دارد.مدیرعامل گل گهر بیان کرد: سهامداران تا ده ها سال 
آینده نگران ارزش سهام و دارایی خود نیستند. درست است که از سال گذشته تا به امروز بازده سهام سهامداران ۴۵۰ درصد بوده اما در آینده این 
بازده بیشتر از این ها می شود. تمام تاش گل گهر بر امانتداری است و مجموعه سهامداران، این خواسته را از مدیریت دارند که در راستای جهش 
تولید حرکت کند.او با اشاره به فعالیت های گل گهر در زمینه توسعه گفت: در سال ۹۸ بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طرح های نیمه تمام را 
کامل کرده، در مدار تولید قرار دادیم و به دست رئیس جمهور افتتاح شد. در سال جاری نیز این نوید را می دهیم که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان 
طرح توســعه جدید به بهره برداری خواهد رسید. همچنین بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های توسعه جدید هدف گذاری کرده ایم. به 
این ترتیب شرکت گل گهر با تولید، بهره وری و مدیریت مناسب و شفاف توانسته نظام درستی را ایجاد کند و برای ۵ سال آینده خود برنامه ریزی 
کند. مارحمان با اشاره به شاخص های توســعه در این مجموعه گفت: سود خالص تلفیقی شرکت حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۵۴ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. درآمد تلفیقی حاصل از فروش ما در سال ۹۸ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که به معنی رشد 
۵۳ درصدی گل گهر است. درآمد حاصل از فروش شرکت گل گهر نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد در سال ۹۸ حدود ۴۴ درصد 
نسبت به سال ۹۷ رشد درآمد حاصل از فروش داشته ایم و سودی که از محل طرح برای سرمایه گذاران اختصاص دادیم، نویدبخش آینده ای خوب 
برای شرکت گل گهر و سهامداران است. او با اشاره به زیرســاخت ها و توانمندی ها در این حوزه گفت: سال گذشته نیروگاهی را افتتاح کردیم، 
امسال هم پروژه آب خلیج فارس را پیش رو داریم. تزریق نقدینگی در جهت تکمیل و راه اندازی طرح آب رسانی خلیج فارس در سال ۹۸ صورت 
پذیرفته تا در ســال جاری بتوانیم این طرح را افتتاح کنیم. در ادامه این جلسه سهامداران به بیان نظرات خود پرداخته و سواات خود را مطرح 
کردند. ناظران و مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ادامه به سواات پاسخ دادند، سپس نماینده حسابرس مستقل، گزارش حسابرسی 
را قرائت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به اعام نظرات خود پرداختند. در این جلسه عاوه بر توانمندی های گل گهر در زمینه توسعه، 
ســرمایه گذاری و تولید بر این مهم تاکید شد که در راستای سیاست های وزرات صنعت،  معدن و تجارت و حمایت های سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران نســبت به تقسیم متناسب سود برای انجام بی وقفه طرح های توسعه تاش شود.همچنین در پایان، بنا به پیشنهاد 
هیئت رئیسه مجمع و موافقت اعضا مجمع عمومی مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ ۹۰۰ ریال تقسیم شود.گفتنی است در گزارش حسابرسی، 

حسابرس اعام نمود از سال ۱۳۸۶ تاکنون اولین بار بوده که حسابرسی مقبول بوده و مغایرتی ندارد.
روابط عمومی و امور بین الملل

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح شد؛

تقسیم سود ۹۰۰ ریالی برای هر سهم
نقش ۳۰ درصدی گل گهر در تامین مواد اولیه فواد در سال ۹۸ 

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( با عنوان 
) بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ( در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد. 
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کاهش اشتغال در سه بخش اصلی اقتصادگزیده خبر

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
رئیــس مرکز آمار با بیان اینکه در بهار ۹۹ نســبت به فصل بهار 
۹۸، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته 
شده است، گفت: ۵۰۹ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون 
کار افزوده شــده است.به گزارش نقل از مرکز آمار، جواد حسین 
زاده، گفت: در بهار ١٣۹۹، بررســی نسبت اشتغال جمعیت ١۵ 
ســاله و بیش تر بیانگر آن اســت که ٣۶, ۹ درصد از جمعیت در 
سن کار )١۵ ساله و بیش تر( شاغل بوده اند. این شاخص در بین 
مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری 
بوده اســت. ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار ١٣۹۹ 
نسبت به بهار ١٣۹۸، نسبت اشتغال به میزان ٢.۹ درصد کاهش 
یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال 
گذشته حدود ١ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته 
شده اســت.رئیس مرکز آمار ادامه داد: چنانچه میدانید با شیوع 
بیماری کووید ١۹ بســیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا 
نیمه تعطیل درآمدند و به عبارت دیگر در ماه های اخیر بازار کار نه 
تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این بحران بوده است 
که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده اند، بررســی نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار نشان می دهد این بیماری بازار اشتغال 

ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بیکاری 3۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی
وی درباره آمار بیکاری بخش هــای مختلف اقتصاد در بهار ۹۹، 
گفت: بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد 
که بخش خدمات با ٤۹, ٧ درصد بیش ترین ســهم اشــتغال را 
به خود اختصاص داده اســت که بخش هــای صنعت با ٣١.۸ و 

کشاورزی با ١۸.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
حسین زاده افزود: با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می شود، 
جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ٣۶۵ هزار نفر یعنی ۸.٧ 
درصد نســبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. همچنین 
بررســی جمعیت بخش های صنعت و خدمات نیز نشان می دهد 
جمعیت بخش های مذکور در بهار ١٣۹۹ نسبت به بهار ١٣۹۸ به 
ترتیب به میزان ٤۰٢ هزار نفر معادل ۵.٢ درصد و ٧٣٣ هزار نفر 

معادل ۶ درصد کاهش یافته اند.

رئیــس مرکز آمار ایران در زمینه آمــار کار گروه های اقتصادی، 
گفــت: اگر بخواهیم به صورت دقیق تر بگوییــم، به طور کلی از 
٢۰ گروه فعالیت های عمده اقتصــادی، فقط ۵ گروه فعالیتی با 
افزایش جمعیت شاغل در بهار ١٣۹۹ نسبت به بهار١٣۹۸ مواجه 
شده اند و سایر گروه های فعالیتی کاهش شاغان را در دوره مورد 
بررســی تجربه کرده اند.وی اظهار داشــت: ازم به ذکر است که 
بیشــترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه سامت 
انســان و مددکاری اجتماعی اســت که این نیز خود شاهدی بر 
تأثیر بیماری کووید ١۹ بر بازار کار کشــور در دوره مذکور است. 
بیشــترین کاهش نیز مربوط به رشــته فعالیت های کشاورزی، 
صنعت–ســاخت، عمده فروشــی و خرده فروشــی، حمل و نقل، 

آموزش و هتل و رستوران می باشد.

خروج 2 میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
حسین زاده با مقایسه جمعیت فعال کشور در بهار ۹۹ و بهار ۹۸، 
گفت: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١۹ بر بازار کار 
کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق 
این نتایج، جمعیت غیر فعال کشــور افزایش و جمعیت شــاغل 
و بیکار کشــور )جمعیت فعال( با کاهش ملموســی مواجه شده 
است.وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( 
جمعیت ١۵ ساله و بیش تر در بهار ١٣۹۹ نشان می دهد که ٤١, 
۰ درصد جمعیت در سن کار )١۵ ساله و بیش تر( از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شــاغان یــا بیکاران قرار گرفته اند. 
هم چنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین 
زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 

کم تر بوده است. بررســی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشــور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )بهار١٣۹۸(، ٣.٧ درصد کاهش داشته است.رئیس 
مرکز آمار ایران اظهار داشــت: به عبارت دیگر در فصل بهار سال 
جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ٢ میلیون نفر از بازار 
کار خارج شــده اند که بیش از یک میلیون و ٢۰ هزار نفر آن را 
زنان و ۹٧۰ هزار نفر آن را مردان تشکیل می دهند.وی ادامه داد: 
جمعیت غیرفعال نشان می دهد، چه تعداد از جمعیت در سن کار 
خارج از بازار کار هســتند. در بهــار ١٣۹۹ بیش از ٣۶ میلیون و 
٧۰۰ هزار نفر از جمعیت در ســن کار، خارج از بازار کار بوده اند 
که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان ٢ میلیون و ٧۶۰ 
هزار نفر به جمعیت غیر فعال افزوده شده است. از این میزان در 
حــدود ١ میلیون و ٣۰۰ هزار نفر مردان و بیش از یک میلیون و 
٤۶۰ هزار نفر از زنان در فصل بهار ١٣۹۹ نسبت به فصل مشابه 

سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.

اضافه شدن ۵09 هزار نفر به جمعیت دارای درآمد بدون 
کار افزوده شده

حســین زاده افزود: نتایج این بررسی نشان می دهد بخش قابل 
توجهــی از این میزان افزایــش در جمعیت غیرفعال مربوط به 
افزایــش جمعیت زنان خانه دار با رقم یــک میلیون و ٧٢ هزار 
نفر بوده و ۵۰۹ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار 
افزوده شده که ٤٣۰ هزار نفر آن مربوط به مردان بوده است.وی 
در پایان گفت: ازم به توضیح اســت اشتغال در بازار کار ایران 
تنوع زیادی دارد؛ از اشــتغال پاره وقت، موقتی، کارکن فامیلی 
بدون مزد و غیررسمی و غیرمتشکل گرفته تا قراردادهای کاری 
کوتاه مدت. بعضاً نیز درصدی از شــاغلین کشور از ثبات و دوام 
کمتری برخوردار بوده اند. در نتیجه، در شــرایطی نظیر شیوع 
بیماری کرونا که در همه کشورها بر اقتصاد و بازار کار تأثیرات 
قابل توجهی گذاشته، این دسته از شاغلین، یا به جمعیت بیکار 
اضافه شده اند و یا در مواردی که اشتغال افراد از اولویت کمتری 
در معیشــت خانوار برخوردار بوده، به جمعیت غیرفعال افزوده 

شده اند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند اعام کرد:
ذخایر روپیه ما در حال کاهش است

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند اعام کرد: بیشتر تجارت ما براساس ذخایر 
روپیه در هند است که در قبال خرید نفت این منابع را داشتیم طبیعتا با کاهش 
خرید نفت، این ذخایر نیز در حال کاهش اســت از همین روی فعا اولویت ما 
واردات غذا و دارو است.پرهام رضایی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
تجارت ایران و هند گفت: در ماه های اخیر هیچ محددیتی از سوی کشور هند بر 
تجارت ایران اعمال نشــده است اما به هر حال به علت کرونا، واردات و صادارت 
ما کاهش داشــته و تراز تجاری دو کشور را به شدت متاثر کرده است.وی ادامه 
داد: بیشتر تجارت ما براساس ذخایر روپیه در هند است که در قبال خرید نفت 
این منابع را داشتیم طبیعتا با کاهش خرید نفت، این ذخایر نیز در حال کاهش 
اســت از همین روی فعا اولویت ما واردات غذا و دارو است.رضایی تصریح کرد: 
همچنین در ماه های اخیر صادارت برنج هند متوقف شــده اســت که علت نیز 
مربوط به تعهدات اتحادیه صادرکنندگان برنج برای تامین برنج داخل اســت و 
ربطی به سیاست گذاری با ایران ندارد.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند در 
مورد واکنش هند به قرارداد ٢۵ ســال ایران و چین گفت: هر کشوری سیاست 
مستقلی دارد و اگر این قرارداد در حوزه گسترش تجارت باشد، هند هیچ موضعی 
نخواهد داشت. البته با خود هند مذاکرات زیادی را در زمینه تعرفه های ترجیحی 
برگزار کرده ایم تا تجارت دو کشور گسترش یابد.وی خاطرنشان کرد: همکاری ما 
با هند در بندر چابهار ادامه دارد و ورود کااها و ترانزیت به این بندر هیچ مشکلی 

ندارد هرچند که در ٤ ماه اخیر کرونا تمام امور را تحت تاثیر قرار داده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد؛
ضرورت پرهیز از هر گونه تجمع به منظور 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
برگزاری جلســه دکتر ســید عباس موسوی، رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در جلســه ســتاد 
فرماندهی مدیریــت و کنترل بیماری کرونا اســتان 
بــه تداوم افزایش نگران کننــده آمار بیماران مبتا به 
کرونا در استان مازندران اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به فاصله نزدیک شــهرها و مراودات بین شهری در سطح استان، شیوع بیماری 
کرونا همچنان در حال افزایش اســت.دکتر موســوی با تاکید بر انجام نظارت 
شدید بر اماکن و تعطیلی واحدهای متخلف خواستار انجام دقیق و جدی وظایف 
نظارتی دســتگاه های استان بر اســاس  بسته نظارتی )نسخه ١۰(  شد و ادامه 
داد: اگر این وضعیت را کنترل نکنیم مجبوریم به ســمت قرنطینه و برگرداندن 
محدودیت های بیشــتر حرکت کنیم.دکتر  موســوی، بر استفاده از ماسک در 
پیشگیری از ابتا به کووید١۹ تاکید کرد و گفت:  ماسک تا حد زیادی می تواند 
جلوی انتشار کرونا را بگیرد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر ممنوعیت 
برگزاری تجمعات تاکید کرد و گفت: باید از تجمعاتی مانند برگزاری عروسی و 
عزا و مراسم تشییع جلوگیری شود.دکتر موسوی با اظهار این که از زمان شیوع 
ویروس کرونا بیش از هرکس پرستاران و کادر درمانی بودند که برای بازگرداندن 
ســامت جامعه بی چشمداشت شــبانه روزی در حال تاش هستند بیان کرد : 
باید بتوانیم تاش های این عزیزان را جبران کنیم و این موضوع از اولویت های 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

۲۰ پروژه احیای بافت های ناکارآمد شهری در 
استان بوشهر پایان یافت

  معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: 
از سال ۹٤ تاکنون برای احیای بافت های ناکارآمد شهری در این استان ٣٣ پروژه 
عمرانی از محل اعتبارات ملی اجرا شد که از این شمار ٢۰ طرح تکمیل و تحویل 
دستگاه بهره بردار شده است.سید محمود دســتغیبی افزود: هزینه این پروژه ها 
بطور کامل توسط شرکت بازآفرینی شهری کشور و یا بصورت مشترک با دستگاه 
بهره بردار تامین می شود و  اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از این شرکت 
این پروژه ها اجرا می کند.وی اضافه کرد: این پروژه ها شامل خدمات زیربنایی تا 
روبنایی از جمله مدرســه ۹ کاسه در تنگک بوشهر، کف سازی و جداره سازی 
معابر محله کوتی و محدوده مساجد شنبدی و جمعه در محله شنبدی در بافت 
قدیم بوشهر، اصاح شبکه آب محله های جنوبی ریشهر و امامزاده و محات بافت 
فرســوده برازجان، احداث پایگاه بهداشت رایانی، سالن ورزشی تنگگ ٢، سالن 
ورزشــی حسین آباد برازجان، ساماندهی مســیل ها در محدوده  بافت فرسوده 
برازجان، احداث پارک و زمین چمن است.دســتغیبی ادامه داد: افزون براین نیز 
چند پروژه شــامل احداث مدرسه ١٢ کاسه شــهید مهیمنیان رایانی بوشهر، 
احداث پایگاه ســامت در تنگک ٢، پارک و زمین چمــن در خورموج و اهرم، 
نوســازی شبکه های آب در محات جنوبی بوشــهر و بافت فرسوده برازجان به 
صورت اقدام مشترک با دستگاه های بهره بردار در دست اجراست.وی یادآور شد: 
همچنین ٢ هزار و ۵۰۰ تن قیر در محدوده ســال های ۹٧ و ۹۸ به شهردارهای 
دارای محدوده بافت فرسوده برای آسفالت معابر بافت فرسوده تخصیص یافته و 
به این وسیله ١۰۰ درصدمعابر محله های بافت فرسوده خورموج و اهرم آسفالت 

و معابر سایر شهرهای موجود در محدوده بافت ساماندهی شده است.

ساخت خانه برای مددجویان فاقد مسکن 
ساکن روستاهای قم

جلسه شورای زکات بخش مرکزی قم با حضور امام جمعه، 
بخشــدار و دهیاران این بخش و مدیرکل کمیته امداد 
استان و اعضای دبیرخانه شورای زکات برگزار شد.اکبر 
میرشــکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم گزارشی از 
وضعیت مددجویان و سیمای فقر استان ارائه کرد و گفت: 
 امسال فراوانی مراجعین غیرمددجو به کمیته امداد بسیار کم سابقه بوده است.

وی با اشــاره به اینکه کاهش شــیوع بیماری کرونا و شــرایط بــد اقتصادی 
مشــکات معیشــتی مــردم را افزایــش داده اســت گفت: اعضای شــورای 
زکات مــی تواننــد نقش بســیار مؤثری در کاهــش دغدغه هــای اقتصادی 
 و معیشــتی نیازمنــدان بــه ویــژه روســتائیان نیازمنــد داشــته باشــند.

مددجویــان  شــدن  دار  خانــه  بــرای  امســال  داد:  ادامــه  وی 
 روســتائی بودجــه ۵۰ میلیــون تومانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

حجه ااسام والمسلمین حسن نوراللهی رئیس اداره زکات کمیته امداد استان 
قم نیز در این دیدار تعامل بیشتر امام جمعه، بخشداری، بسیج و سازمان تبلیغات 
بخش راخواستار شد و گفت: با همگرایی چهار عضو شورای زکات بخش ها می 
توان شــورای زکات بخش را فعال و نظارت بر دهیاران، روحانیون و پایگاه های 

بسیج روستایی را تقویت کرد.

 معاون سازمان امور مالیاتی:
اطاعات سامانه اماک برای مالیات ستانی از 

خانه های  خالی کامل نیست
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارم وعده مسئوان مبنی بر شروع 
اخذ مالیات از خانه های خالی تا پایان تابســتان امســال محقق شود، گفت: اگر 
سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعان نرخ 
مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می دهد.محمود علیزاده درباره آغاز اخذ 
مالیات از خانه های خالی اظهار داشت: به محض اینکه اطاعات سامانه اماک و 
اســکان تکمیل شود، محتوای آن آمادگی ازم را داشته باشد و بتواند واحدهای 
خالی را تخیص دهد، مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه را شروع می کنیم.

وی ادامه داد: اگر ســامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از 
یک هفته اعان نرخ مالیات بــه مالک و مطالبه مالیات را انجام می دهد.معاون 
سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به موجب قانون فقط از طریق سامانه اماک 
و اسکان می توان نسبت به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کرد، افزود: سامانه 
اماک و اســکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی 
هم به آن دسترسی دارد. برای اجرای مالیات از خانه های خالی این سامانه باید 
دارای محتوا و اطاعات کامل باشد تا شاخص ها را تشخیص دهد.علیزاده تاکید 
کرد: اگر این سامانه قابلیت های ازم را نداشته باشد نمی توان اطاعات مورد نیاز 
از آن را اســتخراج کرد. یکسری از اطاعات منتقل شده  است اما باید برخی از 
اطاعات مورد نیاز از جمله اطاعات هویتی از طریق دستگاه ها مختلف ارایه شود 

تا داده های سامانه تکمیل شود. 

 )BI( پروژه طراحی و پیاده سازی هوش تجاری
آذرماه رونمایی می شود

مدیرعامل شــرکت توسعه گردشــگری آریا زیگورات اعام کرد: پروژه طراحی 
وپیاده سازی هوش تجاری )BI ( با هدف بهبود کیفیت خدمات، کنترل هزینه 
ها و افزایش درآمدزایی در آذرماه امسال به طور رسمی رونمایی می شود.سمانه 
یوسفی گفت: در حال حاضر پروژه هوش تجاری با دسترسی به API های مالی 
و رزرویشن، گزارشات مالی، میزان اشغال هتل و درآمدزایی هر دو هتل )نووتل 
و ایبیس( را ارائه می کند. ایجاد سیســتم هدف گذاری آژانس ها انجام شده و 
سیستم امتیازدهی آژانس ها در حال انجام است.وی با بیان اینکه مقدمات ایجاد 
باشــگاه مشتریان و کمپین های تبلیغاتی مرتبط اجرا شده است، اهداف اجرای 
پروژۀ هوش تجاری را کنترل هزینه ها، بهبود و حفظ کیفیت خدمات، تخصیص 
متناسب منابع انسانی به بخش های مختلف، افزایش درآمدزایی، مدیریت هزینه 
و تأثیرگذاری تبلیغات، جذب مشــتری، وفادارسازی مشتریان جدید و افزایش 
آگاهی از برند ذکر کرد.یوسفی افزود: هوش تجاری فرایندی مکانیزه برای تحلیل 
داده ها، ارائه اطاعات کارآمد و تصمیم ســاز برای سازمان هاست. در این راستا 
از هوش تجاری برای پیاده ســازی و منسجم کردن سیستم اطاعاتی و گزارش 
گیری در هتل های فرودگاهی اســتفاده شده است.وی با تشریح دستاوردهای 
شرکت در ســال ۹۸ اظهار کرد: پیاده ســازی ٧۰ درصد پروژه هوش تجاری، 
کاهش هزینه آب و برق و گاز، انعقاد تفاهم نامه با معاونت زیر ســاخت شرکت 
شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با هدف تقلیل هزینه آب خاکستری، کاهش 
هزینه ها در بخش های مختلف و حذف قراردادهای دائمی پیمانکاری بخشــی 

از دستاوردهاست.

نباید توقعات را بیشتر از توان دولت در 
نظر گرفت و توان دولت کاما مشخص 
اســت و با این شرایط تحریم و پایین 
آمــدن خرید نفت، قطعــا دولت نیز 
توانایی زیادی ندارد.ابراهیم درســتی 
نماینده سرپرســت وزارت صمت در 
اصناف کشــور و عضو هیئت رئیسه 
اتاق اصناف ایران و تهران در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاثیر کرونا 
بر فعالیت صنوف و همچنین عملکرد 
دولت گفت: حــدود ٧۰۰ هزار واحد 
صنفی امــروز در معرض خطر جدی 
هستند و متاسفانه نمی توان به دولت 
برای کمک هایی که بــه این واحدها 
کرده نمره خوبی داد. درست است که 
خط مقدم مبارزه با کرونا، تیم پزشکی 
و کادر درمان اســت اما نباید از سایر 
صنوفی که خدمات عمومی به مردم 
ارائه می کنند غافل شد.وی ادامه داد: 
بســیاری از وعده هایی که دولت داد 
عملی نشد و وام هایی که نیز پرداخت 
کــرده و یا قرار اســت پرداخت کند، 
درمان اصلی مشکات نیست و فقط 
نقش یک ُمســکن را دارد. البته نباید 

توقعات را بیشتر از توان دولت در نظر 
گرفت و توان دولت کاما مشــخص 
اســت و با این شرایط تحریم و پایین 
آمــدن خرید نفت، قطعــا دولت نیز 
توانایی زیادی ندارد و ما پیش از کرونا 
حدود ١٧۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه داشتیم و کرونا نیز حدود ۸۰ 
هزار تومــان به این کســری بودجه 
اضافه کرد.درســتی با اشاره به اینکه 
دولت هر کاری توانســته انجام داده، 
افزود: قطعــا در بخش هایی همچون 
ترخیص کاا و مواد اولیه مشــکاتی 
وجــود دارد و برخی افــراد و مدیران 
میانی کارشکنی هایی می کنند و مثا 
بسیاری از کااهای فاسدشدنی، قبل 
از آنکه ترخیص شوند فاسد شدند و از 
بین رفتند.وی با اشاره به پیگیری های 

مشــکات  درباره  ایلنا  خبرگــزاری 
مالیاتــی صنوف گفت: با مســئوان 
مربوطه مذاکره شــده تا اجرای ماده 
١۸۶ که براســاس آن صنوف تا قبل 
از تســویه حســاب کامل نمی توانند 
پروانه کسب بگیرند، تا پایان شهریور 
به تعویق بیفتد.نماینده وزارت صمت 
در اتــاق اصناف افــزود: در بعضی از 
صنوف درآمد اسفند و فروردین برابر 
با یک ســال کاری است و امسال که 
ایــن درآمد کــه به نام درآمد شــب 
عید شناخته می شود، وجود نداشت، 
اصناف ضرر اقتصادی زیادی دیده اند 
و شــغل های مختلفی به دلیل آنکه 
به عنوان شــغل های پرخطر شناخته 
می شــدند، نتوانستند فعالیت کنند و 
در کرونا آســیب دیدند و ما پیشنهاد 

دادیم که نه تنها به مالیات ســال ۹٧ 
آنها که اضافه نشــود بلکه کســر هم 
بشود و من به عنوان نماینده اصناف 
در ســازمان امور مالیاتی کشور این 
توافق را انجام دادم.درستی خاطرنشان 
کرد: جدولی آماده کرده ایم که در آن 
شــغل های پرخطر و کم خطر شخص 
شده اند تا معلوم شود که چه شغل ها 
و صنوفی از مالیات معاف هستند.وی 
در ادامه افزود: البته بیمه و ســازمان 
تامین اجتماعــی کار خاصی برای ما 
انجام ندادند و فقط سه ماه استمهال 
کردند و از اول تیر ماه اگر کسی حق 
بیمه را پرداخت نمی کرد، جریمه نیز 
بایــد می داد.نماینده وزارت صمت در 
اتاق اصناف اظهار داشت: ما همچنان 
در دوران کرونا هســتیم و زود است 
برنامه ریزی  برای دوران پساکرونا  که 
کنیــم. باید امــروز از همــه ابزارها 
همچــون فضای مجــازی و اینترنت 
برای کمک به اصناف استفاده کنیم و 
بسیاری از واحدهای صنفی می توانند 
با استفاده از اینترنت و فروش مجازی 

درآمد خود را افزایش بدهند.

 در گفتگوی مطرح شد:
۷00 هزار واحد صنفی در معرض 

خطر جدی هستند

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با گایه از وزیر کار برای 
عدم تصویب مصوبه حق مسکن در هیأت دولت گفت:دولت 
کارگران را سرکار گذشته است, رقم ٢۰۰هزارتومان در شرایط 
فعلی برای کارگران حائز اهمیت اســت. چرا کارگران برای 
دولت اهمیت ندارند.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد 
شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم ، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: فعًا 
خبری از تأیید حق مسکن در هیئت دولت نیست. نمایندگان 
کارگــران گایه خود را مطرح کــرده اند اما طرف مقابل که 
دولت اســت در مقابل این موضوع سکوت کرده است.  وی 
ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث 
اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن اســت. در شرایطی که 
هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. 
اگر یک خانواده ٤نفره روزانه به ٤ماسک نیاز داشته باشد، به 
طور متوســط روزانه ١۰هزارتومان هزینه ماسک دارد.  بنابر 
این حداقل ماهیانه حدود ٢۰۰تا٣۰۰هزارتومان هزینه ماسک 
اســت. این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی 
است. توفیقی گفت: اکثر کارخانه ها ساعت های اضافه کاری 
را حــذف کرده اند و تیراژخود را کاهــش داده اند و  برخی 
دیگر نیز با ظرفیت پایین تری مشغول فعالیت هستند. این 
موارد به معنی این است که درآمد کارگران هم کاهش یافته 
است. زمانی که قیمت ها افزایش می یابد و درآمد مردم کفاف 
خرید کاا را نمی دهد،فروش کم می شــود. تقاضا در حال 
حاضر به دلیل نبود صادرات به صورت کامل و کاهش قدرت 
خرید کارگران کم شده است. در چنین شرایطی کارفرمایان 

در اولین گام با کاهش تقاضا، اضافه کارهای کارگران را کم می 
کنند.  رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: به جز 
اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش 
دارد؛ بار روانی هم برای کارگــران دارند. روزانه تعداد زیادی 
ازکارگران به نمایندگانشــان مراجعه می کنند و پیگیر این 
مســئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت 
تصویب نمی شود؟ توفیقی با طرح این سوال که  آیا افزایش 
حق مســکن کارگران جز اولویت های هیأت دولت نیست؟ 
گفــت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این 
می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت 
بررســی می شد. با وجود اینکه جلسه هیأت دولت هر هفته 
برگزار می شود, چرا افزایش حق مسکن کارگران برای دولت 
مهم نیست؟وزیرکار به عنوان رئیس شورای عالی کار و بدنه 
دولت در آخرین جلســه شورای عالی کار قول داده بودند که 
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت در جلسه 
هیأت دولت بررسی شود.اما متأسفانه چنین نشد.وی اظهار 
داشت:در شــرایطی که استرس زندگی کارگران را فراگرفته 
است،کار دولت صحیح نیست که کارگران را برای ٢۰۰هزار 
تومان منتظر گذاشته است. زمانی که وزیر کار منشور حقوق 
شــروندی را تصویب می کند, چگونه است که حق و حقوق 
کارگران برایش مهم نیست. حتی اگر می خواهند مصوبه را 
تصویب نکنند, به صراحت اعام کنند, چرا کارگران را سرکار 
گذاشــته اند؟تکلیف کارگران را مشخص کنید. این با آموزه 
های اخاقی ما و روح دین ما همسان نیست که کارگران را 
سرکار گذاشته اید.توفیقی گفت: در صورتی که  حق مسکن 

تصویب شود,حداقل هزینه ماسک کارگران تأمین می شود. 
معاون وزیرکار در پاســخ به ســوال خبرنگار درباره تصویب 
افزایش حق مسکن گفته اســت که ما هم منتظر هستیم. 
جنس انتظار کارگران با دولت فرق دارد. کارگران می توانند 
بگویند که ما منتظریم, اما معاون وزیرکار که نباید بگوید ما 
هم منتظریم تا حق مسکن تصویب شود. معاون وزیرکار در 
پاسخ به پیگیری برای تصویب حق مسکن باید بگوید, ما این 
مطالبه کارگران را از هیئت دولت پیگیری می کنیم تا سریعتر 
تصویب شود!! وی بیان کرد: کارگران از دولت می خواهند  که 
هر چه سریعتر تکلیف کارگران را مشخص کند. این پیگیری  
جز وظایف دبیرخانه شورای عالی کار است. معاون روابط کار 
وزیرکار، دبیر شــورای عالی کار است چطور منتظر است تا 
این مصوبه تصویب شود. ؟به جای انتظار باید پیگیری برای 
تصویب افزایش حق مسکن کارگران را از دولت داشته باشد. 
جلسه ٢۹٢ شورای عالی کار در تاریخ ١٧ خرداد ماه با حضور 
شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران 
از ١۰۰ هــزار تومان به ٣۰۰ هزار تومان در ماه افزایش  یابد. 
اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد. پس از 
آن در ٣١خرداد ماه محمد شریعتمداری،  وزیرکار طی نامه ای 
به جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار 
می رســاند بر اســاس ماده ٢ اصاحی قانون راجع به طبقه 
بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 
١٣٧۰ مجلس شورای اســامی کمک هزینه مسکن برای 
کارگران مشــمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار 

تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مصوبه افزایش حق مسکن در اولویت دولت نیست

 دولت کارگران را سرکار گذاشته

استانها
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گزیده خبر  ارز بازنگشته به اقتصاد 8.۷ میلیارد دار است نه 2۷ میلیارد دار:

بخش خصوصی آمار بانک مرکزی را تکذیب کرد
به گفته اعضای کمیته ارزی اتــاق ایران، مجموع ارزی که به 
چرخه اقتصادی کشــور باز نگشــته، حدود 8.7 میلیارد دار 
اســت که از این رقم تنها 2.5 میلیــارد دار متعلق به بخش 
خصوصی واقعی اســت.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، اعضای 
کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعام شده 
از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که 
تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، پرداختند. به گفته اعضای این 
کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، 
حدود 8.7 میلیارد دار اســت که از این رقم تنها 2.5 میلیارد 
دار متعلق به بخش خصوصی واقعی اســت. همچنین در این 
زمینه رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران 
اظهار داشت: اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر 
از دو میلیارد دار اســت که مقصــر آن نیز خود بانک مرکزی 
است که با بخشــنامه های غلط خود یک سری صادرکننده نما 
را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت های بازرگانی اجاره ای، 
هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.جمشید نفر در گفت وگو 
با ایلنا در مورد ارقام مربوط به ارز بازنگشــته صادرکنندگان به 
کشــور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکت ها را به 
اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را پایش نکنیم، هرگونه ارقام 
عنوان شده تقریبی هستند. اما این رقمی که 27 میلیارد دار 
ارز بازنگشــته به کشور کاما اشتباه اســت. باید توجه داشت 
ســهم بخش خصوصی از صادرات 40 میلیارد داری کشــور 
10 میلیارد دار یعنی 25 درصد اســت که در دو ســال اخیر 
20 میلیارد دار می شــود.وی ادامه داد: بر اساس مقررات سال 
97 صادرکنندگان ملــزم به بازگرداندن 5.6 میلیارد دار و در 
ســال 98 ، هشت میلیارد دار به کشور بودند یعنی سهم این 
بخش در دو سال  13.6 میلیارد دار می شود.رییس کمیسیون 
صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بســیاری از 
این شــرکت ها که به نام بخش خصوصی مطرح می شــوند یا 
خصولتی هســتند و یا حمایت دولت را پشت خود دارند. اگر 
بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشــد کمتــر از دو میلیارد 
دار اســت که مقصــر آن نیز خود بانک مرکزی اســت که با 
بخشنامه های غلط خود یک سری صادرکننده نما را ایجاد کرد 

که این افراد در کنار کارت های بازرگانی اجاره ای، هیچ تعلقی به 
بخش خصوصی ندارند.نفر در مورد تاثیر ارز بازنگشته به کشور 
بر نوســانات نرخ ارز گفت: معموا کسی که در کار خود اشتباه 
می کند به دنبال مقصر اســت اان هم بانک مرکزی این گونه 
رفتار می کند و متاسفانه دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی پیدا 
نمی کند. همان طور که یادآور شــدم از کل صادرات غیرنفتی 
کشــور 25 درصد آن برای بخش خصوصی است در حالی که 
80 درصد اشتغال کشور را این بخش مدیریت می کند بنابراین 
اگر مشــکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.   وی در 
مورد پیشــنهاد 13 بندی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی گفت: 
بانک مرکزی در اجرا یا عدم اجرای آن و یا انتشــار اســامی یا 
عدم انتشار، اختیار کامل دارد. اما ما نباید فرصت سوزی تاریخی 
بکنیم در حالی که صادرات نفت کنار گذاشــته شــده باید به 

صاد کنندگان بااهلیت اهمیــت بدهیم که در غیر این صورت 
تنگناهای خود دولت افزایش می یابد.

13پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران برای ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان به شرح زیر است:

1-تمدید زمان اعام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به 
مدت سه ماه تا پایان مهرماه 1399

2- تمدیــد زمــان اعام شــده بــرای ایفای تعهــدات ارزی 
صادرکنندگان محصوات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی 
بــا توجه به معافیت از مالیات بــر ارزش افزوده حداقل تا پایان 

آذرماه 1399 برای سال های 97 و 98
3- اجازه تسویه حساب و برگشت ارز سال 97 به صادرکنندگانی 
که به حدنصاب تعیین شده نرســیده اند داده شود و مراتب به 
ســازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت های مالیاتی و نیز 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده اعام شود
4-  منظور کردن 20 درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه 
به عدم اعام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت های واقعی 

و اعامی گمرک برای سال 1398
5- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید ســریع انتقال پروانه های 

صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
6- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشــکل از نمایندگان اتاق 
ایــران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، وزارت 
جهاد کشــاورزی، گمرک ایران، ســازمان امور مالیاتی و نافذ 
بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده های صادرکنندگان 
برای رفع اختاف و تسریع در امر بازگشت ارز )مانند ستادهای 

تسهیل(
7- ســطح بندی کارت های بازرگانی برای صــادرات از ابتدای 
مردادمــاه ســال 99 و اباغ به اتاق ها، ســازمان های صمت و 

گمرکات کشور
8-  معرفــی صرافی های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای 
اعام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان 
نظارت بهتــر بر عملکرد صرافی ها؛ 9-تعییــن تکلیف واردات 
موقت و اباغ آیین نامه آن در اســرع وقــت با دریافت نظرات 

کمیته ارزی اتاق ایران
10- رفع تعلیق کلیه کارت های تعلیقــی تنها برای واردات و 

ایفای تعهدات در مهلت تعیین شده تا پایان مهر 99
11-  برقراری مشــوق هایی برای تســریع و تسهیل بازگشت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای 

مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ های ترجیحی
12-  موافقــت بانک مرکزی با بازگشــت ارزهای صادراتی به 
چرخه اقتصــادی از طریق یک یا ترکیبی از روش های اعامی 
بانــک مرکزی به انتخــاب صادرکننــدگان )واردات در مقابل 
صادرات، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری 

ارزی نزد بانک ها و غیره(
13-  تأمین ارز موردنیاز برای واردات کااهای اساســی و غیره 
به میزان 10 میلیــارد دار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله 
پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای 

تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت:
مهلت پایان شهریور ماه برای بدهکاران ارزی 

تمدید نمی شود
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:طبق مهلت تعیین شده 
در آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهکاران حساب 
ذخیره ارزی تا پایان شهریور امسال فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یکجا 
پرداخت کنند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سعید زرندی« افزود: آیین 
نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 
هدف تسهیل بازپرداخت تسهیات ارزی واحدهای تولیدی اصاح شد.به گفته این 
مقام مسوول، آیین نامه یاد شده در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و با دریافت نظرات بخش های مختلف به ویژه تشکل های بخش خصوصی 
در مورد چالش ها و مشکات بازپرداخت تسهیات ارزی، اصاح و تصویب شد.وی 
گفت: طبق مهلت تعیین شده در آیین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور امسال 
فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت کرده یا در صورت 
ممکن نبودن پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک 
عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط 6 ماهه اقدام کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اضافه کرد: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت 
باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام کرده و مشکل چند 
ساله بازپرداخت تسهیات ارزی خود را رفع کنند.به گفته زرندی، مهلت های مقرر 
در این آیین نامه تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا پایان شهریور ماه برای استفاده 
از مزایای این آیین نامه مراجعه نکنند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق 
قرارداد با بانک عامل پرداخت کرده یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی 
ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر 
تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعامی بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده و 

طی چهار سال با اقساط 6 ماهه و با نرخ سود 18 درصد تسویه کنند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد:
افزایش ۱۲ درصدی خرید تضمینی گندم 

نسبت به مدت مشابه سال قبل
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم در کشور در 
مدت 100 روزی که از تحویل اولین محموله ها به مراکز خرید می گذرد، به بیش 
از 5 میلیون تن و ارزش آن به 13 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.یزدان سیف با 
بیان این که 100 روز از آغاز خرید تضمینی گندم گذشته است، اعام کرد: تاکنون 
5 میلیون 350 هزار تن از این محصول خریداری شده است.وی افزود: خرید امسال 
نسبت به سال گذشته در همین زمان 12 درصد رشد دارد و هم اینک در 31 استان 
خریداری می شود.سیف ارزش گندم های خریداری شده را 13 هزار و 500 میلیارد 
تومان اعام کرد و گفت: تعداد 861 هزار و 655 محموله توسط 305 هزار و 402 
گندم کار تاکنون به مرکز خرید تحویل داده شده است.مدیر عامل شرکت بازرگانی 

دولتی ایران از پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان به گندم کاران خبرداد.

افت 9۱ درصدی طرح های مصوب سرمایه 
گذاری خارجی در بخش صنعت ومعدن

طبق آمارهای رســمی در فصل زمســتان 98 طرح های مصوب سرمایه گذاری 
خارجــی در بخش صنعت، معدن و تجارت با افت 91 درصدی همراه بود.افت 91 
درصدی طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت ومعدن جزئیات 
وضعیت فصلی اقتصاد در زمستان سال 98 نشان می دهد طرح های صنعتی، معدنی 
و تجاری تا چه میزان موفق به جذب سرمایه های خارجی شده اند.اطاعات مرکز 
آمار ایران نشان می دهد در زمستان سال 98 کل ارزش طرح های مصوب در هیات 
سرمایه گذاری خارجی به ارزش 23 میلیون دار بوده که نسبت به دوره مشابه سال 
97 افــت 91.3 درصد دارد. به لحاظ تعداد طرح هایی که ارائه شــده کاهش 63.6 
درصدی مشــاهده می شود در این در فصل زمستان 98 بالغ بر 12 طرح صنعتی 
معدنی و تجاری به هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده است.در جدول وضعیت 
طرح های بخش های صنعتی معدنی و تجاری از زمستان سال 96 وجود دارد آمارها  

از افت طرح های مصوب و سرمایه گذاری خارجی خبر می دهد.

پایش ۴9۰ معدن برای احیا و فعال سازی
 ســازمان توســعه و نوســازی معادن وصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعام کرد: 
بررسی های انجام شده در دوره سه ماهه نخست امسال گویای پایش 490 معدن 
در سطح 31 استان کشور در قالب طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس است.به گزارش سازمان ایمیدرو، اکنون 9 معدن در مدار احیا و فعال سازی 
قرار گرفتند و این اقدام ها باوجود شرایط تحریمی و محدودیت های کرونا،  انجام شده 
است.بنابراین گزارش،  بهار امسال برای 33 معدن اقدام کلینیکی انجام شده که یکی  
از اقدام ها در این مدت، احیاء و فعال سازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان 
بوسیله جذب سرمایه گذار بود که در حال نهای شدن انعقاد قرارداد بین معدن دار و 

سرمایه گذار است.

 کمبود مواد اولیه، تولید ذوب آهن اصفهان 
را ناتمام گذاشته است 

حجت ااسام و المسلمین دکتر سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در 
مجلس شورای اسامی و حجت ااسام و المسلمین سید ناصر موسوی ارگانی 
نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی و عضو هیات رئیسه مجلس 
شنبه بیست و یکم تیرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از بخش های مختلف 
خط تولید شرکت شامل کارگاه تولید ریل در نورد 650 ، باتری شماره سه کک 
سازی وکوره بلند های شماره یک و سه بازدید کردند و با مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامل این شرکت و سایر مسئولین کارخانه گفتگو نمودند.    نماینده 
تبریز در مجلس شورای اسامی گفت :ذوب آهن اصفهان یکی از صنایع پایه و 
از افتخارات نظام مقدس جمهوری اســامی ایران محسوب می شود. بنده در 
دوران فعالیت در ســمت معاونت ریاســت جمهوری نیز بازدیدی از ذوب آهن 
اصفهان داشــتم و هم اکنون که در ابتدای مجلس یازدهم هستیم نیز عاقمند 
بودم بازدیدی از این کارخانه عظیم داشته باشم.وی با اشاره به اینکه انصافاً  تاش 
و کوشش کارگران در جبهه صنعت از نزدیک نمود ویژه ای دارد ، افزود : آماده 
سازی کوره بلند این کارخانه عظیم که بیش از نیم قرن از عمر آن می گذرد جای 
تشکر و  قدردانی دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی تصریح کرد 
: یکــی از جاذبه های ذوب آهن اصفهان برای بنده تولید ریل مطابق با آخرین 
اســتاندارد های روز دنیا اســت و امروز این فراغ خاطر را داریم که این شرکت 
مادر صنعتی می تواند کلیه نیازهای خطوط راه آهن کشور را پوشش دهد و لذا 
میتوانم بگویم خودکفایی در تولید ریل ملی،ثمره تاش و کوشش شبانه روزی 

متخصصین ذوب آهن اصفهان است.

 توافق جدید برای بازگشت
 ۳ میلیارد دار از عراق

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از توافقات انجام شده با عراق برای بازگشایی 
مرزهای جنوبی ایران با این کشــور، هفته ای دو روز و بازگشت ارز صادراتی 
دولتی خبر داد.یحیی آل اسحاق، در خصوص آخرین وضعیت روابط تجاری 
ایران و عراق و بهتر شــدن آن اظهار داشــت: بله در روزهای اخیر وضعیت 
مبــادات تحاری ایران و عراق بهتر شــده، البته در مرزهای شــمالی عراق 
مشکلی نبود و هفته ای دو الی سه روز میادات انجام می شد.وی ادامه داد: به 
دلیل مسائل بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی 
بود که به تازگی بر اساس توافقاتی که انجام شده قرار است هفته ای دو الی 
سه روز این مرزها باز شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به بازدید 
نخست وزیر عراق از مرزهای کشورش، گفت: وی در این بازدید ها دستورات 
خوبی به منظور شفاف سازی و نظم دهی به مرزها صادر کرده و امیدواریم روز 
به روز شرایط بهتر شود.آل اسحاق خاطر نشان کرد: در خصوص حمل و نقل 
و ویزا  نیز مشکات اندکی وجود دارد  که به دنبال سامان یافتن و حل این 
مسائل هستیم. البته در حمل و نقل مشکل چندانی نداریم  و روزانه 2500 تا 
3  هزار کامیون جابه جا می شود.وی در خصوص بازگشت ارز صادراتی کشور 
عراق نیز تصریح کرد: ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی در 
بازگشــت آن نبوده و به طورکامل بازگشــته است و تنها ارز دولتی که برای 
فروش برق و انرژی بوده بازنگشته که این موضوع نیز با مذاکرات و موافقتنامه 
ای که  که انجام شــده، در حال بازگشــت است.رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
عراق افزود: ارز صادراتی عراق در ســال گذشته 12 میلیارد دار بوده که 9  
میلیارد دار آن کامل برگشــته و3 میلیارد دار باقی مانده مربوط به دولت 

است  که با توافقات انجام شده در حال برگشت است.

ارتقای سیستم کنترل خط کانوایر خطوط 
نهایی و تکمیل نورد گرم فواد مبارکه

محمد علیخانی، رئیس خطــوط نهایی و تکمیل نورد گرم گفت:با تاش و 
همدلی کارکنان تکمیل نورد گرم در سال رونق تولید و علی رغم تحریم های 
موجــود، پروژۀ ارتقــای PLC9 مربوط به خط کانوایــر تکمیل نورد گرم با 
موفقیت اجرا شــد و مورد بهره برداری قــرار گرفت.در همین خصوص علی 
شــامرادی، سرپرست تعمیرات خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم نیز با بیان 
این که سیستم های اتوماسیون صنعتی نقش اساسی در کنترل فرایندهای 
تولیدی ایفا می کنند، گفت: فرایندهای صنعتی با   داشــتن یک سیســتم 
کنترل کنندۀ مرکزی یا توزیع شــده قادرند تولیدی با کیفیت و کمیت باا 
داشته باشــند و در این میان واحدهای کنترل کننده مثل PLC، DCS و یا 
کنترل کننده هــای دیگر از این نوع، نقش مهمی در انجام تولید باکیفیت و 
کاهش توقفات بر عهــده دارند. بنابراین به روز بودن این کنترل کننده ها در 
بخش ســخت افزار   و   نرم افزار   بســیار مهم و قابل توجه است.همچنین 
محمدرضا حسامی زاده، تکنسین تعمیرات برق و ابزار دقیق در تشریح روند 
اجرای این پروژه افزود: خط کانوایر در قسمت خروجی واحد نورد گرم قرار 
گرفته و وظیفۀ تخلیه و انتقال کاف های تولیدی واحد نورد گرم و تقسیم 
کاف ها بین واحد تکمیل نورد گرم و انبار نورد سرد را بر عهده دارد؛ بنابراین 
این خط به دلیل گلوگاه بودن بسیار  مهم  است و توقفات آن در تولید نورد 
گرم بسیار مهم تلقی می شــود؛ به طوری که در صورت ایجاد توقف در خط 
کانوایر بیــش از 10 دقیقه، ریتم تولید نورد گــرم کاهش می یابد یا کاما 
متوقف می شــود.وی با تأکید بر این که واحد کنتــرل این خط که در اتاق 
کنتــرل OS8  قرار دارد از نوع Siemens PLC S5  بود افزود: با توجه به 
باا بودن ریتم تولید نورد گرم و طول عمر زیاد و قدیمی بودن ســخت افزار 
و نرم افــزار، این تجهیز جوابگوی نیازهای تعمیرات در زمان عیب یابی نبود. 
ضمن این که نبود سیستم مانیتورینگ )HMI( فرایند عیب یابی را طوانی تر 

می کرد.

 سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت از توانایی 
تامیــن مواد اولیه تولید روزانه 10 میلیون ماســک در 
کشــور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید ماسک پارچه ای 
از ســوی اصناف افزایش خواهد یافت و بر این اساس، 
نگرانی از بابت تامین ماســک مورد نیــاز مردم در ایام 
پیش رو وجود ندارد.به گــزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »حســین مدرس خیابانی«  در جلسه ستاد 
ملی کرونا بــا بیان اینکه در واحدهــای تولیدی مورد 
مبتا به کرونا نداشته ایم، بیان کرد: همه پروتکل های 
بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده 
و مراقبت ها و فاصله هــای اجتماعی درون واحدهای 
تولیدی و کارخانجات به خوبی مدنظر قرار گرفته شده 
است.وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع بیماری کرونا 
فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کنیم، تاکید کرد: 
تولید مناســب اقام مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی 
به این کااها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای 

دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.
سرپرســت وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان 
خود، افزود: در شــرایط خاصی قرار داریم و این شرایط 
نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین راستا، 
تولید ماســک تا اطاع ثانوی نیــاز به هیچ گونه مجوز 
صنفی و صنعتی ندارد تا به راحتی در دســترس عموم 

مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از سوی 
اصناف

مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت 
ماســک های پارچه ای و قابل شستشو است، بیان کرد: 
کارگاه های تولیدی باید به این ســمت بروند، زیرا هم 
رقابت در تولید ماســک زیاد خواهد شــد و هم از نظر 
تامین مواد اولیه ماســک پارچه ای مشــکلی نداریم.

وی گفت: انتظارمــان از حوزه صنفــی افزایش تولید 
ماسک های پارچه ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به 
مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد 
استفاده را به سرعت تعیین تکلیف کند.سرپرست وزارت 
صنعت بیان کرد: تولید ماسک پارچه ای باید گسترش 
پیدا کند، تاکید رئیس جمهوری نیز بر همین است، به 
طوری که باید بازاریابی در این حوزه انجام شود و رسانه 

ها و صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.
تولید روزانه ۶ میلیون ماسک صنعتی

مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت های تولید ماسک 
نیز گفت: بنابر آمار رسیده 3.5 میلیون ماسک کارگاهی 
در سراســر استان ها تولید می شود و همچنین ظرفیت 
تولید ماسک صنعتی با توجه به ماشین آات نصب شده 
6 میلیون عدد در روز است.سرپرســت وزارت صنعت 
درخصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان 
کرد: نباید انحصــار تامین مواد اولیه مختص یک یا دو 
کارخانه باشد و مواد اولیه در کارخانه های مختلف تامین 
شود.مدرس خیابانی همچنین گفت: شبکه توزیع باید 
به گونه ای تنظیم شود تا تولید کننده به ازای ارایه آمار 
تولید خود بتواند از شرکت های تامین کننده مواد اولیه 

بدون واسطه و به طور مستقیم، مواد اولیه خود را تامین 
کند و به ازای تحویل و تولید ماســک به واحد تولیدی 
مواد اولیه داده شــود.وی تاکید کرد: اولویت اصلی برای 
اتصال به این شــبکه توزیــع، واحدهای صنعتی تولید 
ماسک اســت که دارای مجوز هستند.سرپرست وزارت 
صنعت با بیان اینکــه باید تکمیل زنجیره تولید در هر 
واحــد تولیدی در دســتور کار قرار بگیــرد، ادامه داد: 
همچنان با کرونا مواجه ایــم و بهترین مدل تولید نیز 
تولید درون زنجیره تامین اســت، در این زمینه گلوگاه 

اصلی مواد اولیه است که باید به فکر تامین آن باشیم.

نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم
سرپرســت وزارت صنعت با بیان این که یاد گرفته ایم 
چگونه از مشــکات عبور کنیم، اعــام کرد: نگرانی از 
بابت تولید ماسک نداریم و سازمان حمایت باید در این 
شرایط موضوع احتکار و اعام موجودی ماسک و پارچه 

را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهوری روی عرضه ماســک 
ارزان قیمت تاکید دارد، اضافه کرد: وزارت بهداشــت و 
بازرسان ســازمان غذا و دارو باید به حوزه داروخانه ها 
که عموماً ماسک را با قیمت بااتر عرضه می کنند ورود 
کنند، زیرا قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است 
و هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررســی و اسناد به 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

ارائه شود.

استقرار بازرس در شرکت های تامین کننده مواد 
اولیه ماسک

وی از ســازمان حمایت خواست در شرکت های تامین 
کننده مواد اولیه مانند »بافتینه« و »بافتسان« بازرس 
مقیم مستقر کند و همچنین دایره نوع مواد اولیه مورد 
نیاز ماسک باید گسترده شده و وزارت بهداشت باید به 
این حوزه ورود کند.مدرس خیابانی همچنین از ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( خواست با توجه به ظرفیت خود 
که 2.5 میلیون تولید روزانه اســت، روزانه یک میلیون 
ماسک به وزارت بهداشــت تحویل داده و یک میلیون 

ماسک در مناطق محروم توزیع کند.

شبکه توزیع ماسک باید نظام مند شود
وی با بیان اینکه مردم باید همه جا به ماسک دسترسی 
آســان داشته باشــند، گفت: با آمار ارائه شده ظرفیت 
تولید ماسک صنفی و صنعتی 11 میلیون ماسک است، 
فقط روی شــبکه توزیع باید کار شود، این شبکه ارتقاء 
یابد و نظام مند شود.سرپرست وزارت صنعت همچنین 
تاکید کرد: ماســک نباید دو نرخی باشد یا اگر ماسک 
دونرخی را قبول داریم، باید در دو شــبکه مجزا توزیع 
شود.مدرس خیابانی بیان کرد: بر اساس موافقت وزارت 
بهداشــت، تحویل ســهمیه و حواله مواد اولیه توسط 
معاونــت امور صنایع وزارتخانه انجام بشــود.همچنین 
معاون امور صنایع وزارت صنعت در این جلسه بیان کرد: 
ظرفیت تولید ماســک صنعتی 6 میلیون ماسک روزانه 

با توجه به ماشــین آات نصب شــده است و ظرفیت 
تولید ماســک n95 نیز 500 هزار عدد اســت.»مهدی 
صادقی نیارکی« گفت: ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( از 
هفته آینده می تواند روزانه 2.5 میلیون عدد ماســک 
تولیــد کند و بقیه واحدها نیــز روزانه 3.5 میلیون می 
توانند تولید کنند، عاوه بر این ظرفیت های جهادی نیز 
داریم و می خواهیم مواد اولیه را بر اساس حواله تحویل 
واحدها دهیم.»محمدرضا شانه ساز« رییس سازمان غذا 
دارو نیز در این جلسه، افزود: تامین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی ماسک باید مدنظر قرار بگیرد و برای ماسک نیز 
قیمت مصوب باید تعیین شود تا از دو نرخی بودن بیرون 
بیاید.»خلیلی« نماینده ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز 
بــا بیان اینکه هدفگذاری این ســتاد برای تولید روزانه 
چهار میلیون ماسک است، گفت: ظرفیت امروز ما 2.5 
میلیون ماسک است که یک میلیون آن را می خواهیم به 
وزارت بهداشت و یک میلیون دیگر را در مناطق محروم 
توزیع کنیم.وی افزود: هم اکنون 350 نفر در کار حال 
کار برای تولید ماسک در مجموعه ما هستند و به فکر 

تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تامین هستیم.

متولی ماســک کارگاهی، سازمان بسیج اصناف 
است

»جمشید گلپور« رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت 
صنعت نیز در این جلسه گفت: متولی ماسک کارگاهی را 
سازمان بسیج اصناف کشور قرار دادیم که در این حوزه 
ساماندهی خوبی انجام شد.»مریم قاسمی« دبیر انجمن 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز با 
تأکید بر ضرورت اصاح قیمت ماسک صنعتی و تامین 
مواد اولیه، بیان کرد: ظرفیت تولید 6 میلیون ماســک 
صنعتی به صورت روزانه مورد تایید اســت و باید برای 
تامین مواد اولیه حواله داده شود تا تولید و توزیع در بازه 

های زمانی مناسب انجام بشود.

9۶ واحد تولید صنعتی ماسک در کشور
»کیوان گردان« مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک 
و لوازم خانگی وزارت صنعت نیز با بیان اینکه 96 واحد 
تولید صنعتی ماســک داریم، گفت: حدود 30 تا 40 از 
این واحدها قبل از شــروع کرونــا پروانه خود را گرفته 
بودند.»حســن پور« رئیس بسیج اصناف نیز بیان کرد: 
روزانه 2 میلیون و 300 هزار عدد ماسک در واحدهای 
صنفی در حال تولید است که یک میلیون و 730 هزار 
عدد از آن در تهران و البرز تولید می شــود.وی با اعام 
اینکه ظرفیت تولید روزانه تا پنج میلیون ماسک با تامین 
مواد اولیه را داریم، خاطرنشــان کرد: هفته گذشته یک 
میلیون ماســک را به خوزستان فرستادیم و یکصدهزار 
ماسک را نیز به ایام ارســال کردیم.حسن پور با بیان 
اینکه کارگاه های ما هیچ وقت تعطیل نشــدند، اعام 
کرد: 12 تیر ماه همزمان با میاد امام رضا)ع( نخستین 
سایت تخصصی عرضه ماسک بدون واسطه برای خرید 
مردم رونمایی شد و عرضه ماسک در بستر اینترنت برای 

توزیع مناسب را در دستور کار داریم.

سرپرست وزارت صنعت:
امکان تأمین مواد اولیه برای تولید 10 میلیون ماسک فراهم شد
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 یک مقام مسئول مطرح کرد:گزیده خبر

اتصال شبکه بانکی شتاب ایران به »میر« روسیه
مدیرکل دفتر اروپا و امریکای ســازمان توســعه تجارت اظهار داشت: 
اتصال به سوئیفت روسی در واقع پروتکلی است که قراردادهای خاصی 
را تعریف می کند و هر بانک تجــاری می تواند در قالب این پروتکل ها 
فعالیت کند. بنابراین اتصال به این مکانیســم در دستور کار بانک های 
تجاری و بانک مرکزی بوده که البته هنوز نهایی نشده است.بهروز الفت 
در گفت وگو با ایلنا در مورد روابط بانکی ایران و روسیه گفت: ارتباطات 
بانکی ایران با روسیه در مقایســه با سایر کشورهای جهان در شرایط 
تحریم بهتر بوده و در همین راستا اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سایر 
بانک های تجاری در حال پیگیری است که یکی از آنها اتصال کارت های 
شتاب ایرانی در روسیه است که پروتکل های آن در حال بررسی است. 
به این معنا که کارت های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به 
شــبکه »میر« روسیه متصل شود که این می تواند به تسهیل مبادات 
مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.وی ادامه داد: در این 
موضوع تقریبا تمام بانک های ســمت ایران و تعدادی از بانک های مهم 
روسیه حضور دارند و بیشتر شهروندان، دانشجویان و افراد عادی ذی نفع 
هســتند اما در تجارت نیز کاربرد اندکی خواهد داشت، البته باید حد و 
حدود تراکنش ها هم مشخص شود. پیاده سازی این مکانیسم موجب 
تســهیل رفت و آمد افراد به ویژه در صنعت گردشگری می شود. باید 
توجه داشــت که یکی از مهم ترین موانع توسعه نیافتگی این صنعت در 

کشور ما، عدم استفاده از کارت های بین المللی است.مدیرکل دفتر اروپا 
و امریکای ســازمان توسعه تجارت در خصوص آخرین وضعیت اتصال 
ایران به ســوئیفت روســی، گفت: پس از تحریم های امریکا و اتحادیه 
اروپا علیه روسیه، آنها به این فکر افتادند که حساب خود را از سیستم 
ســوئیفت که عمًا در دست امریکا است جدا کنند، بنابراین سوئیفت 
روســی را بر مبنای روبل ایجاد کردند که هیچ ارتباطی با شبکه مالی 
غرب ندارد و برخی از کشورهای حوزه CIS و حتی چین از این ارتباط 
استفاده می کند، از همین رو بانک مرکزی ما نیز به دنبال اتصال به این 
شبکه بود.وی افزود: اتصال به سوئیفت روسی در واقع پروتکلی است که 
قراردادهای خاصی را تعریف می کند و هر بانک تجاری می تواند در قالب 
این پروتکل ها فعالیت کند. بنابراین اتصال به این مکانیســم در دستور 
کار بانک های تجاری و بانک مرکزی بوده که البته هنوز نهایی نشــده 
است.الفت در مورد استفاده از پول های ملی در مبادات دو کشور گفت: 
این موضوع بنوعی همیشــه مطرح بوده و هر دو طرف نیز به دنبال آن 
هستند اما به دلیل نوسانات نرخ ارز و مشکات به وجود آمده، ضوابط 
خاصی را می طلبد. از همین روی به دنبال پیگیری های صورت گرفته و 
از طریق »میر بیزینس بانک« در مسکو و آستاراخان مبادات خود را بر 
مبنای روبل انجام می دهیم، هرچند که ممکن است برای برخی از اقام 

وارداتی منابع روبل کافی نداشته و با کمبود روبرو باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
مشوق های تازه برای بازگرداندن ارز صادراتی

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینســتاگرامی خود با اشــاره به تشویق شدن 
صادرکنندگانی که ارز را به موقع بازمی گردانند، نوشت: مهلت برگشت ارز صادراتی 
۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی 
خود نوشت: در جلسه کمیته موضوع بند -۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:۱- مهلت برگشت 
ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی 
که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی 
آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.۲- صادرکنندگانی 
که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه 
اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم )سامانه نیما( به 
نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر 
کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی 
که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی 
شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می کنند، قدردانی کرده وقطعا مشوق های 
بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطاع 

فعالین اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

 افزایش سقف کارت به کارت به 
6 میلیون تومان در بانک آینده

نظر بــه روند صعودی و مــوج دوم همه گیری ویروس 
کرونا در کشــور و لزوم کاهش مراجعــات حضوری به 
شــعب، ضمن تأکید بــر ارائه هرچه بیشــتر خدمات 
غیرحضوری و بر خط به هم وطنان توسط شبکه بانکی، 
سقف خدمات مبتنی بر کارت از روز دوشنبه ۲3 تیرماه 
افزایش یافت.براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون 
بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوســک از مبلغ سی میلیون 
ریال در هر شــبانه  روز از مبدأ هر کارت به شــصت میلیــون ریال افزایش یافت.

همچنین ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت ســازها از ده 
میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده 
 کارت و شماره ملی دارنده ســیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. 
همچنین در همین راستا، تاریخ انقضاء کارت های بانکی آینده بدون نیاز به مراجعه 
حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطاع ثانوی تمدید شد. خاطر نشان می 
گردد این اباغ تا اطاع بعدی اجرا می گردد و بازگشــت به وضعیت عادی اعام 

خواهد شد.

بانک مسکن از بازار سرمایه عملیات تبدیل تسهیات قدیمی به منابع جدید را 
آغاز کرد

انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی 
توسط بانک مسکن

بانک مســکن صبح دیروز) دوشنبه ۲3 تیرماه( فاز دوم 
انتشــار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیات قدیمی خرید 
مســکن را اجرا می کند.به گــزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن –هیبنا، فرآیند ۲ ســاله اخذ مجوز برای انتشار 
۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه 
ســرانجام به پایان رسید و امروز صبح بانک مســکن به اتکای این مجوز فاز دوم 
»تبدیل پرونده های زنده تسهیات خرید مسکن به منابع نقد« را از طریق انتشار 
اوراق رهنی در بازار سرمایه عملیاتی می کند.بازار رهن ثانویه و اوراق رهنی یک مدل 
تجربه شده موفق در کشورهای توسعه یافته برای تامین و تقویت منابع مورد نیاز 
بانک های پرداخت کننده تســهیات خرید مسکن است. در قالب این بازار، بانک یا 
موسسات مالی فعال در حوزه تسهیات مسکن، به پشتوانه تسهیات پرداخت شده 
به خریداران خانه و همچنین خانه های در رهن بانک، اوراق بهادار تحت عنوان اوراق 
رهنی منتشر می کنند و با فروش آن در بازار سرمایه به »منابع نقد« دسترسی پیدا 
می کنند. تسهیاتی که بانک مسکن به خریداران خانه طی سنوات گذشته پرداخت 
کرده است معمواً در طول ۱۰ تا ۱5 سال از طریق پرداخت اقساط ماهانه توسط 
تسهیات گیرنده ها به بانک مسکن بازپرداخت می شود. با توجه به اینکه تسهیات 
خرید مسکن از نوع تسهیات بلندمدت است در نتیجه همواره بانک مسکن و بانک-

های مشابه در کشورهای دیگر با چالش کمبود منابع اعتباری و جریان نقدی منابع 
برای پرداخت تســهیات جدید به متقاضیان مسکن روبرو هستند. این چالش به 
خصوص برای بانک مسکن که طی سال های اخیر در طرح های ملی تامین و ساخت 
مسکن ارزان، نقش محوری )اصلی( را ایفا کرده و همزمان، برای خانه دار شدن اقشار 
مختلف جامعه، تسهیات خرید مسکن به اشکال مختلف )باسپرده و بدون سپرده( 
پرداخت کرده است، چند برابر بوده است.اوراق رهنی، طول زمانی دسترسی بانک 
مســکن به منابع حاصل از بازگشت تسهیات خرید )که در حالت طبیعی بعد از 
حداقل ۱۰ ســال برمی گردد( را کوتاه می کند و توان تسهیات دهی بانک را افزایش 
می دهد. در نتیجه قدرت بانک برای ایفای هر چه بهتر نقش توســعه ای-تخصصی 
در بازار مســکن و کنترل دامنه های نوسان و شوک های قیمتی در فازهای رکود و 
رونق، افزایش پیدا می کند.بانک مسکن در ۱3 تیر سال ۹5 موفق شد با انتشار سری 
اول اوراق رهنی، بازار رهن ثانویه را در نظام تامین مالی مسکن ایران تاسیس کند. 
در آن زمان 3۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی منتشــر و در کســری از ثانیه توسط 
سرمایه گذاران خریداری شد. اکنون فاز دوم انتشار اوراق با ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد 

تومان به اجرا در می آید.

عرضه بسته ویژه بیمه  مسئولیت برای 
شرکت های دانش بنیان

بر اساس تفاهم نامه ای که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
شــرکت بیمه ایران به امضاء رسیده است، شرکت های دانش بنیان، از بسته 
جامع حمایتی در حوزه بیمه های مســئولیت بهره مند خواهند شد.با امضا 
تفاهم نامه مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت 
بیمه ایران سبد حمایتی جامعی برای شرکت های دانش بنیان تدوین شد و 
این بسته جامع بیمه ای، ریسک های مرتبط با مسئولیت را کاهش می دهد 
و روند فعالیت های جاری شــرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند.بیمه 
مسئولیت آتش سوزی برای خســارت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث، 
بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان، بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان 
آزمایشگاه و بیمه مسئولیت محصول، چند بیمه نامه ای هستند که توسط این 
بسته خدمتی پوشش داده می شود.با ایجاد زیرساخت های آناین، اقداماتی 

انجام گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد اعام کرد 
افرادی که از اپلیکیشن های پرداخت، سهام 

دولتی خریده اند به بانک مراجعه کنند 
باتوجه به اینکه برخی از خریداران سهام دولتی که از طریق اپلیکیشن های پرداخت 
بانکی اقدام به خرید سهام کرده اند و با مشکل اضافه برداشت از حساب شان مواجه 
بودنــد، معاون وزیر اقتصاد در این زمینه با اعام اینکه اکنون هیچ پول اضافه ای 
نزد صندوق ETF نیست، گفت: افرادی که از طریق اپلیکیشن های پرداخت، سهام 
دولتی خریده اند به بانک مراجعه کنند و پول خود را پس بگیرند.  با توجه به اینکه 
برای خرید ســهام دولتی می شود از سه طریق بانک، کارگزاری و اپلیکیشن های 
پرداخت بانکی اقدام کرد، در خرید اولین سهام، برخی از خریداران با مشکل اضافه 
برداشت مواجه شــدند که معاون وزیر اقتصاد به افرادی که از بانک و کارگزاری 
سهام دولتی خریداری کرده بودند، گفت که برای برگشت پول  به حساب شان به 
بانک و کارگزاری خود مراجعه کنند.  اما در این بین، برخی از خریداران ســهام 
دولتی هم هســتند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و این که مراجعه حضوری به 
بانک ها کمتر شود، شــرایطی برای آن ها فراهم شده بود تا متقاضیان این سهم 
بتوانند از طریق یکی از اپلیکیشــن های پرداخــت اقدام به خرید کنند که آن ها 
هم مانند ســایر خریداران با مشکل اضافه برداشت مواجه شدند.در پی طرح این 
موضوع، معاون وزیر اقتصاد به ایسنا توضیح داد: اکنون هیچ پول اضافه ای از مردم 
در صنــدوق ETF وجود ندارد و تمام اضافه برداشــت ها به بانک ها و کارگزاری ها 
برگشت داده شده و از هر فرد در این صندوق تا سقف دو میلیون تومان موجود 
است.معمارنژاد اظهار کرد: افرادی که از اپلیکیشن های پرداخت بانکی سهام دولتی 
خریده اند به بانک مراجعه کنند. به عنوان مثال اپلیکیشن »آپ« زیرنظر بانک ملی 
اســت و خریداران سهام دولتی برای برگشــت پول اضافه خود از این اپلیکیشن 
باید به این بانک مراجعه کنند. وی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجاکه هیچ پول 
اضافه ای نزد صندوق نیســت، افرادی که همچنان اضافه برداشت از حساب شان 
برای خرید ســهام دولتی برنگشــته اســت، می توانند از طریق ارتباط با سامانه 
ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی sem.mefa.ir یا تماس با 
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه )۱5_3۹۹۰۲3۱۴( 

مشکل خود را حل کنند.

 نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
 اعام شد

بسته سیاستی نحوه برگشــت ارز حاصل از صادرات سال ۱3۹۹ و رفع تعهدات 
ایفا نشده سال های ۱3۹۷ و ۱3۹۸ تصویب شد. بسته سیاستی نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال ۱3۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱3۹۷ و ۱3۹۸ 
توســط وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصــادی و دارایی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی 
تصویب شــد.طبق اعام بانک مرکزی، در اجرای بند )۲( مصوبات چهاردهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اباغی و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل 
از صادرات ســال ۱3۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشــده صادرات سال های ۱3۹۷ و 
۱3۹۸جلسه  روز گذشته )۲۲ تیر ۱3۹۹( با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و 

بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

 اشتباه رایج این روزهای دارندگان
 کارت های بانکی

آیا تا به حال به جای ارســال شماره عابر کارتتان برای انجام امور روزمره بانکی، 
عکس کارت بانکی را برای شخص دیگری ارسال کرده اید؟ به گزارش ایِبنا، بارها 
پیش آمده که برای انجام کارت به کارت و... نیاز به شماره کارت بانکی بوده و فرد 
به جای آن که شماره کارت را برای درخواست کننده ارسال کند، عکسی از کارت 
بانکی خود گرفته و در کســری از ثانیه با وارد شدن به یک پیام رسان، عکس را 
ارســال کرده است.ازم است توجه کنیم بر روی هر کارت بانکی عاوه بر شماره 
کارت، اطاعات دیگری مانند نام و نام خانوادگی، شماره شبا، شماره حساب، تاریخ 
انقضا، CVV۲، شماره مشتری و... وجود دارد که در اختیار دیگران قرار دادن برخی 
از این اطاعات همانند CVV۲ می تواند دردسرساز باشد.ما برای انجام هر تراکنش 
 CVV۲ اینترنتی عاوه بر رمز دوم کارت، به شــماره کارت، تاریخ انقضا و شماره
نیازمندیم که با ارسال عکس کارت بانکی خود به دیگران به راحتی این اطاعات 
را در اختیار اشخاص قرار می دهیم.همچنین باید بدانید هیچ بانکی به اطاعات 
محرمانه کارت شما ) نظیر رمز اول یا دوم، کد CVV۲ و تاریخ انقضای کارت( نیاز 
ندارد بنابراین هرگز به ایمیل ها و پیامک هایی که به عنوان بانک این اطاعات را 
از شما می خواهند، پاسخ ندهید.از دیگر ماحظات امنیتی نگهداری و استفاده از 
کارت بانکی، تغییر رمز کارت به طور مستمر، عدم اختصاص رمزهای ساده و قابل 
حدس مانند تاریخ تولد و... برای عابر کارت و عدم نگهداری موجودی قابل توجه 
و بیش از نیاز روزانه در حساب های متصل به کارت بانکی است.همچنین هنگام 
دریافت کارت خود از شعبه بانک، شماره ۱۶ رقمی کارت و شماره تماس خدمات 
مشتریان بانک را از پشت کارت برای موارد ضروری یادداشت کنید چرا که برای 

بستن حساب هنگام سرقت یا مفقود شدن کارت به این شماره ها نیاز دارید.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری 
چند راهکار برای اینکه جذابیت بازار ارز برای داان 
کاهش پیدا کند تا ناآرامی های این بازار آرام گیرد، 
مطرح کرد.علی نظافتیان دردرباره علل نوسانات اخیر 
بازار ارز و نقش بانک ها در معامات ارزی، اظهار کرد: 
معامــات ارزی برخاف خریــد و فروش وجه رایج 
کشور از نظر شــرعی جزو مکاسب حرام محسوب 
نمی شود و بدیهی اســت که در انجام این معامات 
رعایت مقررات ارزی الزامی اســت؛ درغیر اینصورت 
تخلف ارزی محســوب می شود و قابل پیگرد است. 
وقتی بپذیریم که ارز، کاا یا مال اســت، در نتیجه 
وضعیت بازار این کاا نیز تابع قواعد عمومی عرضه 

و تقاضا خواهد بود.

عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست
وی افزود: اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناسب باشد 
قیمت آن هم متناســب با میزان ارز در بازار خواهد 
بود، اما اگر میزان عرضه در حد تقاضای نرمال بازار 
نباشــد، قیمت ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش خواهد 
یافت؛ بنابراین یکی از علل اصلی نوســات اخیر در 
بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضاست و یکی از دایل 
اصلی افزایش تقاضا در بازار ارز این است که ارز نیز 
همچون خودرو از یک کاای مصرفی به یک کاای 
»سرمایه ای« تغییر جهت داده است.دبیر کمیسیون 
حقوقی بانک ها و موسســات اعتباری ادامه داد: در 
حال حاضر بسیاری از خریداران ارز آن را به منظور 
خرید و مصرف ارزی نمی خواهند و مورد نیازشــان 
نیســت، بلکه می خواهند با معامله ارزی، ریال خود 
را تبدیل به یکی از ارزهای معتبر کنند تا از رهگذر 
افزایش قیمت ارز درآمد زیادی کســب کنند و در 

نتیجه برای خرید ارز به بازار هجوم می آورند.

نمی توان ارزپاشی کرد
در ادامــه وی با بیان اینکــه تولیدکننده یا در واقع 

دارنده اصلی ارز دولت است، گفت: منبع بعدی، ارز 
حاصل از صادرات غیر نفتی یا خدمات مهندســی 
اســت که صادرکنندگان باید ایــن ارز را به چرخه 
مبادات ارزی کشــور وارد کنند. منابع ارزی دولت 
عمدتــا درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، 
گازی و یــا خطوط ارزی اعتبــاری بانک مرکزی و 
ســایر بانک هاســت. دولت از طریق بانک مرکزی و 
طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود را برای خرید 
کااهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص می دهد 
و به عبارتی بــه اینگونه مصرف کنندگان واقعی، ارز 
تخصیص می دهد و با نرخ پایین تر از نرخ بازار آزاد به 
آنان می فروشد تا با استفاده از ارز تخصیصی کااهای 

مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند.
به گفته نظافتیان، اکنون بسیاری از عوامل تاتیرگذار 
بر نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. متاسفانه 
تحریم ظالمانــه دولت آمریکا موجب کاهش درآمد 
ارزی کشور شده است و حتی بازگشت منابع ارزی 
حاصل از صادرات غیر نفتی به کشــور هم با صدها 
مشکل بانکی مواجه شــده است. در نتیجه دولت و 
بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور را به کااها 
و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز کشور و عامه مردم 
اختصاص دهند. بنابراین، نمی توان منابع ارزی دولت 
و بانک مرکزی را وارد بازار آزاد ارز کرد و به اصطاح 
ارزپاشی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در بازار آزاد 

متعادل شود.

چند پیشــنهاد برای کاهش جاذبه اقتصادی 
بازار ارز

این مقام مســئول با تاکید بر اینکــه باید با اعمال 
سیاست های مناســب اقتصادی جاذبه اقتصادی ارز 
را کاهش داد تا مردم به ســوی این بازار بی ثبات و 
پرریسک هجوم نیاورند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد 
ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعی قابل توصیه است 
که جایگزین کردن جاذبه اقتصادی سایر بخش های 

اقتصــادی به عنــوان جایگزین جاذبه ســرمایه ای 
ارز بــه گونه ای که ورود به بازار  ارز در مقایســه با 
ســایر بخش ها جاذبه اقتصادی چندانی نداشــته و 
ریسک آن منطقی نباشد. یکی از این سیاست های 
مناسب، رونق بازار بورس است که آن باید مشروط 
به این باشــد که رونق بورس حاصل افزایش کمیت 
و کیفیت شرکت های بورسی است و نه حاصل بازار 
غیرواقعی و کاذب بورس بازان.وی در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود افزود: یکی دیگر از عواملی که 
می تواند جاذبه اقتصادی ارز را کاهش دهد، افزایش 
حساب شده نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی 
است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در بانک های معتبر 
از طریق ســپرده گذاری بسیار کمتر از ریسک بازار 
متاطم ارزی است.نظافتیان ادامه داد: افرایش نرخ 
ســپرده های بانکی تعهدات مالی بانک ها را در برابر 
ســپرده گذاران افزایش می دهد و منجر به افزایش 
نرخ منابع تسهیات بانکی نیز می شود. مجوز انتشار 
گواهی ســپرده عام به بانک هــا نیز می تواند عطش 

خرید ارز را در بازار تا حدودی کاهش دهد.

تشدید نظارت بر ارزهای دولتی
به گفته وی، تشدید نظارت بانک مرکزی، بانک های 
عامل و نیز مراجع نظارتی بر مصرف و هزینه واقعی 
ارزهای دولتــی اختصاص یافته بــه واردکنندگان 
و برخورد شــدید و قانونی با متخلفیــن ارزی هم 
می تواند در کاهش جاذبه بازار ارز تاثیرگذار باشــد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری 
در پایان ســخنانش اضافه کرد که ممنوعیت اکید 
وزارتخانه ها، موسسات و شــرکت های دولتی برای 
ورود مستقیم یا غیر مستقیم به بازار آزاد ارز و خرید 
و فروش آن و در آخر افزایش مشــوق های صادراتی 
بــرای تولیدکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کاا 
یا خدمات را به کشــور باز می گرداننــد، از عوامل 

تاثیرگذار در رفع نوسانات بازار ارز است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری

راهکارهای »ایست مقابل دار«

بانکها
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گزیده خبر

مقام سازمان ملل:
ترور سردار سلیمانی تحولی خطرناک در 

عرصه بین الملل است
مقام سازمان ملل ترور سردار سلیمانی را تحولی خطرناک دانست.به گزارش 
المیادین، اگنس کاامارد گزارشگر سازمان ملل در مورد ترور سردار سلیمانی 
گفت: ترور یک مقام ارشــد کشوری در کشوری سوم »تحولی خطرناک« در 
عرصه بین الملل اســت.وی افزود: سلیمانی حتی خطر قریب الوقوع و نزدیک 
هــم نبوده که آمریکا اقدام به مقابله بــا خطر قریب الوقوع کند. اگر این اقدام 
در کشــورهای غربی رخ مــی داد آن را اقدامی بدخواهانه تلقی و اعام جنگ 

می کردند.

عربستان حجاج بدون مجوز را جریمه می کند
عربستان سعودی اعام کرد که در چارچوب تدابیر مقابله با کرونا، حجاج بدون 
مجوز را جریمه می کند. عربســتان سعودی اعام کرد که در چارچوب تدابیر 
مقابله با کرونا، حجاج بدون مجوز را جریمه می کند.در چارچوب این تصمیم، 
افرادی که بدون مجوز وارد منا، مزدلفه و عرفات شوند، معادل ۱۰ هزار ریال 

جریمه  شده و در صورت تکرار این اقدام، مجازات آنها تشدید خواهد شد.
 

پیروزی آندژی دودا در انتخابات 
ریاست جمهوری لهستان

رئیس جمهوری کنونی لهستان با اختافی اندک در دور دوم انتخابات این کشور 
پیروز شود.به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی بی بی سی، »آندژی دودا« 
رئیس جمهوری کنونی لهستان از حزب قانون و عدالت توانست با اختافی اندک 
در دور دوم انتخابات این کشور که روز گذشته - یکشنبه- برگزار شده بود پیروز 
شــود. دودا و »آرافائل تژاسکوفسکی« شــهردار کنونی ورشو از حزب پلتفورم 
شهروندی به دور دوم راه یافتند. دودا در دور نخست انتخابات ۴۱ و هشت دهم 
درصد و تژاسکوفســکی ۳۰ و چهار دهم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.با 
شــمار ۹۹ و هفت دهم درصد از آرا، دودا توانسته ۵۱ و دو دهم درصد از آرا را 
به خود اختصاص دهد. بسیاری از تحلیل گران نتایج این انتخابات را برای آینده 

این کشور و روابطش با اتحادیه اروپا تعیین کننده خوانده بودند.

افشاگری نماینده ُکرد پارلمان عراق درباره 
فساد نفتی در منطقه کردستان

یک نماینده ُکرد پارلمان عراق از وجود فساد بزرگ و فعالیت مافیا در پرونده 
نفتی منطقه کردســتان خبر داد.»سرکوت شمس الدین« رئیس فراکسیون 
المستقبل و نماینده پارلمان عراق، )امروز ۱۳ ژوئیه( با اشاره به مافیا و فساد 
در پرونده نفتی منطقه کردستان گفت که »مسرور بارزانی« نخست وزیر این 
منطقه شخصا و به صورت انحصاری اداره پرونده نفت را برعهده دارد. به نوشته 
پایگاه خبری »المســله«، وی در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل اختاف در 
داخل حزب دموکرات کردستان و به طور مشخص میان دو جناح »نیچروان 
بارزانی« و مســرور بارزانی، وی شخصا پرونده نفتی را اداره می کند.وی افزود: 
فساد بزرگی در این پرونده وجود دارد و مافیاها نفت را قاچاق می کنند و کسی 
از درآمدهای نفتی و پولهایی که وارد منطقه کردستان می شود، اطاع ندارد 
و همین امر موجب اختافات زیادی شده است و به همین دلیل وزیری برای 
این وزارت خانه انتخاب نشــده و حتی کارمندی در این بخش فعالیت ندارد و 

این پرونده در انحصار دفتر مسرور بارزانی است.

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در چین
گزارش ها حاکی از حضور کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در چین برای 
بررســی و تحقیق در مورد منشا شیوع ویروس کرونا است.به گزارش روزنامه 
ساوت چاینا مورنینگ پست روز دوشنبه نوشت: تیم دو نفره سازمان بهداشت 
جهانی شامل یکی کارشناس حیوانات و یک متخصص بیماری های همه گیر 
اســت که از دو روز گذشــته در چین بوده اند اما مشخص نیست این تیم از 
چه مکان هایی بازدید کرده اند.سازمان جهانی بهداشت هفته پیش اعام کرد 
تیمی پیشــرو را راهی چین می کند تا درباره منشا ویروس کرونا تحقیق کند 
اما چین و این ســازمان هنوز بیانیه ای درباره نحوه فعالیت این تیم منتشــر 
نکرده اند.ساوت چاینا نوشته است اگرچه کارشناسان بهداشت جهانی دو روز 
گذشــته در چین بوده اند اما رسانه ها و دولت هنوز اطاع رسانی دقیقی در 
این باره نکرده اند و مشخص نیست آیا آنها با مرکز پیشگیری و کنترل بیماری 
و یا نهاد دیگری در چین ارتباط برقرار کرده اند یا خیر.هدف این تیم تعامل 
با کارشناسان و متخصصان امور بهداشتی و دانشمندان چینی است تا زمینه 
برای تیم اصلی ســازمان بهداشت جهانی برای سفر به چین مهیا شود زمان 
دقیق ســفر این هیات هنوز اعام نشده است.مواردی از ابتا به ویروس کرونا 
اولین بار در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، غرب بخصوص آمریکا 
بارها از چین به دلیل شیوع این بیماری انتقاد کرده اند حتی بر اساس برخی 
ادعاهای غیرمستند که با تکذیب آن از سوی چین مواجه شد نیز مدعی شدند 
این ویروس احتماا از آزمایشــگاهی در شــهر ووهان به بیرون سرایت کرده 
است.چین اعام کرده است برای ساخت واکسن،  یافتن منشا بیماری،  درمان 
و تحقیق پیرامون این ویروس از همکاری با ســازمان بهداشت جهانی دریغ 
نخواهد کرد و بارها با این ســازمان مبادله اطاعاتی داشته است.ساوت چاینا 
نوشته است به اعتقاد شماری از دانشمندان به رغم ادامه تحقیقات و تاش ها 
برای ساخت واکسن، بعید به نظر می رسد هیچ کشوری بتواند واکسن کرونا 

را تا قبل از سال آینده میادی تولید کند.

 انفجار در ناوشکن آمریکایی در بندر
 سن دیگو

صبح روز یکشنبه به وقت محلی انفجاری در ناو هواپیمابر »یو اس اس بونهام 
ریچارد« که در اســکله پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بندر سن دیه گو لنگر 
انداخته بود، روی داد.بر اساس اخبار منتشر شده این ناو هواپیمابر در ساعت 
۹ صبح یکشنبه به وقت محلی پس از وقوع یک انفجار نسبتا قوی دچار آتش 
ســوزی شده و علی رغم تاش شــناورهای امدادی آتش سوزی چند ساعت 
ادامه داشت.هم چنین به دلیل گستردگی آتش سوزی و احتمال انفجار مهمات 
موجود در ناو، کلیه سرنشــینان آن تخلیه شدند.پلیس سن دیگو و نیروهای 
پلیس نظامی پایگاه دریایی هم کلیه مســیرهای منتهی به بندر را مســدود 
کردند و اجازه نزدیک شــدن خبرنگاران به محل انفجار را ندادند.به گزارش 
نورنیوز،  این ناو توانایی حمل ۲۰ فروند جنگنده پیشرفته اف ۳۵ را دارد. منابع 
نظامی ارتش آمریکا از زخمی شدن ۱۸ تن در این انفجار خبر دادند.در زمان 

حریق و انفجار ۱۶۰ ملوان در ناو حضور داشتند.

درخواست الکاظمی از ترکیه برای توقف 
حماتش به شمال عراق

نخست وزیر عراق یکشنبه شــب بر ادامه مذاکرات دیپلماتیک با ترکیه برای 
متوقــف کردن حماتش به اراضــی عراق تاکید و این حمــات را تجاوز به 
حاکمیت عراق توصیف کرد.به گزارش اسکای نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق در جلســه ای با کابینه درابره امنیت ملــی در عراق، موضوع ادامه 
تجاوزات ترکیه به اراضی عراق را مورد بررسی قرار داد.در بیانیه دفتر رسانه ای 
نخست وزیر عراق آمده که تجاوزات ترکیه به اراضی عراق تهدیدی برای روابط 
دو کشور دوست است و به تلفات و خسارات مالی و جانی نیز منجر می شود.این 
اظهارات الکاظمی در جریان نشستی درباره امنیت ملی ایراد شد.ترکیه به رغم 
درخواست های بغداد برای توقف عملیات نظامی اش در شمال عراق، همچنان 
به حماتش در اســتان دهوک در اقلسم کردستان ادامه می دهد.الکاظمی در 
جریان این نشســت نتایج بازدیدش از مناطق مرزی عراق و تدابیر اتخاذ شده 
برای مبارزه با فساد و تامین امنیت در مرزها را ارائه کرد.وی گفت که دولتش 
برای مبارزه با فاســدان و ممانعت از سوء اســتفاده از مرزها تاش می کند و 
طرحی را برای بهبود امنیت در مناطق مرزی ارائه کرده است.در بخش دیگری 
از این جلسه موضوع اعتراضات در عراق و لزوم محافظت از مسالمت  آمیز بودن 
این اعتراضات به نحوی که هم حافظ حقوق شهروندان در آزادی بیان و اندیشه 

باشد و هم از حاکمیت قانون و دولت حفاظت کند، بررسی شد.

العالم از شنیده شدن صدای انفجارها در 
جنوب عربستان خبر داد

خبرنگار العالم از شنیده شــدن صدای انفجارها در خمیس مشیط و جیزان 
در جنوب عربستان ســعودی خبر داد. خبرنگار العالم گزارش داد که صدای 
انفجارها در مناطق خمیس مشیط و جیزان در جنوب عربستان شنیده شده 
است.بر اســاس این گزارش ائتاف سعودی ادعا کرده است که دو موشک و 
شــش په پاد را رهگیری کرده است.شــبکه تلویزیونی المسیره ارگان رسمی 
رســانه ای انصاراه هنوز در این باره خبری منتشــر نکرده اســت.»خمیس 
مشــیط« یکی از شهرهای عربستان ســعودی و در منطقه عسیر در جنوب 
غربی این رژیم قرار دارد.»شــهر جیزان« نیز از شهرهای ساحلی کرانهٔ دریای 
سرخ اســت که در منتهی اإلیه جنوب عربستان سعودی و در مرز یمن واقع 

شده  است.

وادیمیر پوتین:
باید به انتقادهای سازنده توجه کرد

رئیس جمهوری روسیه، گفت که باید به انتقادها، به شرطی که سازنده باشد، 
گوش سپرد.به گزارش ز خبرگزاری تاس، »وادیمیر پوتین«، رئیس جمهوری 

روسیه، گفت که باید به انتقادها، به شرطی که سازنده باشد، گوش سپرد. 
وی طی گفت وگو با شــبکه یک تلویزیونی روســیه گفت که گوش دادن به 
نظرات گوناگون درباره یک موضوع مشــخص می تواند بســیار مفید باشــد. 
رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفت: »ممکن است عجیب به نظر برسد، اما 
به گمانم نباید به انتقادهای مطرح شده بی توجه بود. اگر انتقاد صرفا برای انتقاد 
باشد، موضوع جالب توجهی نیســت. اما اگر انتقادها پیشنهادهای سازنده ای 
داشته باشند، از شنیدن شان خوشحال می شوم.«وی در ادامه گفت که برخی 
مردم دیدگاه هایی متفاوت از نظر مقام های رسمی دارند. پوتین گفت: »آن ها 
ممکن اســت که گمان کنند که راه حل هایی بهتر از آنچه مقام های رسمی از 
جمله رئیس دولت مد نظر دارند، ارائه می دهند. شنیدن نظرها و دیدگاه های 

متفاوت مفید خواهد بود.«

 سخنگوی وزارت خارجه: 

برنامه هسته ای ایران با هیچ محدودیتی مواجه نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که برنامه هسته ای ایران 
با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست.ســیدعباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در 
جمع اصحاب رسانه پاسخگوی سؤاات آنان شد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه در ابتدا گفت: در ســالگرد انعقاد برجام هســتیم و 
بیانیه ای کوتاه می خوانم... برنامه هسته ای ایران با هیچ محدودیتی 
در حوزه عملیاتی مواجه نیســت. پیش از این ریاست جمهوری 
ایران هشدارهای ازم را به اعضای برجام داده است که در صورت 

عدم انتفاع ایران، واکنش ایران قاطع خواهد بود.

سند چین و ایران
موســوی در ادامه در خصوص سند توافق همکاری ایران و چین 
گفت: ایران به عنوان  کشوری مهم در غرب آسیا و چین به عنوان 
کشوری مهم در ابعاد مختلف همواره دارای روابط دیرینه و سنتی 
حسنه بوده اند. در سفری که آقای شی به تهران داشتند قرار شد 
که دو کشــور یک نگاه درازمدت برای روابط متصور شوند. در آن 
سند که نقشه راه است روابط دو کشور جامع و راهبردی توصیف 
شــد. آقای دکتر اریجانی سال گذشته پیشــنهادات ایران را به 
چین بردند و بعدها سند به ایران بازگشت، بعد ایران پیش نویس 
نهایی را آماده کرد که به چین ارســال خواهد شــد این سند و 
رابطه راهبــردی برای طرف های مختلف غیرقابل باور و غیرقابل 
قبول است. آنها فکر می کنند که این کار تحریم های آنها را بی اثر 
خواهــد کرد که بی جا فکر نمی کنند. هجمه هایی که وجود دارد 
ریشــه خارجی دارد، اما ملت ایران هوشیار است.سند با چین در 
حال مذاکره اســت و نه قرارداد است و نه معاهده، هنوز پیشنهاد 
اســت که باید چکش کاری شود. قطعاً ســند اگر نهایی شود در 
اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. هر گونه پرداختن اضافی 
بــه این موضوع به دشــمنان ایران کمک می کند که خواســتار 
روابط خوب با دنیا نیستند.وی درباره حادثه نطنز و علت آن نیز 
گفت: توضیحات را دوســتان در سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی ارائه کردند، بررسی ها انجام شده، اما هنوز 
جمع بندی نهایی نشده اســت. فکر می کنم هر وقت جمع بندی 
نهایی شد سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
اعام خواهند کرد.موسوی درباره تأثیر حادثه نطنز بر فعالیت های 
هسته ای ایران گفت: هیچ. این یک سوله ای بود برای آماده سازی 
برخی اقام. کار نطنز روی زمین نیست و اتفاقی که افتاده تأثیری 
به روی فعالیت آن ندارد و آن بخشــی که دچار حادثه شده است 

بافاصله بازسازی یا جایگزین خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره گزارش نیویورک تایمز مبنی 
بر احتمال دست داشتن اســرائیل در خرابکاری مرکز هسته ای 
نطنز گفت: ایران هر گزارشــی را که مطرح می شود جدی تلقی 
خواهد کرد و طبیعتاً در برآوردهای امنیتی ما لحاظ شده است و 
بررسی خواهد شد. علت و علل را دوستان در حال بررسی هستند 
و اگر به این نتیجه برســند که رژیمی در این ماجرا دست داشته 
است، ایران واکنش قاطعی خواهد داشت چرا که دوران بزن دررو 

تمام شده است.

مقام معظم رهبری فصل الخطاب هستند
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: داشــتن نعمت 
رهبری و وایت از نعماتی است که در چنین مواقعی ما بیشتر قدر 
آن را خواهیم دانست. مقام معظم رهبری فصل الخطاب هستند. 
دولت و وزارت خارجه آمادگی خود را به ویژه پس از فرمایشــات 
مقام معظم رهبری در زمینه تعامل اعام می دارد و حتماً وزارت 
خارجه فرمایشــات ایشــان را آویزه گوش قرار خواهد داد. ما در 

مرحله  حساسی هستیم، تحریم های آمریکا و کرونا را داریم.

همکاری نظامی ایران و سوریه
موســوی درباره همکاری های نظامی ایران و سوریه یادآور شد: 
درباره همکاری نظامی ما با ســوریه باید بگویم که چیز جدیدی 
نیســت و ما از گذشــته دور با ســوریه همکاری در زمینه های 

مختلفی از جمله سیاســی و امنیتی و اقتصادی داشــته ایم. این 
قراردادها و همکاری های گســترده سیاسی، نظامی و اقتصادی 

بیش از پیش ادامه خواهد یافت.

انتخابات آمریکا
وی درباره بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم گفت: هم 
دولت و هم وزارت خارجه مجری منویات و دســتورات مجموعه 
نظام خواهد بود. این که چه فرد و حزبی در آمریکا ســر کار بیاید 
تفاوتی ندارد و هر کدام براســاس دیدگاه هــای خود اقداماتی را 
علیه ایران داشته اند، خیلی برای تصمیم گیرندگان ایرانی اهمیتی 
ندارد که چه کسی در آمریکا حکومت می کند.موسوی در واکنش 
بــه خبر آتش گرفتن یک ناو آمریکایی در ســن دیگو نیز گفت: 
جالب اســت که ناوهای آمریکایی چــه زود آتش می گیرند، من 
اظهارنظری ندارم.سخنگو گفت: اروپایی ها در برجام نقش دارند، 
هم عضو برجام هستند و هم هماهنگ کننده برجام هستند که اگر 
نکته یا شکایتی داریم باید به آنها اعام کنیم، این بحث فنی است 

که وقتی نقض برجام را مشاهده می کنیم به آنها اعام می کنیم.
آقای دکتر ظریف با صراحت در توییتی که داشتند و نامه ای که 
به آقای بورل نوشــتند گفتند که ایران قبــًا بارها مکانیزم حل 
اختاف را راه اندازی کرده  اســت. ما منتظر پاسخ آنها هستیم و 
آنها باید پاسخ دهند و پاسخگوی این همه نقض باشند. اروپایی ها 
ســردمدار قطعنامه شدند که بسیار عجیب بود. اروپایی ها بعد از 

اینکه نتوانســتند به تعهدات خود عمل کنند ســعی کردند که 
مواضــع بینابین اتخاذ کنند که ما اعام کردیم آنها را قابل قبول 
نمی دانیم، متأســفانه در انجام تعهدات خود به دلیل فشــارهای 
آمریکا شکست خوردند و این شکســت برای وجهه اروپایی ها و 

برای صلح بین الملل خوب نیست.

تعامل با همسایگان
وی در ادامه گفت: ما، وزارت خارجه با همســایگان و بســیاری 
از کشــورها که ما در آنجا بازارهای ســنتی داریم، سعی کردیم 
مکانیزم های دوجانبه ای را تعبیه کنیم و صادرات خود را افزایش 
دهیم و هم با ارزهای ملی و محلی تجارت کنیم و از فشــارهای 
دیگران ممانعت کنیم. وزارت خارجــه نمی تواند جای نهادهای 

اقتصادی را بگیرد اما می تواند راه را باز کند.

هشدار به کره جنوبی
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی کشــور در ادامه با اشاره به عدم 
پرداخت بدهی ها به ایران توســط دولت کــره جنوبی گفت: ما 
به صراحت به کره ای ها گفتیم که آنچه آنها به بهانه عدم پرداخت 
بدهی های خود به ملت ایران ذکر می کنند مســموع و پذیرفته 
نیست. کره جنوبی موظف نیست که تحریم های آمریکا را رعایت 
کنــد، بنابراین بهانه آنها قابل قبــول نبوده و در هیچ محکمه ای 
مورد پذیرش نیست. ما می خواهیم که بدهی خود را هرچه زودتر 
پرداخت کنند. اگر ببینیم روزنه ها بســته می شــود حتماً سایر 

اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گزارش سازمان ملل درباره ترور سردار سلیمانی
موســوی درباره گزارش سازمان ملل درباره ترور سردار سلیمانی 
هــم گفت: تحول اخیری که اتفاق افتاد ایــن بود که در یکی از 
مجامع بین المللی این ترور غیرقانونی تلقی شــده اســت. هیچ 
وجدان بیدار و آگاهی این گونه اقدامات را تأیید نمی کند، جز دو 
رژیــم منفور که آن را تأیید کردند که هر کــدام به نوعی در آن 
دست داشتند. در این خصوص مرحله به مرحله اقدام خواهد شد.

پیگیری ها درباره مرگ قاضی منصوری در رومانی
ســخنگو در پایان درباره پیگیری ها درباره مرگ قاضی منصوری 
در رومانی گفت: در خصوص قاضی منصوری، براســاس گزارش 
سفارت ما در رومانی، همکاران سفارت با مسئوان پزشکی قانونی 
آنجا دیدار داشتند که گفته اند علل مرگ را به دادگاه ارائه کرده اند.

چین در واکنش به تحریم مقام های »ســین کیانگ« 
توســط آمریکا، چند مقام این کشور از جمله »مارکو 
روبیو« ســناتور جمهوری خواه مجلس ســنا را تحریم 
کرد. »جائو لی جیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین 
روز دوشــنبه در کنفرانس خبری روزانه در پکن اعام 
کرد که کشورش در واکنش به تحریم یک نهاد و چهار 
مقام پیشین و کنونی چین توسط آمریکا به بهانه نقض 
حقوق بشــر در ســین کیانگ، چند مقام آمریکایی را 
تحریم کرده اســت.این مقام وزارت خارجه آمریکا تنها 
به نــام »مارکو روبیو« ســناتور جمهوری خواه مجلس 

سنای آمریکا که از او به عنوان طراح اصلی تحریم های 
آمریکا علیه چین نام می برند اشاره کرد ولی جزییات 
بیشــتری ارایه نکرد.چین هفته پیش هشدار داده بود 
که در واکنش به تحریم مقامات چین توســط آمریکا، 
اقدامات تافی جویانه انجــام خواهد داد.دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه 
شــب در بیانیه ای اعام کرد که یک نهاد و چهار مقام 
پیشین و کنونی چین را در ارتباط با نقض جدی حقوق 
بشر علیه اقلیت های قومی در منطقه خودمختار اویغور 
سین کیانگ تحریم کرده است.»شن کوانگو« دبیر حزب 

کمونیست ســین کیانگ، »ژو هایلون« معاون پیشین 
دبیر حزب کمونیســت ســین کیانگ به همــراه اداره 
امنیت عمومی سین کیانگ و »وانگ مینگشان« و »هو 
لیوجون« مدیران کنونی و پیشین این اداره هدف های 
تحریم آمریــکا بودند.همزمــان با این اعــام وزارت 
خزانه داری آمریکا، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه این 
کشور نیز اعام کرد که این چهار مقام پیشین و کنونی 
چین به همراه خانواده های آنان از سوی این وزارت خانه 
نیز تحریم شده و شامل ممنوعیت مسافرت به آمریکا 

می شوند.

چین مقامات آمریکا از جمله یک سناتور را تحریم کرد

وال استریت ژورنال: 
 آمریکا در حال بررسی اقدام های محدود علیه

 چین است
 یک نشــریه آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت واشــنگتن در حال بررسی 
اقداماتــی محدود علیه چین در ارتباط با هنگ کنگ اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
روزنامه وال اســتریت ژورنال بامداد دوشنبه در گزارشی نوشت که هر اقدامی علیه نظامی 
مالی هنگ کنگ خطر آسیب رساندن به شرکت ها و مشتریان آمریکایی، غربی و هنگ کنگی 
را به دنبال دارد.همچنین، اقداماتی مانند تحریم های هدفمند علیه مقام های چینی یا علیه 
محصواتی که در هنگ کنگ تولید شده اند، تاثیر ناچیزی بر تصمیم چین برای ادغام این 
شهر در نظام سیاسی و امنیتی سرزمین اصلی خواهد داشت.به نوشته وال استریت ژورنال، 
یک منبع آگاه گفت که مقام های دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 
در نشستی در کاخ سفید پیرامون اقداماتی در قبال هنگ کنگ بحث کردند. این منبع آگاه 
افزود که در یکی دو روز آینده نیز نشستی در این باره برگزار و احتمال تحریم ها یا اقدامات 
دیگری در این زمینه اعام شود.واشنگتن هفته گذشته تحریم هایی علیه یک نهاد و چهار 
مقام کنونی و پیشــین استان خودمختار ســین کیانگ به اتهام نقض حقوق بشر در قبال 
مســلمانان اویغور و قزاق تبار در این منطقه اعمال کرد.پکن این تحریم ها را به شدت مضر 
برای روابط دوجانبه میان چین و آمریکا توصیف کرده و هشدار داد که تحریم های متقابلی 

علیه مقام ها و نهادهای آمریکایی اعام خواهد شد.

دختر »نلسون ماندا« درگذشت
دختر نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی که به عنوان سفیر کشورش در دانمارک 
خدمت می کرد، در بیمارســتانی در ژوهانسبورگ درگذشت. سخنگوی حزب حاکم 
»کنگره ملی آفریقا« امروز دوشنبه از درگذشت »زیندزی ماندا« دختر رئیس جمهور 
پیشین آفریقای جنوبی و از فعاان برجسته مبارزه با آپارتاید )تبعیض نژادی( خبر داد.

زیندزی که مادرش هم فعال ضد آپارتاید بود، زمانی در ســطح بین المللی شــناخته 
شد که بیانیه ماندا در رد پیشنهاد آزادی »پی ویلم بوتا« رئیس جمهور وقت آفریقای 
جنوبی را در ســال ۱۹۸۵ قرائت کرد.رسانه محلی آفریقای جنوبی اعام کرد وی ۵۹ 
ساله بوده و به عنوان سفیر آفریقای جنوبی در دانمارک خدمت می کرده است. زیندزی 
ماندا در بیمارستانی در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی در گذشت. علت مرگ 
او مشخص نیست.سخنگوی حزب کنگره ملی آفریقا گفت: »مرگ او نابهنگام بود. او 
هنوز می توانست در تحول جامعه ما نقش ایفا کند و حتی نقشی بزرگتر در کنگره ملی 
آفریقا.« وی افزود جزئیات بیشتر در خصوص این اتفاق در زمان مناسب ارائه خواهد 
شــد.خبرگزاری رویترز نوشت بنیاد نلسون ماندا هنوز به درخواست این خبرگزاری 

برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است.

نخستین دیدار وزیران خارجه اروپا در 
دوره کرونا؛ چین و ترکیه محور مذاکرات

 وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نخستین نشست حضوری خود پس از 
شیوع کرونا در قاره سبز، آخرین تحوات در مناسبات این اتحادیه با ترکیه 
و چیــن را مورد بحث قرار می دهند.به گزارش خبرگزاری د. پ. آ. آلمان، 
وزیران امور خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا امروز )دوشنبه( برای 
اولین بار از زمان شیوع بیماری همه گیر کرونا، دوباره در بروکسل دیدار 
می کنند. موضوع بحث ها تعــارض با ترکیه و واکنش احتمالی اتحادیه 
اروپــا به قانون چین برای حمایت از امنیت ملی در هنگ کنگ اســت.

در این نشســت همچنین عواقب بحران کرونا برای کشورهای آمریکای 
اتین مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر این اســاس در مذاکرات پیرامون 
ترکیه، اصلی ترین سؤالی که مورد بحث قرار می گیرد این است که چگونه 
می توان از افزایش بیشتر تنش ها جلوگیری کرد.وزیران خارجه اروپایی 
همچنین در خصوص استخراج گاز طبیعی در قبرس که از سوی بروکسل 
غیرقانونی تلقی می شود و نیز نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
لیبی از سوی ترکیه گفت وگو می کنند.این در حالی است که اتحادیه اروپا 
برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به سوی مرزهای خود به همکاری با 
آنکارا متکی است. با این حال مواضع انتقادی بروکسل موجب شده دولت 
ترکیه بارها از این موضوع برای اعمال فشار به اروپا استفاده کند.از سوی 
دیگــر اتحادیه اروپا موضع خــود را در مورد قانون امنیت هنگ کنگ به 
اطاع چین رسانده، اما تمایلی به مقابله و اعمال تحریم نداشته است زیرا 
بسیاری از کشورهای این حوزه از نظر اقتصادی به شدت وابسته به چین 
هستند.در همین رابطه وزیر امور خارجه آلمان طی مصاحبه ای در مورد 
عواقب این قانون برای روابط با هنگ کنگ و چین هشدار داد. هایکو ماس 
گفت: ما اکنون بسیار دقیق نگاه خواهیم کرد که چگونه قانون امنیت در 
واقعیت کار می کند. ســوال اصلی این است که آیا چین به تعهدات بین 
المللی خود پایبند است؟قانون امنیت جدید چین علیه فعالیت هایی است 
که پکن آن را خرابکارانه، جدایی طلبانه یا تروریستی می داند. این قانون 
همچنین جهت مجازات »توافق های پنهانی« با نیروهای خارج از کشور 
اجرا خواهد شد.این نخستین دیدار حضوری وزیران خارجه اتحادیه اروپا 
از زمان همه گیری ویروس کرونا در اروپا به شمار می رود. قرار است سران 
کشورهای عضو این اتحادیه نیز روز جمعه در نخستین نشست حضوری 
خود پــس از بحران کرونا، در خصوص مهمترین چالش های پیش روی 
این اتحادیه و تخصیص بســته کمک مالی به اقتصادهای آسیب دیده از 

این بحران رایزنی کنند.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 24 تیر 1399  22 ذی القعده 1441  14 جوای 2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4402 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

اخترشناســان موفق به کشف منبع کربن کیهانی شــده اند که یکی از 
اصلی ترین آجرهای ســاختمان حیات در جهان است و به نظر می رسد 
کوتوله های سفید مسئول تشکیل کربن در جهان هستند. ستارگان، نظیر 
خورشــید خودمان، نه تنها در طول زندگی خود محیطی حیاتی را برای 
ایجاد زندگی فراهم می کنند، بلکه اکنون معلوم شده است که آنها همچنین 
پایه های اصلی ســاخت و ساز حیات را با مرگشان فراهم می کنند. تقریباً 
۹۰ درصد از همه ستاره ها زندگی خود را به عنوان کوتوله های سفید پایان 
می دهند و بقیه هم به شکل ابرنواخترها منفجر می شوند. خاکسترهای این 
ستاره ها در هنگام فروپاشی از طریق بادهای ستاره ای غنی شده با عناصر 
شیمیایی از جمله کربن -عنصری که برای پیدایش حیات در کهکشان راه 
شیری و سایر کهکشان ها بسیار مهم است- به فضای اطراف پخش می شود.

آژانس فضایی ایاات متحده)ناسا( یک توافقنامه با ژاپن برای همکاری در 
پروژه های ایســتگاه فضایی، برنامه "آرتمیس" و "دروازه قمری" به امضا 
رسانده است. ناسا توافقنامه جدیدی را با ژاپن امضا کرده است که همکاری 
دو کشور در برنامه های ایستگاه فضایی بین المللی)ادامه همکاری موجود 
بین دو کشور( و همچنین برنامه بازگشت ناسا به کره ماه و حضور پایدار 
در آن تحت عنوان برنامه "آرتمیس")Artemis( که شامل ماموریت هایی 
در فضای قمری و سطح ماه است، در نظر گرفته است."جیم برایدنستاین" 
رئیس ناســا این توافقنامه را با "کویچی هاگیودا" وزیر آموزش، فرهنگ، 
ورزش، علوم و فناوری دولت ژاپن امضا کرد.  این توافقنامه اساساً دو کشور 
را به ایجاد زمینه ها برای این امر و برنامه ریزی برنامه های متمرکزتر در مورد 

چگونگی همکاری دو کشور متعهد می سازد. 

محققان ایرانی دستگاهی را برای تشخیص زودهنگام کرونا با استفاده از 
اندازه گیری میزان گونه های اکسیژن فعال )ROS( در خلط تولید کردند 
که تست های آن بر روی 6۰۰ بیمار در 4 بیمارستان موفقیت آمیز بوده 
و این دستگاه توسط یکی از شــرکت های فناور در حال تجاری سازی 
است. در این مقاله نشان داده که چگونه می توان از  گونه های اکسیژن 
فعال برای تشــخیص بیماری های مربوط به ریه استفاده کرد. افزایش 
گونه های اکسیژن فعال در خلط یکی از شاخص هایی است که می تواند 
نشان دهنده بیماری کرونا باشد ؛ چراکه در بیماران کرونایی حتی زمانی 
که هنوز عائم بیماری مشــخص نشده است، میزان گونه های اکسیژن 
فعال در خلط بیمار تغییر می کند و حسگر تولید شده با استفاده از این 

شاخص می تواند وجود بیماری را مشخص کند.

 دانشمندان منبع کربن کیهانی
 را یافتند 

قرارداد همکاری ناسا با ژاپن 
برای عملیات های کره ماه

دستگاهی برای تشخیص 
زودهنگام کرونا 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

توله شیرهای نژاد ایرانی تازه متولد در باغ وحش شهر رم ایتالیا

مدیریت بسیار خوب پورشه در بحران کرونا
همانند تمامی خودروسازان، پورشه هم تحت تأثیر شیوع گسترده ویروس کرونا قرار گرفته است. البته این خودروساز آلمانی به  خوبی از 
پس مدیریت این بحران برآمده است.فروش پورشه در آمریکا با افت 4۵.۸ درصدی در ماه آوریل ۲۰۲۰ روبرو شده اما ژرمن ها سریعاً روند 
احیا را در پیش گرفته و در ماه ژوئن تنها ۳.۱ درصد افت نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹ را ثبت کرده اند. موضوع سورپرایز 
کننده اینکه فروش ۹۱۱ در آمریکا طی ســه ماهه دوم امســال رشد ۳۰ درصدی داشته و شکی وجود ندارد که عرضه نسل جدید ۹۹۲ 
دلیل این بهبود فروش بوده است.اتوباگ می گوید پورشه تاش های زیادی در زمان قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در آمریکا کرده و 
اقدام به تمدید گارانتی ها نموده است. همچنین مشتریان توانسته اند اقساط خود را با انعطاف بیشتری پرداخت کنند و نمایندگی ها نیز 
اقدام به تحویل محصوات درب خانه ها کرده اند. این شرکت همچنین حدود ۳ هزار خودروی کارکرده تائید شده را در ماه ژوئن به فروش 
رسانده که یک رکورد تاریخی بوده و نسبت به ماه ژوئن ۲۰۱۹ افزایش ۸ درصدی را نشان می دهد.کاوس زلمر مدیر پورشه آمریکای 
شمالی می گوید کاهش بهای نفت و هم زمانی آن با شیوع کرونا می تواند روی فروش خودروهای الکتریکی تأثیر بگذارد اما او انتظار ندارد 

تایکان الکتریکی خیلی تحت تأثیر این قضیه قرار گیرد.

بازی با جان دوومیدانی کاران در اوج کرونا
در شرایطی که بسیاری از استان ها از نظر شیوع بیماری کرونا در وضعیت هشدار قرار دارند، یک استان با برگزاری یک مسابقه 
دوومیدانی غیر ضروری سامت ورزشکاران را به خطر انداخته است.در شرایطی که استان اصفهان از نظر شیوع بیماری کرونا در 
وضعیت هشدار قرار دارد، مسئوان دوومیدانی این استان اقدام به برگزاری یک مسابقه در رده سنی پایه کرده اند. نکته قابل توجه 
این اســت که این مسابقه در تقویم فدراسیون جایگاهی ندارد و در واقع برنامه  استانی محسوب می شود، بنابراین رکوردهای به 
دست آمده حتی اگر بااتر از رکوردهای ملی هم باشد، ثبت رسمی نمی شود.به همین دلیل این مسابقه زیر نظر فدراسیون برگزار 
نشد. عباسعلی فیروزی، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون دوومیدانی  به ایسنا گفت : »این مسابقات جنبه تشویقی و استانی 
داشته و استان  اصفهان برای برگزاری آن مستقل عمل  کرده  است. رکوردهای این مسابقه برای ما سندیتی ندارد و اگر زیر نظر 
فدراسیون بود، نماینده ما به محل برگزاری اعزام می شد و به دستگاه زمان سنج الکترونیکی نیز احتیاج بود«.با این وجود و در 
شرایطی که بسیاری از مسابقات رسمی کشور حتی در رشته ای انفرادی کم خطر همچون تنیس روی میز متوقف شده است، چرا 

باید چنین مسابقه ای آن هم در رده های پایه برگزار شود؟

اطوق است نعل اسبت رگردن مجرهشرم آید از کاهت خورشید را ه جوزارک آید از رکابت اهید را ه میزانفرمان تو روان است از هند ا ه صنعاتوقیع تو ززست از شام ا ه زنین اج است خاک پایت ر ارک ثُیّ کارا معجز ه عالم اندر عیسی ه بیت مَقدِس موسی ه طور سیناکردند آش
کاراتو نیستی پیمبر لیکن ه فّر دولت کردی زار مُعجِز ر عالم آش رستند با سامت ر دو ز چنگ اَعداچون افت فر بختت با مار و رار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

حسین مسافر آستانه هر چند به تازگی اجرای نمایشش 
را به دلیل باا رفتن آمار مبتایان به کرونا متوقف کرده 
است، می گوید: نباید اجازه بدهیم کرونا بر ما چیره شود. 
این کارگردان تئاتر جزو اولین هنرمندانی بود که بعد از 
بازگشایی سالن های تئاتر، نمایش خود را روی صحنه برد. 
نمایش »برگشتن« کار این هنرمند در تماشاخانه »سرو« 
روی صحنــه می رفت و تنها پنج شــش اجرای آن باقی 
مانــده بود که آمار مبتایان بــه کرونا باا گرفت و گروه 
اجرایی و سالن تئاتر تصمیم گرفتند موقتا اجرای این اثر را 
متوقف کنند.مسافر آستانه که چندی پیش حکم دبیری 
جشــنواره تئاتر فجر را هم گرفته است، در گفت وگویی 
با ایســنا هم درباره نمایش خودش ســخن گفت، هم از 
احتمال برگزاری آناین جشنواره تئاتر فجر صحبت کرد و از رایزنی هایی برای دریافت کمک از شهرداری 
برای تماشاخانه »ایرانشهر« نیز خبر داد.  او در ابتدا درباره توقف اجرای نمایش »برگشتن« توضیح داد: 
از آنجا که در چند روز اخیر شرایط مدام حادتر شده است، هم ما و هم سالن »سرو« بهتر دیدیم بدون 
هیچ منع قانونی، فعا اجرای نمایش را متوقف کنیم تا ببینیم در چند روز آینده وضعیت چگونه خواهد 
شــد.این کارگردان اضافه کرد: به هر حال در این شرایط هم باید به فکر سامتی گروه اجرایی باشیم و 
هم تماشاگران و هر چند تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردیم و با اینکه تماشاگر هم داشتیم، 
از ســه روز پیش از تماشاگران عذرخواهی و اجرای خود را متوقف کردیم. اگر شرایط در چند روز آینده 
بهتر شد، اجرای خود را از سر می گیریم.او در عین حال با ابراز مخالفت با تعطیلی کامل تئاتر تاکید کرد: 
فعا کرونا با ماســت و باید به زندگی برگردیم و نمی توانیم تئاتر را به طور کامل تعطیل کنیم. درســت 
است که شرایط آرامی برای اجرای تئاتر نداریم ولی مشخص نیست این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد.

ملکوت
کتاب ملکوت تنها داســتان بلند به جا مانده از بهرام 
صادقی اســت که در نگارش داســتان های کوتاه ید 
طوایی داشــت. به پاس قدردانی از قلــِم زرین او و 
بزرگداشــت مقامش در نگارش داستان کوتاه، جایزه 
ادبی به نام این نویسنده فقید درنظر گرفته شده است.
ملکوت در همان صفحه نخست میخکوبتان می کند:

در ســاعت یازده شب چهارشــنبه ی آن هفته، جن 
در آقای مودت حلول کرد.این مواجهه ممکن اســت 
سبب شــود خواننده با خود فکر کند با یک داستان 
ماورالطبیعی روبه رو است اما این نشان از تلفیِق وجوِه 
رئال و سورئال داستان دارد.شرح داستان ساده است و 
وروِد آقای مودت و داستان جن و همراهی دوستانش 
برای خاصی او از شر جن، تنها روندی است که موجب می شود کاراکتر اصلی یعنی دکتر حاتم 
وارد صحنه شود. دکتری که تا پیش از مواجهه نزدیک، فردی متعهد و کاربلد به خواننده شناسانده 
می شود. اندکی بعد وجوه سورئاِل داستان رخ می نمایاند: آنجا که همراهان آقای مودت از دکتر در 
مورد مردی می شنوند که به او مراجعه کرده تا دستش را، تنها دست باقی مانده را نیز قطع کند! 
مرد تا پیش از این دست دیگر، پاها، گوشها و بینی خود را قطع کرده است اما از چه روی؟ در این 
میان، بین دوســتان مودت و دکتر بحثی فلسفی در میگیرد و دکتر باز هم اصرار بر حفظ چهره 
دروغین خود دارد. او مدعی است آمپول هایی به مردم عرضه می کند که جوانی و باروری را به آنها 
بازمی گرداند و این در حالی اســت که خوِد دکتر صورتی جوان اما به واقع پیر دارد و عقیم است.

دکتر حاتم به مثابه طوفانی گرمســیر به هرجا که بوزد آنجا را به بیابان یا به قول خود گورستان 
تبدیل می کند و این در چشم خوِد او ملکوتی است که مردم را به سوی آن میراند.

مارسل پروست
مارسل پروست چهل روز پس از پایان خونین کمون 
پاریس در اوتــوی )محله ای در منطقهٔ شــانزدهم 
پاریس( به دنیا آمد. پدرش آدرین پروســت پزشکی 
سرشــناس بود که دربارهٔ بیماری وبا در اروپا و آسیا 
تحقیــق می کرد. مــادرش ژن وی، زنی فرهیخته و 
عاقه منــد به هنر و ادبیات فرزند یک دال ثروتمند 
بورس بــود. با آنکه مادرش یهودی بود اما مارســل 
با مذهــب پدرش که کاتولیک بود رشــد و پرورش 
یافت. او را روز ۵ اوت ۱۸۷۱ در کلیســا غسل تعمید 
دادند. تنها برادرش روبر که بعدها حرفهٔ پدر را دنبال 
کرد، در ۲4 مارس ۱۸۷۳ متولد شــد.وی در ســال 
۱۸۸۲ وارد مدرسهٔ کندروسه شد. در سال ۱۸۸6 در 
شانزلیزه با مری دو بنارداکی دختر یک اشراف زادهٔ لهستانی آشنا شد که در رمان در جستجوی 
زمان از دســت رفته یکی از الگوهای ژیلبر سوان بود. در خال سال های ۱۸۸۸–۹ در کندورسه 
به کاس فلســفه رفت که دبیر آن »ماری آلفونس دارلــو« )۱۹۲۱–۱۸4۹( بر تربیت فکری او 
اثر بســیار گذاشت، با نشریهٔ ادبی دبیرســتان به نام روو لیاس همکاری کرد و پایش به محافل 
اشرافی باز شد. مارسل پروست در ۱۵ ژوئیه ۱۸۸۹ دیپلم ادبی گرفت. در نامه ای به آناتول فرانس 
)که در »جســتجو« همان برگوت نویسنده است( می نویسد که از چهار سال پیش کتاب های او 
را حفظ کرده است.پروســت از کودکی بیمار بود و سامتی شکننده ای داشت. او در سال ۱۸۸۰ 
برای نخستین بار دچار حملهٔ بیماری آسم شد. سرانجام در میانهٔ اکتبر سال ۱۹۲۲ به برونشیت 
دچار شد و روز هجدهم نوامبر جان سپرد. مارسل پروست در گورستان پراشز به خاک سپرده 

شده است.

 احتمال آناین شدن جشنواره تئاتر فجر


