
 ۲۵ استان در وضعیت قرمز و هشدار
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۲هزار و ۵۲۱ مورد جدید 
کووید ۱۹ در کشــور طی ۲۴ ساعت گذشــته خبر داد. دکتر اری 
از دیروز ۲۴ تیر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۵۲۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
کــه  یک هزار و ۸۲۰ نفر از آنها بســتری شــدند.وی افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۶۲ هزار و ۱۷۳ نفر رسید.اری ادامه 
داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۹ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۱۳ 
هزار و ۲۱۱ نفر رسید.وی همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون ۲۲۵ 
هزار و ۲۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.اری ادامه داد: ۳۳۸۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون 
دو میلیون و ۲۳ هزار و ۷۹ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت 
موازین بهداشــت فردی و اجتماعی، فاصله گــذاری اجتماعی و لزوم 
اســتفاده از ماسک، گفت: استان های آذربایجان های شرقی و غربی، 
ایام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، 

گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی گفت: اســتان های تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، 

همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( نقطه اعتماد و اتکای جامعه است، گفت: قرارگاه امروز بخش مهمی از آرایش ما برابر دشمن در 
جنگ اقتصادی است و این یک رسالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، سرافرازی، اقتدار، اعتبار جهانی و حفظ دستاوردهای انقاب است. سرلشکر حسین سامی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در جمع فرماندهان، مسئولین و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص(با قدردانی از اقدامات کارکنان و متخصصان 
قرارگاه، میدان اصلی جنگ امروز با دشمنان را عرصه اقتصاد توصیف و تصریح کرد: بدخواهان نظام و ملت ایران به شدت عاقه مند هستند تا ما را بشکنند، عقب نگه 

دارند و وابسته خود سازند.وی افزود: ایران اسامی کشوری با فرهنگ، غنی و ثروتمند است و دشمنان ما می دانند....
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 فرمانده کل سپاه:
سختـی ها را دور می زنـیم

info@sobh-eqtesad.ir

مناقشه هند و چین میانجی می طلبد
مناقشــه مرزی بین هند و چین بدون شک برای منطقه خصوصا آسیا 
خطر آفرین و رمز و رازی پنهان داشته است. اینکه فتنه گرانی در صدد 
مشــغول کردن دو کشور بهم بر آمده باشــند بعید نیست. این روزها 
شــایع کرده اند که هند بنا دارد راه ورود نفت به چین را مسدود کند 
و با این فتنه در تدارک برنامه درســت کردن در منطقه هســتند. اگر 
از دور به موضوع نگاه کنیم دســت رژیم صهیونیستی و سفارش فتنه 
گری آمریکا را برون از آســتین مشاهده می کنیم. واردات نفت چین 
یک عامل کلیدی در حمایت از قیمت نفت اوپک در بحبوحه شــیوع 
پاندمی ویروس کرونا بوده اســت. واردات نفت چین در مارس و آوریل 
ارقام ثابتی را دربرداشــت. این واردات از تقاضای جهانی برای نفت در 
شرایطی که کشــورها دیگر در قرنطینه بسر می بردند، حمایت کرد. 
سپس چین در ماه مه رکورد ۱۱.۳۴ میلیون بشکه در روز واردات نفت 
خام را شکســت. بخشی از این واردات از این جهت به صرفه بودند که 
به دلیل سرعت گرفتن فعالیتهای اقتصادی و مضافا ناشی از قیمتهای 
فوق العاده پایین نفت در بازار آوریل بود. این دوعامل چین را به ذخیره 
سازی نفت تشویق کرد. مختل شدن واردات نفت چین به معنای مختل 
شــدن احیای قیمت نفت خواهد بود. تحلیلگــران بازار نفت از جمله 
کارشناسان شرکت اویل ایکس ریسرچ معتقدند که واردات نفت چین 
در ژوئن به رکورد ۱۱.۹۳ میلیون بشکه در روز صعود کرد که ۸۲۰ هزار 
بشکه در روز نسبت به سطح  واردات در ماه مه افزایش داشته است. این 
افزایش واردات به ازسرگیری فعالیت اقتصادی در چین و قیمت مناسب 
نفت نسبت داده میشود. بر اســاس گزارش اویل پرایس، در شرایطی 
که گفته می شــود مخازن نفت چین به ظرفیت کامل رســیده اند و 
گنجایش بیشتری ندارند، معلوم نیست بزرگترین واردکننده نفت جهان 
در ماههای آینده چه میزان نفت خریداری خواهد کرد به خصوص که 
اکنون قیمتها نسبت به آوریل دو برابر شده اند. اگر تنگه مااکا  توسط 
هند با بهانه مناقشــه مرزی و گروکشی سیاسی مسدود شود، ممکن 
اســت قیمت نفت مسیر صعودی جدیدی را طی  کند و یک بار دیگر 
عوامــل بنیادین تاثیرگذار در قیمتها تغییر کند و روند احیای تقاضای 
جهانی برای نفت پس از بحران کووید ۱۹ تاخیر بیشتری یابد. تهدید 
مسدود شدن مسیرهای حمل نفت برای بازار نفت البته  جدید نیست 
اما تاکنون این تهدید از ســوی یکی از مصرف کنندگان بزرگ جهان 
یعنی هند برای بستن مسیر واردات چین که یک مصرف کننده بزرگ 
جهانی اســت، صورت جدی و رسانه ای نگرفته بود. هند از هر کشور 
مطلعــی در این زمینه بهتر میداند و با این پدیده دســت و پنجه نرم 
میکند که واردات نفت چین یکی از عواملی اســت که در شرایط رکود 
فعلی از بهبود قیمتها در بازار نفت حمایت کرده است. مناقشات اخیر 
میــان هند و چین که دو واردکننده بزرگ نفت در جهان و دو خریدار 
بزرگ آسیایی هستند، ممکن است تهدیدهای امنیتی اثرگذار در تنگه 
مااکا که دومین گلوگاه نفتی مهم جهان است را افزایش دهد. موقعیت 
راهبردی تنگه مااکا در این نکته نهفته اســت که اقیانوس هند را به 
اقیانوس آرام متصل می کند و کوتاه ترین مســیر حمل نفت از سوی 
صادرکنندگان خاورمیانه به بازارهای آسیایی، مانند چین، ژاپن و کره 
جنوبی اســت. روابط میان هند و چین در بیســت سال اخیر همواره 
پرتنش بوده است، اما شعله ور شدن اخیر این نوع  تنشها در مرزهای 
میان دو کشــور، خشــونت بارترین تنش میان دهلی نو و پکن پس از 
گذشت ۵۰ ســال از زمانی بوده که بر سر مشخص شدن مرزهای دو 
کشور میان آنها جنگ درگرفت. آنچه که حائز اهمیت است این است 
که هر دو کشوراز قدرت هسته ای برخوردار هستند که باا گرفتن این 
تنشها نسبت به یکدیگر باعث نگرانی سازمان ملل متحد و کشورهای 
منطقه میشــود. ایران در بین این دو کشور وجاهت بسیار بااهمیتی را 
داراست و چنانچه وزارت خارجه ما بتواند زمینه میانجیگری بین این دو 
ابر قدرت را فراهم آورد بدون شک به امنیت آسیا و کشورهای اقماری 
این دو کشور کمک شایانی نموده است. تمام مقامات دو کشور از ایران 
با هویت عدالت طلب شــناخت عمیق دارند و بدیهی است که با ورود 
ایران شرایط کاما تغییر خواهد یافت. حال شیوه ورود به این دایره را 
گروه های دوستی در وزارت خارجه پایه ریزی نموده و وزیر خارجه را 

درگیر این امر خدا پسندانه نمایند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ظریف در جمع خبرنگاران:
آماده مذاکره نهایی با چین هستیم

وزیر امور خارجه گفت: زمانی که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نهایی شود و مورد توافق دو طرف 
قرار بگیرد، در مراجع قانونی به تصویب خواهد رســید. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشــیه 
حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
جلسه امروز که به همراه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتیم، تاش ها، چالش ها 
و وظایف خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیان کردیم.وی ادامه داد: همکاران ما در کمیسیون سواات 
خوبی را مطرح کردند و مسائل خوبی را تذکر دادند. همچنین در جلسه امروز پیشنهادات خوبی نیز مطرح 
شــد. مهم ترین اقدامی که در جلســه امروز صورت گرفت این بود که بعد از ارائه توضیحات ما، ریاســت 
کمیســیون پیشــنهاد کردند که یک کمیته کاری بین بخش اقتصادی وزارت امور خارجه به مسئولیت 
معاون اقتصادی و کمیسیون برای تشویق صادرات تشکیل شود.رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: تشکیل 
این کمیته کاری برای آن است که ما بتوانیم مسیرهای کمک به صادرات محصوات غیرنفتی را بیشتر و 
موانع را کم کنیم. کمیسیون نیز از لحاظ قانون گذاری به ما کمک کند تا ریل گذاری های مورد نظر مجلس 
انجام شود.ظریف افزود: اطمینان دارم که جلسه بسیار خوب بود و باید بگویم که روز یکشنبه نیز جلسه 
بسیار خوبی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشتیم که در آن هم بحث های 
بسیار خوبی مطرح شد و امیدوارم بتوانیم این روش را به عنوان یک روش همکاری مداوم با مجلس یازدهم 
ادامه دهیم.ظریف با اشاره به مذاکرات برای امضای سند همکاری های جامع میان ایران و چین نیز اظهار 
داشت: سوم اسفندماه چینی ها پیش نویس خود را بر مبنای پیش نویس ما ارائه دادند و ما راجع به اینکه 
این دو پیش نویس را نهایی کنیم و به یک توافق برسیم، در حال مذاکره هستیم.وی ادامه داد: در تماس 
ویدئوکنفرانسی که من ۱۰ روز قبل با وزیر خارجه چین داشتم، به آنها اطاع دادم که ما آماده مذاکره برای 
نهایی کردن این سند هستیم و شروع به مذاکره کرده ایم. زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دو 
طرف قرار بگیرد، در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید.وزیر امور خارجه گفت: بر اساس محتوای متن 
و میزان تعهدات مشخص در آن و یا برنامه ها باید تصمیم گیری شود.وزیر امور خارجه با اشاره به گزارش 
گزارشــگر ویژه سازمان ملل درباره ترور ســردار سلیمانی گفت: بافاصله پس از شهادت سردار سلیمانی 
در وزارت امور خارجه، یعنی ســاعت ۶ صبح روز جمعه، ما برای اقدام حقوقی، سیاسی و تبلیغی جهانی 
برنامه ریزی کردیم.ظریف اضافه کرد: این اقدام برای رعایت خون سردار سلیمانی و نشان دادن جنایت کار 
و تروریست بودن رژیم آمریکا صورت گرفت. این اقدامات بعداً با تشکیل ستادی در دستگاه دیپلماسی و 
در بااترین سطح برای پیگیری مسائل حقوقی و بین المللی شهادت سردار سلیمانی پیگیری شد و همه 
همکاران بنده منجمله در بخش حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در ســفارت ژنو و نمایندگی ما 
نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد موظف شدند که موضوع را پیگیری کنند.وی خاطرنشان کرد: دفتر 
نمایندگی ما در مقر ســازمان ملل متحد در نیویورک نیز در این زمینه فعال بود و در شورای امنیت نیز 
پیگیــری ازم انجام گرفت. اقدامات متعــددی در همه این نهادها صورت گرفت که یکی از این اقدامات، 
اطاع رســانی به گزارشگر ویژه اقدامات فراقانونی سازمان ملل بود و نتیجه آن بحمداه گزارشی بود که 
منتشر شد که نمایانگر اقدام غیرقانونی ایاات متحده بود.وزیر امور خارجه تاکید کرد: برخورد تند آمریکا 

نیز نشان می دهد که آنها چقدر از این اقدام نگران هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای 
مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندان ها اباغ شد.غامحسین 
اسماعیلی در نشســت خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: متاسفانه شرایط 
کرونایی در کشــور تداوم یافته و در روزهای اخیر آمار مبتایان و جان باختگان 
ناشی ازاین بیماری فزونی یافته است. من به نمایندگی از قوه قضاییه بار دیگر از 
تاش ها و زحمات کادر پزشــکی و پرستاری کشور قدردانی می نمایم و به آنها 
خسته نباشید. عرض می کنم. از مردم هم تقاضا می کنم که توصیه های پزشکی 
به ویژه اســتفاده از ماسک در مجامع عمومی و رعایت فاصله فیزیکی را داشته 
باشند. به صاحبان صنوف و فعاان اقتصادی توصیه می کنم که در محل فعالیت 
خویش تمامی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال 
ویروس کرونا را قطع کنیم.وی افزود: قوه قضاییه بنا دارد با به کارگیری تدابیر و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های وزارت بهداشت به گونه ای رفتار 
کند که هم در انجام ماموریت ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل ها 
تهدیدی همکاران ما و مراجعین را در برنگیرد. سعی کردیم با راه اندازی سامانه 
نوبت دهی، افراد بتوانند از محل سکونت خویش ابتدا نوبت اخذ کنند و در زمان 
مقرر مراجعه کنند تا شــاهد تجمع مردمی نباشیم. همچنین فعالسازی سامانه 
اجرای احکام هم راه اندازی کردیم. همچنین فعالسازی سامانه خودکاربری برای 
وکا و کارشناســان و نمایندگان حقوقی را راه اندازی کردیم. همچنین کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها را توام با گســترش فعالیت ها را داریم.وی با اشــاره به 
آزادی۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی، گفت: بانی و اقدام کننده موضوع مقام رهبری 
بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را به فعالیت های توام با احسان 
در حق نیازمندان ترغیب کردند. با کمک بنیاد مستصعفان این گروه آزاد شدند.

اسماعیلی ادامه داد: مرخصی مجدد ریاست قوه به زندانیان با موج دوم کرونا را 
داریم و براساس تصمیم قوه قضاییه در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی 
برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندان ها اباغ شد.

محکومیت سه نفر به اعدام در ارتباط با حوادث آبان 98
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه  آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر 
در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا 
اینکه هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز است؟ گفت: بله آنچه 
که از ناحیه همکاران به ما اعام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد 
از فرجام خواهی که متهمان و وکای آنها داده بودند  به تایید دیوان عالی رسیده 
و به دادســرا اعاده شده است.وی افزود: اینکه حکم  اجرا می شود یا خیر؟ باید 
بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این 
فرایند قانونی دادرسی های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه 
در  سایر پرونده ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه 
داد: تایید حکم در دیوان عالی صحت دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این 
پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعام وکالت کردند بویژه یکی از وکا که نسبت 
فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی 
دفاعیات ازم را انجام داد و وکای دیگر به همین شــکل دفاع کردند. جلسات 
دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود 

دارد نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.

حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر شد
 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت  پرونده مهدی جهانگیری، 
گفت: دادگاه به اتمام رســیده و حکم صادر شــده است، اما چون حکم قطعی 

نیست، اعام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعام کرده 
که مراســم عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می شود،  قوه می تواند به ان  
ورود کند گفت: انچه که وزارت بهداشت اعام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش های مختلف و سازمان های مردم 

نهاد و شهروندان ازم ااجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می کنیم 
و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی 
و پلیس نظارت براماکن عمومی خواستیم که با اتکا به مصوبات ستادملی مبارزه 
با کرونا از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می خواهیم خودشان 
مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه 

هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.

اعدام  »موسوی مجد« جزو احکام قطعی ازم ااجرای ما است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام  »موسوی  
مجد« اجرا شــده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که 
حکم قطعی شد بافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما 
جزو احکام قطعی ازم ااجرای ما اســت. کاری به فضاســازی ها نداریم. امنیت 
جامعه و کشور ما خط قرمز ماســت و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و 
کشــور  را به مخاطره بیندازند مطمئن باشــند قوه قضاییه با صابت و اقتدار با 
کســانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و  فضاســازی ها ما را عقب 
نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت 

باشیم.

اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع
وی افزود: ما حکم مشــابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از 
جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سالها در این 
وزارت خانه کار کرده بود و  با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته 
شده بود  و در سال های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی  به سرویس سیا وصل 
شده بود و  به جهت اینکه آشنایی با فعالیت های موشکی ما داشت برخی از آن را  
به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم 
به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد.  او آقای رضا عسگری  بود.  لذا ما 

با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی کنیم.

اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین 
می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه  آیا در این قراداد تمهیدات قضایی 
دیده شــده اســت گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد 
که هســت ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار 
عمومی تبدیل کرده اســت و هم ضوابط در ایــن تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته 
وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد 
قرارداد رســمی مبدل نشده. یک تفاهم های اولیه ای هست که به  قرارداد ازم 
ااجرا نرســیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان 
بازرسی اســت و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های 
ازم  را بعمل می آورند. امروز جمهوری اسامی ایران، کشوری نیست که زیر بار 
قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا اان دلیلی که بر این ماهیت باشد به 
دستمان نرسیده است.وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های 
»سیف« و »عراقچی« گفت: این پرونده کماکان در دادسراست و  به لحاظ  نیازی 
که به تحقیقات تکمیلی داشــته و با توجه به گزارشــی که  دیوان محاسبات از 
طریق مجلس برای ما  ارســال کرده،  این موضوع با موضوعات  ارزی ناشــی از 
مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده است و  منتظر تکمیل تحقیقات هستیم. 
هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه 
»نرگس محمدی« با توجه به شــیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و 
اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: شــایعات در این زمینه را تایید نمی کنیم. 
سامت زندانیان جز اولویت های اصلی ما است. سامت یکایک زندانیان فارغ از 
نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آنها جزو برنامه ما است. 
ما سامت را برای تمام زندانیان می خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. 

دستمزد کارگران 35 درصد سبد معیشت است

گرانی نرخ ارز به نفع اقلیت خاص
 وزیر راه وشهرسازی:

 ارزهای صادراتی که به 
ملک خارجی تبدیل شدند

لزوم برخورد با قاچاق سیگار

ضرر 3 هزار میلیاردی قاچاق سیگار به اقتصاد کشور

وزیر راه و شهرسازی گفت: صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای 
خرید آن ملک را به کشور برگردانند.محمد اسامی درباره خروج ارز و سرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در 
کشورهای خارجی اظهار داشت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کرده اند باید منشا 
ارز معرفی و مشخص کنند.وی تاکید کرد: اگر فردی بابت صادرات کاایی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات 

کاا را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد...

 در نخستین جلسه میز کشوری هند مطرح شد:
کاهش ۸۲ درصدی صادرات ایران به هند

ربیعی در نشست خبری:
برجام نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند

سخنگوی قوه قضاییه اعام کرد

امکان تغییر احکام اعدام حوادث آبان ۹۸
جاسوس موشکی اعدام شد/ وضعیت پرونده های سیف و عراقچی
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 فرمانده کل سپاه:گزیده خبر

سختـیهارادورمیزنـیم
 فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( نقطه اعتماد و 
اتکای جامعه اســت، گفت: قرارگاه امروز بخش مهمی از آرایش ما برابر دشمن در جنگ 
اقتصادی اســت و این یک رســالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، ســرافرازی، اقتدار، 
اعتبار جهانی و حفظ دســتاوردهای انقاب است. سرلشکر حسین سامی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در جمع فرماندهان، مسئولین و مدیران قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیاء)ص(با قدردانی از اقدامات کارکنان و متخصصان قرارگاه، میدان اصلی جنگ 
امروز با دشــمنان را عرصه اقتصاد توصیف و تصریــح کرد: بدخواهان نظام و ملت ایران 
به شــدت عاقه مند هستند تا ما را بشــکنند، عقب نگه دارند و وابسته خود سازند.وی 
افزود: ایران اســامی کشــوری با فرهنگ، غنی و ثروتمند است و دشمنان ما می دانند 
اگر ایران قدرتمند شود، از مدار جاذبه و تأثیر قدرت ها خارج و خود صاحب تأثیر شده و 
میدان جاذبه ایجاد می کند.سرلشکر سامی با اشاره به حضور و نقش آفرینی مؤثر قرارگاه 
ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( در عرصه عمران، آبادانی و خودکفایی کشور گفت: قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء)ص( امروز به نقطه مرکزی میدان تقابل ما با دشمن تبدیل شده 
است؛ از این رو قرارگاه تنها یک نهاد اقتصادی سازنده نیست، بلکه بخش مهمی از آرایش 
دفاعی و جنگی ما در برابر دشمن است و این یک رسالت تاریخی برای حفظ حیات ملی، 
ســرافرازی، اقتدار، اعتبار جهانی و حفظ دستاوردهای انقاب است.وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه تا وقتی قرارگاه وجود دارد مهم نیســت خارجی ها کشور را ترک کنند، تصریح 
کرد: قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( به دنبال ســود و زیان اقتصادی نیست، بلکه 
به این دلیل که جنگ سیاســی امــروز در فعالیت های اقتصادی تجلی پیدا می کند این 
مجموعه دارای یک حقیقت و هویت دفاعی، امنیتی و سیاسی بوده و باعث افتخار است 

که مشــعل های قرارگاه پُرفروغ و پرچم های آن در اقصی نقاط ایران اســامی برافراشته 
هستند.فرمانده کل سپاه سیاست  فشــار، محاصره،  تحریم و تسلیم را به عنوان اهداف 
سیاسی دشمن برشمرد و افزود: دشمنان ما با یک راهبرد و استراتژی این اهداف را دنبال 
می کنند و آن اقتصاد اســت؛ بنابراین میدان عملیات اقتصادی اســت اما فضای مواجهه 
سیاســی اســت.وی خطاب به مدیران و مسئوان قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( 
گفت: افتتاح هر پروژه شــما یک عملیات موفق و دشمن شــکن همچون طریق القدس، 
فتح المبین، بین المقدس و خیبر خواهد بود و هر موفقیتی یک جبهه جدید و ضربه جدید 
به سیاست ها و راهبردهای دشمن وارد می کند.سرلشکر سامی فعالیت ها و دستاوردهای 
قرارگاه را  انقابی و جهادی توصیف و تصریح کرد: ما در امتداد حرکت خود هم پیشرفت 
می کنیم، پیروزی می ســازیم و امید و اعتبار ایجاد می کنیم و هم زیرساخت های کشور 
را توســعه می دهیم و سازه های تمدنمان را شکل می دهیم؛ از این رو کار قرارگاه، اقتضا 
و ضرورت امروز دفاع از کیان این ملت و نظام و ارزش های ما اســت.فرمانده کل ســپاه 
همچنین تصویر امروز ایران را زنده و پویا توصیف و اظهار کرد: کشوری که پیشرفت نکند 
مرده اســت، نفس کشــیدن به تنهایی کافی نیست حرکت مهم است، و دشمن هر روز 
این شاخص ها را اندازه گیری و با گذشته مقایسه می کند و زمانی که می بیند  دستگاه ها 
فعال و همه در حال حرکت هســتند ناامید می شود.وی اقدامات و فعالیت های مستمر 
قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( در اجرای پروژه ها در شرایط اقتصادی پیچیده کنونی 
را تحســین برانگیز خواند و اظهار کرد: سرمایه اصلی ما برای این حرکت پول و مادیات 
نیســت، بلکه ایمان، توکل، اراده، اعتقاد و باور ما به خداوند اســت و معتقدیم آسایش  و 
پیشــرفت  از دل سختی ها متولد می شــود و بدون سختی هیچ جامعه ای رشد نمی کند 

.ســردار سامی در پایان با تاکید بر اینکه سختی ها  را دور می زنیم و از میان آن ها عبور 
می کنیم اما در مقابل آنها زانو نمی زنیم و متوقف نمی شویم، گفت: قرارگاه با وجود مردانی 
که تخصص، پاکی، ایمان، مجاهدت و تعهد انقابی را در مسیر حرکت خود، سرمایه اصلی 
قرار داده اند با یاری خداوند به طور قطع موفق خواهد بود .در ابتدای این نشست سردار 
سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( گزارشی از  

عملکرد قرارگاه در دو سال اخیر ارائه کرد.

 رضایی:
مکتب »شهید سلیمانی« می تواند به نظم نوین 

جهانی کمک کند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مکتب قاسم سلیمانی می تواند به نظم 
نوین جهانی کمک کند چراکه نماد اندیشه و مکتب طیبه به شمار می رود.محسن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نشست علمی همایش 
»گام دوم انقاب؛ مکتب شــهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن 
ساز« در دانشگاه جامع امام حسین )ع( با اشاره به اینکه مکتب شهید سلیمانی 
یک مکتب انسان ساز، عملیاتی و جهادی است، گفت: مکتب سلیمانی در حقیقت 
ظهور و بروز یک کلمه طیبه است که از یک اعتقاد فلسفی برخوردار بوده و دارای 
ســبکی قاعده مند است.وی با بیان اینکه این مکتب برخوردار از فرهنگ توام با 
معنویت اســت افزود: مکتب شهید سلیمانی به مثابه بذری است که در صورت 
کاشــته شــدن به یک درخت تناور تبدیل و شــاخ و برگ آن در قلوب انسانها 
گســترش پیدا می کند و آســمان قلوب بشــری را به فتح خود درخواهد آورد.

رضایی با اشاره به اینکه مکتب شهید سلیمانی رسالت خود را از زمین شروع کرد 
اما توانســت آسمانها را فتح کند، تصریح کرد: این مکتب همواره از ابتدای شکل 
گیری خود در پی عمل به تکلیــف بود و در حقیقت بنای آغازین آن را تکلیف 
مداری بنا نهاد.رئیس کمیته علمی همایش گام دوم انقاب اسامی با بیان اینکه 
مکتب شــهید سلیمانی در پی عمل به تکلیف الهی و تولید اندیشه، استراتژی و 
راهبرد بوده عنوان کرد: ازمه تکلیف الهی، شــناخت تکلیف و چگونگی عمل به 
آن اســت.رضایی با بیان اینکه ازمه شــناخت تکلیف الهی، برخورداری از نگاه 
اسامی و دین شناسانه است تا با شناخت محیط و شرایط موجود زمینه تطبیق 
این شــناخت با دین فراهم شود، تاکید کرد: باید در این مسیر نسبت به مسایل 
شــرعی، راهبرد دشمن، طراحی نقشه راه، ابتکار و داشتن خاقیت برای عبور از 
موانع پیشرو آگاهی داشته و درپی عمل به وظیفه باشیم.وی با بیان اینکه حکم 
»ولی« در تشخص تکلیف و چگونگی انجام آن باید سرلوحه کار قرار گیرد تاکید 
کرد: باید بدانیم وقتی داعش مردم یک روســتا را گروگان گرفته و با چاقو گلوی 
مردم بیگناه را می فشارد تکلیفمان چیست؟ وی با اشاره به ضرورت برخورداری 
از عقانیت جمعی در مسیر انجام تکلیف ادامه داد : گاه در سوریه، عراق، لبنان و 
تمام جنگ ها ساعت ها بحث می شد تا به عقانیت جمعی دست پیدا کنیم، در 
واقع شهید سلیمانی تا آخرین ساعات حیاط خود بر مبنای عقانیت جمعی برای 
شناخت تکلیف و چگونگی انجام بهتر آن عمل کرد.وی با اشاره به اینکه مکتب 
سلیمانی نشــات گرفته از دل مکتب امام )ره(، مقام معظم رهبری و فرماندهان 
۸ ســال دفاع مقدس بود، گفت: اساس این مکتب عمل به تکلیف الهی است و 
همین عمل به تکلیف بود که از سلیمانی یک کلمه طیبه ساخت تا در منطقه و 

قلوب مردم آسمانی شود.

کدخدایی:
بیشترین ردصاحیت ها در انتخابات مجلس 
یازدهم مربوط به سوءاستفاده های مالی بود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بیشــترین ردصاحیت ها در انتخابات مجلس 
یازدهم مربوط به سوءاســتفاده های مالی بود. عباســعلی کدخدایی با حضور در 
برنامه تهران ۲۰ در پاسخ به سوالی درباره پرونده تاجگردون گفت: شورای نگهبان 
در قالــب چارچوب های قانونی خودش نظر می دهد و مجلس هم در چارچوب 
های مشخصی اعام نظر می کند؛ این دو مرحله رسیدگی بر اساس قانون است و 
قانوگذار براساس مصلحت و حکمت اینگونه تصمیم گرفته است.وی یادآور شد: از 
ابتدای انقاب هم افراد زیادی بوده اند که شورا تایید کرده و مجلس به اعتبارنامه 
آنها رای نداده است.وی یادآور شد: در ماجرای رد اعتبارنامه یکی از منتخبان هم 
شورای نگهبان به وظایف قانونی اش عمل کرد و هم مجلس.کدخدایی تصریح کرد: 
وقتی 16 هزار نفر برای ۲9۰ کرسی ثبت نام می کنند یعنی اینکه این ابزار موجود 
برای بررسی ها، کارآمد نیست؛ مجلس باید همت کرده و قانون انتخابات را اصاح 
کند.وی ادامه داد: در 5۰ تا 7۰ روز بررســی صاحیت 16 هزار نفر، کار سختی 
است؛ باید ثبت نام ها پاایش شود.وی افزود: مجلس در بحث استانی شدن اصرار 
داشــت و به ما می گفتند که شما استانی شدن انتخابات را بپذیرید تا ما اصاح 
قانــون انتخابات را بپذیریم. مثا این امکان وجود دارد که قبل از ثبت نام گواهی 
سوءپیشــینه برای ثبت نام ارائه دهند یا اینکه برخــی افراد، به داوطلبان گواهی 
بدهند؛ اینها راهکارهایی است که می توان در قانون انتخابات گنجاند.کدخدایی 
گفت:  اگر قانون انتخابات اصاح شــود، به راحتی مــی توانیم موارد مربوط به 
ردصاحیت هــا را اعام کنیم.وی افزود: طبق قانون ما باید دایل و مســتندات 
ردصاحیت را به افراد اعام کنیم؛ ما همه مستندات را اگر فرد مراجعه کند، به 
خودش ارائه می کنیم و حتی افراد می توانند از خود دفاع کنند.وی یادآور شــد: 
بیشترین ردصاحیت های در انتخابات مجلس یازدهم مربوط به سوءاستفاده های 
مالی و اقتصادی بوده است؛ این موارد از گزارش های مراجع رسمی و گزارش های 

تحقیقات محلی به دست آمده است.

تشریح راهبردهای تقویت توان و دیپلماسی 
دفاعی توسط وزیر دفاع 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیر 
دفاع در جلسه امروز کمیســیون راهبردهای تقویت توان دفاعی کشور، 
دیپلماسی دفاعی و تعامل با کشورهای همسایه و دوست را تشریح کرد.

ابوالفضل عمویی در گفت وگو با ایســنا، در توضیح جلســه امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس گفت: این جلســه با حضور امیر حاتمی؛ وزیر 
دفاع برگزار شــد که در آن به موضوعات مختلف مرتبط با حوزه دفاع و 
فعالیت های این وزارتخانه پرداخته شد.وی افزود: امیر حاتمی راهبردهای 
تقویت توان دفاعی کشــور را ارائه کرد و مــروری بر تهدیدهای عمومی 
که جمهوری اسامی را تهدید می کند، داشت. همچنین راهبردهای این 
وزارتخانه و مجموعه  نیروهای مسلح برای تقویت توان دفاعی کشور بیان 
شد که از جمله آن حفظ و تقویت توان بازدارندگی از طریق فعالیت های 
نیروهای مسلح است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افزود: امیر حاتمی به موضوع همکاری های دفاعی کشور و تقویت 
دیپلماسی دفاعی اشاره ای داشــت و درباره تعامات حوزه دفاعی کشور 
با کشــورهای همسایه و دوست مثل چین و روســیه گزارشی ارائه کرد. 
ایشان دستاوردهای صنایع دفاعی کشور در حوزه های موشکی، پهپاد، ناو 
و صنایع دفاعی را تشــریح کرد و گزارش خوبی از عملکرد صنایع دفاعی 
کشور و حوزه های مرتبط با وزارت دفاع ارائه کرد.به گفته وی امیرحاتمی 
گزارشــی از اقدامات وزارت دفاع، تعاماتش با مجلس شورای اسامی و 
لزوم بهبود وضعیت معیشت شــاغان و بازنشستگان نیروهای مسلح را 
ارایه کرد.عمویی در توضیح اظهارات اعضای کمیســیون امنیت ملی در 
این جلسه گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی ضمن بیان دیدگاه هایشان 
در حوزه های مرتبط با وزارت دفاع، همگی از تقویت توان دفاعی کشــور 

حمایت کردند.

 محاکمه متهمان خانوادگی اخال 
۶۰میلیون یورویی

نخستین جلسه دادگاه اخال ارزی 6۰میلیون یورویی صبح دیروز سه شنبه 
۲۴ تیر در شــعبه دوم ویژه رســیدگی به جرایم اقتصــادی دادگاه انقاب 
اســامی تهران به ریاســت قاضی زرگر برگزار شــد.  قاضی زرگر در ابتدای 
نخستین جلسه دادگاه اخال ارزی 6۰میلیون یورویی صبح امروز سه شنبه 
۲۴ تیر در شــعبه دوم ویژه رســیدگی به جرایم اقتصــادی دادگاه انقاب 
اســامی تهران خطاب به افراد حاضــر در دادگاه گفت: دولت وظیفه دارد 
بررسی کند و ببیند افرادی که قرار است بیت المال را برای ایجاد شغل و رفع 
مشکات جامعه استفاده کنند صاحیت این کار را دارند یا خیر.وی با بیان 
اینکه اغلب پرونده هایی که تشکیل می شود به عدم نظارت دولت برمی گردد، 
تصریح کرد: دولت باید بر پولی که بــه افراد در جهت واردات کاا می دهد 
نظارت داشته باشد.در ادامه جلسه دادگاه، »احمد وهاب« نماینده دادستان 
در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، گفت: مرتضی روحی نژاد واسکس 
فرزند رضا متولد 13۲7 و مقیم اســتان مازندران به مشارکت در اخال در 
نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو 
ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.نماینده دادستان ادامه داد: 
امین روحی نژاد واسکس فرزند مرتضی متولد 1369 مقیم استان مازندران، 
به مشارکت در اخال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز 
و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

وهــاب افزود: ایمان روحی نژاد واســکس فرزند مرتضی متولد 1359 مقیم 
اســتان تهران، به مشارکت در اخال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق 
قاچاق عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کســب 
منفعت متهم اســت.وی ادامه داد: جواد فرخنده مقام فرزند محمدحســین 
متولــد 1337 مقیم تهران، به مشــارکت در اخال در نظام ارزی به صورت 
عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار 
آزاد و کسب منفعت متهم است.نماینده دادستان اضافه کرد: یاسر صابونی 
فرزند محمدتقی متولد 1359 مقیم تهران، به مشــارکت در اخال در نظام 
ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز 
دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم حسین جان نثار متهم است.

وهاب گفت: علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم متولد 1351 مقیم استان 
تهران، به مشارکت در اخال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق 
عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کســب منفعت 
متهم است.وی ادامه داد: حسین عطار جان نثار نوبری فرزند علی ۴7ساله و 
مقیم تهران، به مشــارکت در اخال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق 
قاچاق عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کســب 
منفعت به اتفاق متهم یاســر صابونی متهم اســت.نماینده دادستان افزود: 
شخصیت حقوقی شــرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس 
متهم به مشــارکت در اخال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق 
عمده ارز و فروش 6۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.وهاب ادامه 
داد: در تاریخ ۲۴ فروردین 1397 ســازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی 
خطاب به دادستان اعام می دارد که حسب اطاعات واصله برخی اشخاص 
با همدســتی عوامل خود در بانک های عامل اقدام به ارائه اســناد ساختگی 
واردات تجهیزات و ماشــین آات به بانک کرده و پس از اخذ اعتبارات ارزی 
ازم و انتقال ارز به خارج از کشــور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد 
بدهی هــای باوصول کان ارزی به بانک هــا را فراهم آوردند، زیرا تضامین 
اخذشــده از این قبیل اشــخاص نیز عمدتاً در قالب چک و ســفته و با نام 
اشــخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمی کردند.وی با بیان اینکه 
قســمت عمده پرونده اخال ارزی 6۰ میلیون یورویــی مربوط به خانواده 
روحی نژاد است، گفت: مرتضی روحی نژاد به همراه ۲ پسر خود امین و ایمان 
روحی نژاد 3 متهم این پرونده اخال ارزی هستند. این 3 نفر مدیران شرکت 
امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحی نژاد عاوه بر شرکت امین تجارت 
خزر دارای یک شــرکت در روسیه به نام FAHM LTD بود که این شرکت در 
سال ۲۰۰7 منحل می شــود. روحی نژاد در سال ۸۴ کمپرسور های یخچال 
از مبدأ روســیه خریداری و آن ها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده 
است و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان می فرستد، این در حالی بود 
که آن کمپرســور ها در سال 1991 میادی خریداری شده بودند. کاا های 
واردشده ای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همان جا 
ماندند و روحی نژاد توان ترخیص آن کاا ها را نداشــت.نماینده دادستان با 
ابراز اینکه در سال 95 که قیمت ارز در کشور دچار تاطم و نوسان می شود، 
خانــواده روحی نژاد به این فکر می افتند که پروفرم جدید درســت کنند و 
وانمود کنند که می  خواهند از روســیه کاا به کشور وارد کنند درحالی که 
نیت و اقدام آن ها این گونه بود که می خواستند کاا هایی را که 11 سال قبل 
به منطقه آزاد تجاری ســلفچگان برده شده بود و آن ها توان ترخیص آن را 
نداشــتند، به جای کاا های وارداتی جا بزنند، عنوان کرد: خانواده روحی نژاد 
برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ می کنند تا کار 

ترخیص کاا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.

رئیس جمهور گفــت: اداره و مدیریت 
کشور در این شــرایط بسیار سخت، 
توانمنــدی ملت در برابــر آمریکا در 

دستیابی به اهداف ضد ایرانی است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهــوری، حجت ااســام حســن 
روحانی دیروز ســه شــنبه در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با 
اشاره به اجرای سیاست ها و برنامه های 
ویژه از ســوی دولت در حد مقدورات 
برای گذر از مشــکات کنونی، اظهار 
کرد: آمریکایی ها انتظار داشتند چندی 
پس از آغاز تحریم ها، اقتصاد کشــور 
متوقف شــود اما امروز توانسته ایم با 
برنامــه ریزی و اتکا بــه اقتصاد بدون 
نفــت کشــور را اداره کنیــم که این 
قدرت نمایی و پیــروزی بزرگی برای 
ملت ایران در جنگ اقتصادی اســت.

وی مقابلــه با بیماری 
عالم گیــر کووید 19 
که نــه تنهــا اقتصاد 
ایران بلکه اقتصاد همه 
کشــورهای جهان را 
دچار اختال و چالش 
بزرگی کرده اســت، 
مرحله دیگر موفقیت 
دولت برشمرد و افزود: 

دولــت در چنین شــرایطی که حتی 
برخی کشــورهای توسعه یافته نیز در 
تامین و توزیــع نیازهای روزمره مردم 
با مشکل مواجه شــدند، با تدابیر ویژه 

و آمادگی ســاختارها و 
دســتگاه ها با همکاری 
مردم از این فضا نیزعبور 
کــرده و خواهــد کرد.
رئیس جمهــور تامین 
نیازهــای ضروری مردم 
و تولیــد کننــدگان را 
از اولویت هــای دولــت 
عنوان کــرد و با تاکید 
بر تاش همه جانبه مســئوان در این 
زمینه، گفت: تاکنون نیازهای اساسی 
و ضروری مردم و تولیدکنندگان تامین 
شده و قطعاً دستگاه های مرتبط باید با 

همکاری نهادهای نظارتی، قیمت ها را 
کنترل و از نوســانات مقطعی و بدون 
دلیل جلوگیری کنند.روحانی با اشاره 
به تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان، 
تصریح کــرد: دولت در ســال جهش 
تولید با همه ظرفیت هــا و توان خود 
از بخــش تولید حمایــت می کند و به 
فعاان اقتصادی اطمینان می دهد که 
چرخ تولید کشــور با قوت و با تامین 
ارز و مــواد اولیه مــورد نیاز به حرکت 
خــود ادامه خواهد داد.در این جلســه 
بــا توجه به موجودی چشــمگیر کاا 
در گمرکات کشــور، موضوع ترخیص 
هرچه ســریع تر کااهای اساسی مورد 
نیاز مردم و نیازهــای اولیه واحدهای 
تولیدی از گمرکات مورد بررســی قرار 
گرفت و براساس پیشنهاد وزارت صمت 
تصمیمات ازم در این زمینه اتخاذ شد.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
اداره کشور بدون اتکا به نفت، 

قدرت نمایی در جنگ اقتصادی است

ســخنگوی دولت گفت: برجام به دلیل عدم پایبندی 
آمریکا به آن، نتوانســت انتظارات اقتصــادی مردم را 
بــرآورده کند اما هنوز ارزش یادآوری و توجه به عنوان 
یک ابتکار همه جانبه را دارد. علی ربیعی ســخنگوی 
دولت پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست خبری 
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات 
آرامــش بخش و امیدآفرین معظم له در این شــرایط 
دشوار و سخت جامعه ایران امروز زمینه همکاری برای 
کاهش مشکات و آام مردم را ترسیم کردند که به نوبه 

خودم و از سوی دولت از ایشان سپاسگزاری می کنم.

فشار تحریم های آمریکا بر هیچ کشوری تاکنون 
تحمیل نشده است

وی ادامه داد: مــا در دوره بی نظیری در تاریخ معاصر 
ایــران قرار داریــم، در هیچ زمانــی بدخواهان نظام 
اســامی به این اندازه دارای قدرت در داخل آمریکا و 
در کشورهای کینه توز علیه ایران در منطقه و جهان 
بر سر کار نبودند. فشار تحریم های آمریکا بر اقتصاد 
ایران تاکنون بر هیچ کشوری این چنین تحمیل نشده 
است. هیچ دوره ای مانند این دوره جامعه ما متحول 
شــده نبوده و ضرورت پاسخ اقتصادی و اجتماعی به 
نیازهای جامعه از ضروریاتی اســت که شاید در دوره 
های قبل این چنین نبوده است. بدون تردید عبور از 
این چالش های همپوشان که با آثار عظیم اقتصادی 
و اجتماعی کرونا نیز در هم تنیده شده نیازمند تمرکز 
بر مســائل اصلی همراهی، همدلی و هم افزایی بین 
ارکان نظــام و از آن مهمتر همه آحاد جامعه اســت.

سخنگوی دولت اظهار داشــت: ما در چندین جبهه 
در عرصه بین المللی فشارهای تحریم، زورگویی های 
آمریکا، مشکات اقتصادی و معیشتی مردم آثار کرونا 
که اقتصادهای بانشــاط دنیا را نیز دچار مشکل کرده 
اســت امروز روبرو هستیم که بدون تردید عبور موفق 
و کاستن از مشــکات جامعه با همکاری همه جانبه 
و هم افزا و درک و فهم مشــترک مسائل امکان پذیر 
است. مقام معظم رهبری مانند همیشه با درک عمیق 
از مســائل، توصیه های راهگشا برای هم افزایی همه 

ارکان نظام ارائه کرده اند.

کارکرد برجام برای مردم ایران از دســت رفته 
است

ربیعی با اشــاره به ســالروز تصویب برجــام گفت: با 
فرارسیدن پنجمین سالگرد دستیابی به توافق برجام 
زمان آن فرا رسیده مروری منصفانه نسبت به محتوای 
این توافق و دستاوردهای آن داشته باشیم. متاسفانه در 

سال های گذشته به دلیل خروج آمریکا از برجام این 
توافق تا اندازه زیادی در حوزه ارتباط کارکرد خودش 
را به واسطه تحریم های ظالمانه ای که ترامپ و دار و 
دسته او برای فروپاشی ایران اتخاذ کردند برای مردم 
ما از دســت داد و برخی نیز راه قضاوت غیرمنصفانه 
را در این خصوص در پیش گرفتند.ســخنگوی دولت 
یادآور شــد: آمریکایی ها نگذاشــتند مردم ما از فواید 
اقتصادی برجام بهره مند شــوند و خودشان نیز دچار 
خســارت زیادی شــدند. قطعاً نقض برجام نمی تواند 
واقعیتی را تغییر دهد که جمهوری اســامی ایران با 
این توافق نشــان داد تمــام تبلیغاتی که بیش از یک 
دهه درباره فعالیت صلح آمیز هســته ای ایران گوش 
جهان را کر کرده بود بی اعتبار است.وی ادامه داد: ما 
ثابت کردیم چیزی برای مخفی کردن نداریم و تمامی 
جار و جنجال هــا و تحریم هایی که ملت ما را در این 
مدت آزرده است با نیات سیاسی و برای تامین رضایت 
رژیم صهیونیستی و جنگ طلبان بهانه جو بوده است. 
آمریــکا با خروج از برجام که اثرات آن قابل مقایســه 
با خروج آمریکا از ســایر توافقات بین المللی نیست، 

خودش را بی آبرو و منزوی کرده است.

پیگیری همکاری های اقتصادی ایران و سوریه 
در سفر سرلشکر باقری به دمشق

ربیعی در پاســخ به ســوالی در رابطه با اهمیت و پیام 
توافقنامه همکاری جامع نظامی میان ایران و ســوریه 
با حضور سردار باقری در دمشق، عنوان کرد: ما همواره 
اعام کردیم ایران و ســوریه دارای مناســبات ویژه ای 
هســتند. البته این موضوع بدون سرعت بخشیدن به 
جبهه مقاومت تروریسم و البته در کنار آن شتاب دادن 
به آشــتی ملی کمتر به وقوع خواهد پیوست و امکان 
بازگشــت تروریســت ها وجود خواهد داشت. همین 
نگرانی مشــوق همکاری های نظامی ایران و ســوریه 
اســت که اخیراً در جریان دیدار سردار سرلشکر باقری 
به دمشــق به مراحل خوبی رسید. وی ادامه داد: در این 
سفر ایشان ماقات هایی با رئیس جمهور و سایر مقامات 
سوری صورت دادند که مهمترین بخش سفر، توافقنامه 
همه جانبه همکاری های نظامی و امنیتی بوده اســت 
که امضا شد و ما تجربه همکاری های دیرین در زمان 
جنگ صدام علیه ایران با مرحوم حافظ اسد را داشتیم و 
در زمان جنگ تحمیلی سوریه از کشورهایی بوده است 

که همکاری خوبی با ایران داشته است.

برای تقویت ســامانه پدافندی سوریه آمادگی 
داریم

ســخنگوی دولت افزود: ابعاد این توافقنامه در حوزه 
های نظامی امنیتی، آموزشــی و فنی اســت و سردار 
باقری گفتگوهایــی هم با مقامات ســوری در مورد 
پیگیری هــای همکاری های اقتصادی و ایجاد امکان 
برای حضور شرکت ها و ظرفیت های فنی و تخصصی 
نیروهای مسلح در دوران بازسازی سوریه داشتند که 
از موارد دیگری بوده که مورد بحث قرار گرفته است.
ربیعی گفت: ما همچنین برای تقویت سامانه پدافندی 
سوریه با استفاده از تجهیزات تولید شده ایرانی برای 
مقابلــه با تهدیدات هوایی اعــام امادگی کردیم. وی 
تاکید کــرد: در جریان این ســفر، ســردار باقری از 
نیروهای مستشاری ایران در کنار ارتش سوریه بازدید 

و نظرات آنها را استماع کردند.

سازمان بهداشت جهانی 50 میلیون دار اقام 
برای وزارت بهداشت ارسال می کند

ربیعی در رابطه با درخواست وام پنجاه میلیون داری 
از بانک جهانی و آخرین وضعیت این درخواســت ها، 
بیان کــرد: ما حق خودمان می دانیم از همه نهادهای 
بین المللی که ســال ها حق عضویت به آنها پرداخت 
کردیم و در آنها حضور داشتیم، درخواست وام کنیم. 
5۰ میلیــون دار از بانک جهانی را وزارت بهداشــت 
درخواســت و تعقیب کرد و تصویب شــده و اقدامات 
نهایی آن در حال انجام اســت و این وام از سوی بانک 
جهانی به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می شود 
و این ســازمان اقام مورد نیاز وزارت بهداشــت ما را 
خریداری می کند و برای ما ارســال خواهد کرد.وی 
افزود: امیدواریم هرچه زودتر این اقدام نهایی شــود و 
آنچه ما اطاع داریم به لحاظ تشــریفات اداری خود 
نهایی شده اســت و فقط باید کار اجرایی آن صورت 

گیرد.

تعلل صندوق بین المللی پول در پرداخت وام 5 
میلیارد داری توجیهی ندارد

ســخنگوی دولت ادامه داد: در مــورد وام مرتبط با 
صندوق بین المللی پول که 5 میلیارد دار درخواست 
کردیم، بانک مرکزی پیگیری های ازم را انجام داده 
و طبق اطاعی که دارم، گزارشــات کارشناســی به 
مسئوان صندوق ارائه شده است. پیش از این رییس 
کل بانک مرکزی ما هم گفته بود منتظر طرح موضوع 
در هیئــت مدیره صندوق هســتیم. به نظر ما تعلل 
بیشتر از این توســط مدیریت صندوق دیگر توجیه 
ندارد و به نظر می رســد آمریکا در این تأخیر نقش 

آفرینی دارد.

ربیعی در نشست خبری:
برجام نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند
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گزیده خبر دستمزد کارگران 35 درصِد سبد معیشت است

گرانی نرخ ارز به نفع اقلیت خاص
دســتمزد دریافتی کارگراِن واجد مزایای مــزدی نه ۲ میلیون و 
۶۱۱ هزار تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان اســت. 
نسبت این دستمزد به سبد معیشــت نیز فقط ۳۵ درصد است؛ 
یعنی دستمزد تیرماه کارگران فقط ۳۵ درصِد سبد معیشت بسیار 
حداقلی و تقلیل یافته را پوشش می دهد. دولتی ها امسال افزایش 
دستمزد کارگران را در بوق و کرنای بسیار کردند و با بهره  گرفتن 
از قدرت پروپاگاندای رسانه ای، ادعا کردند که  افزایِش مزد کارگران 
حداقل بگیر با احتساب تمام مزایای مزدی، حدود ۳۳ یا ۳۴ درصد 
اســت؛ این در حالیســت که افزایش نرخ کااهای اساسی و تورم 
سرسام آور ســبد معاش خانوار، سطح قدرت خرید دستمزد را به 
پایین ترین سطح در دهه های گذشته رسانده است. مزد کارگر با 
در نظر گرفتن همه مزایای مزدی )حتی اگر در نظر نگیریم که در 
بسیاری از کارگاه های کوچک و متوسط، یک تخلف عرفِی نهادینه 
شده وجود دارد و مزایای مزدی مانند حق مسکن یا پایه سنوات 
به کارگران پرداخت نمی شود(، نصف سبد معیشت تقلیل یافته و 

حداقلی نیست.

دستمزد کارگران 35 درصِد سبد معیشت است
در اســفندماه ۹۸، نرخ سبد معیشت حداقلی و تقلیل یافته که به 
صورت رسمی و سه  جانبه محاسبه می شود، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار 
تومان تعیین شد؛ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها 
نشــان می دهد که تا پایان خرداد ۹۹، تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ 
سبد را به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است؛ بنابراین اگر 
دســتمزد کارگران را با احتساب همه مزایا )از جمله حق مسکن 
۳۰۰ هزارتومانی( ۲ میلیــون و ۶۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، 
این مزد حداقلی فقط ۳۸  درصد ســبد معیشت است. حال آنکه 
افزایش حق مسکن، در بیســت و سوم تیرماه هنوز همچنان در 
راهروهای هیات دولت معطل اســت و تصویب نشده است. با این 
حساب، کارگران در تیرماه نیز مانند سه ماه بهار ۹۹، باید همچنان 
با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سر کنند.پس در واقعیت، دستمزد 
دریافتی کارگراِن واجد مزایای مــزدی نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار 
تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان اســت. نسبت این 
دستمزد به سبد معیشت نیز فقط ۳۵ درصد است؛ یعنی دستمزد 
تیرماه کارگران فقط ۳۵ درصِد ســبد معیشــت بسیار حداقلی و 
تقلیل یافته را پوشش می دهد؛ سوال اینجاست که برای تامین ۶۵ 
درصِد هزینه های ماهانه ی زندگی که خارج از پوشــش دستمزد 
اســت، کارگران باید از چه ابزارهایی اســتفاده کنند؟ اصواً چه 

راهکارهای جبرانی در اختیار دارند؛ باید گفت: هیچ.

ادامه ی تقلیل قدرت خرید دستمزد
همــه مولفه های اقتصاد نشــان می دهد »تقلیــل قدرت خرید 
دســتمزد« با سرعت بســیار ادامه خواهد داشت؛ نشانه های این 
کاهش از ابتدای ســال هویدا شد؛ گران شــدن نرخ ارز ، یکی از 
مهم ترین مولفه های تورم زاســت و براساس روند مالوف سال های 
اخیر، هربار که نرخ ارز ۴۰ درصد یا بیشــتر گران می شود، سبد 
معاش خانوار نیز حداقل ۳۰ درصد متورم خواهد شــد؛ اکنون با 
گرانی نرخ ارز و تورم متعاقب آن که همه کااهای اساسی خانوار 
حتی خوراکی ها را دچار افزایش قیمت کرده، ســطح پوشــش 
دستمزد به ۳۵ درصد رســیده است و این نگرانی وجود دارد که 
با عدم کنتــرل بازار ارز و کااها، ایــن روند کاهش قدرت خرید 
در ماه های آتی با سرعت بسیار ادامه یابد.اظهارنظرها و نشانه های 
موجود نشان می دهد که ااقل نمی توان در انتظار ارزان شدن نرخ 
ارز بود؛ گرانی نرخ ارز یک واقعیت پابرجاســت و درنتیجه، روند 

نزولی قدرت خرید دستمزد نیز استمرار خواهد داشت.

ارز ارزان نمی شود!
بیستم تیرماه، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
گفت: روند قیمت دار طی روزهای آینده قابل پیش بینی نیست. 
قیمت فعلی دار نشــات گرفته از یک ســری پایه های اقتصادی 
نیســت بلکه نشــات گرفته از پایه های سیاسی است. یعنی ما به 
دایل سیاســی دچار کمبود منایع ارزی در دسترس شده ایم در 

نتیجه گشایش و تغییر شرایط آن مستلزم تغییر شرایط سیاسی 
است.وی ادامه می دهد: از منظر اقتصادی باید گفت که میانگین 
قیمت دار در سال گذشته حدود ۱۴ هزار تومان بوده است، حدود 
۴۰ درصد تورم داشــته ایم، با این حســاب اگر هیچ اتفاق جدید 
سیاسی نیفتد، میانگین قیمت دار در سال جاری حدود ۲۱ تا ۲۲ 
هزار تومان خواهد شد.حریری می افزاید: از آنجایی که قیمت دار 
طی چند ماه حدود ۱۵ و ۱۶ هزار تومان بوده پس طبیعی اســت 
که طی ماه هایی از ســال نیز در ســطح ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نیز 
قرار بگیرد، زیرا میانگین قیمت دار در سال جاری حدود ۲۲ هزار 
تومان است، قرار گرفتن قیمت دار در این سطح اتفاق خوشایندی 
نیست اما اتفاق غیرمعمولی نیز نبوده و تقریبا هر سال این اتفاق 
در اقتصاد ما افتاده است.با این حساب، کارگران نمی توانند انتظار 
داشته باشند که با »کنترل بازار« و پایین آمدن نرخ تورم )علیرغم 
تورم هدف  دستوری که بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نشانه گذاری شده، 
تورم واقعی و عینی باای ۴۰ درصد است(، قدرت پوشش دستمزد 
ارتقا یابد؛ از ســوی دیگر، با توجه به ســابقه ی مذاکرات مزدی و 
بیش از چهل ساعت چانه زنی که نتیجه اش تنها ۲۶ درصد افزایش 
پایه مزد بود،  طبیعتاً نمی توان به وعده ی »ترمیم دســتمزد در 
نیمه دوم ســال« امید چندانی داشت؛ در نتیجه اگر بازار کنترل 
نشــود و دستمزد هم به شــیوه ای موثر و کارا ترمیم نشود، افت 
قدرت خرید کارگران بازهم بیشــتر خواهد شد. کمااینکه همین 
امروز هم به نسبت سال های قبل، قدرت خرید مزد به پایین ترین 

سطح خود رسیده است.

دستمزد کمتر از ربع سکه طا!
محاسباِت احسان سلطانی )کارشناس اقتصادی( نشان می دهد که 
حداقل دســتمزد قانونی نیروی کار  به حدی بی ارزش شــده که 
معادل کمتر از ربع سکه طا برای یک ماه است.شوک های ارزی، 
قدرت خرید دســتمزد را تقلیل داده اســت؛ به گفته ی سلطانی، 
حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۳۸۹ )پیش از شوک های ارزی( 
معادل ۱.۴۵ ســکه طا بود اما امروز به کمتر از ربع سکه تقلیل 
یافته است!او ادامه می دهد: اجرای نسخه های نئولیبرال با شوک 
ارزی و آزادســازی قیمت ها و مهمتر از همه آزاد گذاشتن دست 
رانت جویان، فرصت طلبان، آزمندان، سفته بازان و سوداگران موجب 
شده چنین شرایط اسفناکی بر علیه مردم و به نفع اقلیتی خاص 

رقم خورده شود.

بی توجهی به مزدبگیراِن در حاِل سقوط!
گرانــی نرخ ارز به نفــع اقلیت خاص اســت؛ صادرکنندگان، 
دریافت کنندگان ارزهای نیمایی به بهانــه واردات و صادرات 
و درنهایــت، بورس و دســت اندرکاران آن. امــا در این بین، 
منافع اکثریت مزدبگیر جامعــه )چه کارگر و چه کارمند( در 
تصمیم گیری های اقتصادی دولت هیچ محلی از اعراب ندارد. 
وقتی از قدرت خریِد مزِد دریافتی مزدبگیر، سال به سال و ماه 
به ماه کاسته شــود، بدون تردید یک اتفاق ناگوار در حال رخ 
دادن است: »متوسط زدایی از اقتصاد«. یعنی گروه هایی از مردم 
مزدبگیر که تا پیش از این می توانســتند با دستمزد دریافتی 
خود یک زندگی متوسط و آبرومند را فراهم کنند، حاا به نفع 
منافع و امتیازات خواِص برخوردار از رانت ها، باید از این زندگی 
متوسط چشم بپوشند و به زیر خط فقر سقوط کنند!حاا در 
چنین شرایطی که نه فقط حداقل بگیران کارگری بلکه ایه های 
متوسط اقشار مزدبگیر در معرض سقوط هرچه بیشتر به زیر 
خط فقر هستند، دولت حتی حاضر نیست به تعهدات ناکافی 
و حداقلی خود عمل کند؛ برای نمونه، حق مسکن ۳۰۰ هزار 
تومانی حدوداً چهل روز بعد از تصویب در جلســه ی هفدهم 
خرداد شورایعالی کار، هنوز در راهروهای هیات دولت سرگردان 
است و به تصویب نرسیده است؛ این وضعیت به گفته ی فرامرز 
توفیقــی )رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شــوراها( جز 
بی توجهــِی تام و تمام  به منافع مزدبگیراِن در حال ســقوط، 

تعریف دیگری ندارد!

 وزیر راه وشهرسازی:
 ارزهای صادراتی که به ملک خارجی

 تبدیل شدند
وزیر راه و شهرســازی گفت: صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک 

خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای خرید آن ملک را به کشور برگردانند.
محمد اســامی درباره خروج ارز و ســرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در 
کشورهای خارجی اظهار داشــت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر 
کشور خارجی اقدام کرده اند باید منشا ارز معرفی و مشخص کنند.وی تاکید کرد: 
اگر فردی بابت صادرات کاایی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کاا را به 
مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد باید این ارزی که صرف خرید ملک 
کرده  است را برگرداند و این یک الزام است.    وزیر راه  و شهرسازی با بیان اینکه 
صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب می شود، ادامه داد: صادر کننده از مزیت 
ســوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کاا استفاده 
کرده است و نمی تواند ارزی که با استفاده از این مزیت ها به دست آورده به کشور 
برنگرداند.   اسامی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است که چه تعداد 
از صادرکننــدگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده اســت، 
گفت: وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد 
جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده 
و به آنها بابت برگشــت ارز صادراتی اخطار داده و لیســت اسامی این افراد را به 
قوه قضاییه هم تحویل داده  اســت.وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین 
تصمیم گیری برای ارایه وام ودیعه به مستاجران اظهار داشت: وام ودیعه براساس 
الگوی مسکن ارایه می شود بنابراین بنابراین خانواده هایی که نیازمندتر هستند 
در اولویت دریافت این وام قرار می گیرند.  وی ادامه داد: نکته دوم اینکه با سامانه 
وزارت رفاه هماهنگ هســتیم تا بتوانیم خانواده هایی که درآمد کمتری داشته  
و ضعیف تر هستند در لیســت وام ودیعه اجاره قرار دهیم.اسامی گفت: اولین 
ضابطه ای که تا به امروز مشخص شده این است که وام بر اساس متراژ مسکن به 
مستاجران داده می شود و مستاجران واحدهای ۹۰ تا 7۵ متر در اولویت هستند. 
دومین ضابطه هم میزان درآمد سرانه خانواده است که این اطاعات را از وزارت 

رفاه می گیریم و با اطاعات متقاضی تطبیق می دهیم.

ثبت نام ۴۰۷ هزار واحد در سامانه کارا
معاون اشتغال وزارت کار گفت:بیشترین پرداختی تسهیات کرونا به متقاضیان 
مربوط به رانندگان و حدود ۲7 میلیارد تومان اســت. بر اساس آخرین آمارها، 
تعــداد ۴۰7 هزار واحد تاکنون در ســامانه کارا ثبت نام کرده اند. اما عیســی 
منصوری، معاون اشــتغال وزارت کار در سومین نشست کمیته راهبردی اجرای 
دستورالعمل اعطای تســهیات ویژه کرونا می گوید:بیش از ۱۰ پرونده معادل 
۱۹7 میلیارد تومان توســط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان 
تحت عنوان تســهیات کرونا پرداخت شده است.بر اساس آخرین آمارها، تعداد 
۴۰7 هزار واحد تاکنون در ســامانه کارا ثبت نام کرده اند. از این تعداد، پرونده 
۱۶۵ هزار واحد معادل 7 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیات تکمیل و جهت 
پرداخت به مؤسســات و بانک های عامل ارسال شده است.وی افزود: بیشترین 
پرداختی تسهیات کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان و حدود ۲7 میلیارد 
تومان است. تحلیل این آمار نشان می دهد که دریافت تسهیات بدون ضامن و 
وثایق بانکی با اقبال بیشتری از طرف متقاضیان روبرو بوده است.منصوری تصریح 
کرد: در مورد رانندگان، بیشترین سهم مربوط به وزارت کشور با تعداد 7۳۰ هزار 
نفر اســت. در بخش شرکت های تعاونی مســافربری نیز شرایطی فراهم شد تا 
متقاضیان بتوانند به طور جداگانه ثبت نام کنند.به گفته معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در حوزه خویش فرمایی و بیمه 
شدگان مشــاغل آزاد، همکاری خوبی از طرف وزارتخانه های میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسامی و صنعت، معدن و تجارت 
انجام و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته ها شناسایی شده است.منصوری افزود 
: براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ابتدا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، 
کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطاع رسانی در اختیار 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعات قرار بگیــرد تا متقاضیان برای ثبت نام در 
ســامانه کارا اقدام کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخش مربوطه، جهت 
پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.وی با اشاره به اصاحات آیین نامه پرداخت 
تســهیات ویژه کرونا، گفت: براســاس آیین نامه اولیه پرداخت این تسهیات، 
کارفرمایــان متعهد بودند حداقل ۹۰درصد نیــروی کار خود را حفظ کنند. به 
عبارتی شرط دریافت تسهیات این بود که کارفرمایان متعهد می شدند تا پایان 
ســال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را پرداخت کنند، در غیر این صورت 
مشمول جریمه می شدند و سود نرخ تسهیات دریافتی آنها تا ۲۴درصد افزایش 
می یافت.معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اضافه کرد: این مورد با پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصاح شد و 
تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت 

تسهیات است.

تسهیات در رسته گردشگری 16میلیون تومان شد
وی گفت: در زمینه کارگاه های بیش از ۱۰نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیات 
در اختیار بنگاه قرار گیرد. همچنین رقم تسهیات برای رسته گردشگری از ۱۲ 
به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.منصوری با استناد به مطالعات میدانی انجام 
شــده و داده های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تعداد بنگاه های آسیب 
دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد شناسایی شد که ۱.۳ میلیون واحد 
آن دارای کــد کارگاهی و ۱.7 میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی بودند، این 
تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شــده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تســهیات کرونا درنظرگرفته شده 
است گفت: افزون بر این رقم، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی از محل منابع 
موارد خاص، مبلغ ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۸ شــرکت بزرگ حمل 
و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافت.

 هماهنگی با دستگاهها برای شناسایی واحدهای کسب و کار فاقد بیمه
منصوری درباره پرداخت تسهیات به شاغلین و واحدهای کسب و کار فاقد کد 
کارگاهی تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برای شناســایی این افراد با وزارتخانه 
ها و دســتگاه های مربوطه از جمله صنعــت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسامی، راه و 
شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، 
تعاون، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، هماهنگی ازم صورت گرفته و بیش 
از یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از شــاغان شناسایی و احراز شده اند که تاکنون 
برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است. براساس آمار، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغان فاقد کد بیمه به خود اختصاص 

داده است.

در راستای احداث خط آهن چشم ثریا وبا پیگیری های سازمان منطقه آزاد ارس؛
نقطه اتصال راه آهن ایران- ترکیه توسط 
مقامات دو کشور بازدید و بررسی می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با پیگیری های 
سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص احداث راه آهن چشم 
ثریا، دو طرف ایران و ترکیه جهت تهیه گزارش نهایی از 
نقطــه اتصال راه آهن ایران- ترکیــه بازدید می کنند.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد ارس محسن نریمان با اعام این خبر گفت: در هفتاد و دومین جلسه کارگروه 
ارزیابی و تصویب طرح های توجیهی وزارت راه و شهرسازی موضوع انتقال راه آهن 
ایران – ترکیه از مسیر چشمه ثریا مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد طرح از دو نقطه 
اتصال چشــمه ثریا و دلیل اجو مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تا پس از بازدید دو 
طرف ایران و ترکیه گزارش نهایی به این کارگروه ارســال شود. نریمان افزود: طرح 
مطالعاتی احداث راه آهن جلفا چشم ثریا برای راه اندازی دو خط ترانزیت ریلی انجام 
می شود و در مرحله نخست یک خط با توان ترانزیت ۶ تا ۱۰ میلیون تن بار را داشته 
و ترکیه نیز خط آهن خود را از قارص به دیل اوجی که نقطه مقابل چشــمه ثریا 
است گسترش می دهد و به محض اتمام احداث ۱۴7 کیلومتری این مسیر، اتصال 
راه آهن ایران به اروپا از این مســیر، محقق خواهد شد که با احداث این خط آهن، 
منطقه آزاد ارس به یک مگاپورت و هاب بزرگ لجستیکی در منطقه تبدیل خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه طول این مسیر ریلی ۲۰۸ کیلومتر می باشد  خاطرنشان 
کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس و ماکو، شرکت 
راه آهن و وزارت راه و شهرسازی در خصوص احداث راه آهن جلفا چشم ثریا انجام 
کلیه عملیات طراحی، مطالعات مسیر، طرح و تأسیسات جانبی، ساختمان ایستگاه ها، 
خطوط فرعی و ایستگاه های تشکیاتی موردنیاز تا مرحله اول)فاز یک( در مناطق آزاد 
ارس و ماکو، عائم و ارتباطات و مطالعات اقتصادی و ارائه پیشنهاد مدل مشارکت و 
سرمایه گذاری با اولویت BOT با نظر و تائید شرکت راه آهن ج.ا.ایران بر عهده سازمان 

منطقه آزاد ماکو می باشد.

شهردار منطقه دو ساری مطرح کرد؛
ارائه خدمات با نگاه توسعه محور و توزیع متوازن

ارائــه خدمات با نگاه توســعه محور و توزیــع متوازن از 
اهداف مهم شهرداری است، واحدهای مختلف اجرایی با 
برنامه ریزی مدون سعی کرده اند تا حد امکان خدمت رسانی 
به مناطق و محات را به صورت یکسان ارائه کنند.مرتضی 
عطایی شــهردار منطقه دو با اشاره به اقدامات شهرداری 
ایــن منطقه در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، بازپیرایی میدان امام خمینی )ره( 
شامل اِلمان، محوطه سازی، پیاده روسازی، نورپردازی و آب نمای این پروژه را شمار 
اقدامات این شــهرداری در سال گذشته عنوان کرد و گفت: در نیمه دوم سال ۹۸، 
روکش آســفالت و لکه گیری به مساحت ۱۶ هزار و ۱۵۰ مترمربع از دیگر اقدامات 
این شهرداری بوده است.وی بهسازی آب  نمای میدان فرح آباد، تأمین روشنایی بازار 
نرگسِیه و بلوار شریف آباد، تأمین روشنایی این ُکندگذر بلوار پاسداران، رنگ آمیزی 
پایه های پل ولیعصر)عج( و رنگ آمیزی و بهسازی کلیه المان های سطح منطقه را از 
پروژه های مهمی نام برد که توسط کارکنان خدمات شهری شهرداری این منطقه در 
نیمه دوم سال ۹۸ انجام شد.شهردار منطقه دو ساری، پیاده روسازی خیابان خاقانی، 
ضلع غرب خیابان مازیار، ضلع جنوبی میدان امام و نبش خیابان جام جم و کوچه های 
فرعی خیابان نهضت را اقدامی در راســتای اجرایی نمودن سیاست خدمات رسانی 
به شــهروندان و بهسازی معابر شــهری عنوان کرد که توسط شهرداری منطقه دو 

صورت گرفت.

سخنگوی ســتاد آزاد سازی ســهام عدالت گفت: سه 
هزار نفر که فروش موفق سهام عدالت داشتند به دلیل 
اطاعات نادرســت در سامانه نمی توانند پول حاصل از 
فروش را دریافت کنند.حسین فهیمی با اشاره به تعداد 
سفارش گذاری برای فروش سهام عدالت اظهار داشت: 
از بین مشموان سهام عدالت یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر برای فروش سهام خود سفارش گذاری کردند که از 

این تعداد یک میلیــون و 7۶ هزار نفر موفق به فروش 
سهام خود شــدند.وی ادامه داد: هنوز سفارش بیش از 
7۰۰ هزار نفر از مشموان سهام عدالت به فروش نرفته 
است و این سهامداران باید صبوری کنند به ویژه آنهایی 
که در بانک ها ســفارش گذاری کردند یا اینکه از طریق 
مراجعه به کارگزاری ها ســفارش فروش یک جای ۳۰ 
درصدی داشتند.سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت 
تاکید کرد: بین این 7۰۰ هزار نفر که هنوز دارایی آنها 
به فروش نرفته این تصور ایجاد شــده که شاید پولشان 
در مســیری از واریز گیر کرده است اما این طور نیست 
و واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت کمی زمان بر 
است و مشموان نگران واریز نباشند.فهیمی ادامه داد:  

تاکنون در مجموع دو هزار و 7۳7 میلیارد تومان سهام 
عدالت به فروش رفته اســت کــه از این عدد دو هزار و 
7۳۱ میلیارد تومان هم توزیع شده است مابقی فاصله 
این دو عدد در پروسه واریز به حساب مشموان سهام 
عدالت است.وی افزود: کسانی که نسبت به فروش سهام 
خود اقدام کردند اما تاکنون پول به حســاب آنها واریز 
نشده نگران نباشند و صبوری کنند چرا که انتقال پول به 
کارگزاری و به حساب افراد کمی  زمان بر است.سخنگوی 
ستاد آزادسازی ســهام عدالت با بیان اینکه باید توجه 
داشته باشیم شناسایی مشموان سهام عدالت به صورت 
کامل انجام نشده و عده ای در حال ورود اطاعات خود 

هستند.

 سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت:
  فروش سهام عدالت به
 2 هزار و ۷00 میلیارد رسید
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زنگنه مطرح کرد:استانها

ریل گذاری آینده صنعت نفت با تدوین ۴ سند تا افق ۱۴۲۰
 وزیــر نفت با اشــاره به تدوین چهار ســند در بخش های مختلف نفت و 
گاز شــامل چشم انداز تولید نفت، گاز،  پتروشیمی و مصرف سوخت تا افق 
۱۴۲۰، گفت:  این اسناد، ریل گذاری صنعت نفت برای آینده است.  »بیژن 
زنگنه« دیروز )سه شنبه( بعد از جلسه با کمیسیون انرژی مجلس در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه این جلســه یکی از جلسات باارزش،  مفید،   
پختــه و حرفه ای بود،   ادامه داد:  پایه خوبــی برای همکاری های موثر در 
کشــور در زمینه انرژی در این جلسه بنا شد.وی با بیان اینکه زمینه هایی 
بود که نمایندگان کمیســیون انرژی نســبت به آن حساس بودند،  افزود: 
تصمیم بر آن شــد تا موارد بر اســاس همکاری و نظر کمیســیون انرژی 
تنظیم شود.وزیر نفت با تاکید بر اینکه حل برخی موارد حتی نیازمند قانون 
جدید نیســت،   گفت: حمایت های سیاسی و همدلی می تواند کارها را در 
کشــور پیش ببرد به طور مثال در پتروپاایشگاه ها نمایندگان کمیسیون 
انرژی اســتقبال کردند و قرار شد حمایت سیاسی انجام شود.وی یکی از 
دغدغه های کمیسیون انرژی را بهینه سازی انرژی در مصرف سوخت های 
مایع و گاز دانست و افزود: قرار شد تا ۴ سند را به کمیسیون تقدیم کنیم.

به گفته زنگنه اولین ســند مربوط به مصرف ســوخت حمل و نقل تا افق 
۱۴۲۰ که سندی بین بخشی است و شامل بهینه سازی خودروها، اصاح 
ساختار حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و نوع خودروهایی 
که ســاخته می شود، خواهد بود.وی تاکید کرد: سندهای بعدی به ترتیب 
مربوط به عرضه و تقاضای گاز تا افق ۱۴۲۰، ســند تولید نفت تا ۱۴۲۰ و 

سند مربوط به پتروشیمی است که ریل گذاری برای آینده به شمار می رود.
زنگنه با اشــاره به اینکه درست اســت که این موارد در یک سال به انجام 
نمی رسد،   ادامه داد: در تاشــیم تا تجربه خودمان را با تجربه و خواست 
نمایندگان همراستا کنیم.وی مورد دیگری که در این جلسه مورد ارزیابی 
قرار گرفته بود را بحث حقوق کارکنان صنعت نفت عنوان کرد و گفت: این 
موضوع برای اولین بار در مجلس مطرح شــد و جای خوشحالی است زیرا 
همیشه صنعت نفت تحت فشــار بود که چرا حقوق پرسنل باا است اما 
اولین بار بود که گفتند شما باید به پرسنل و مسایل رفاهی آنها توجه کنید 
و فاصله حقوق کارکنان کم شود.وزیر نفت با اشاره به اینکه موضوع کمک 
نفت به توسعه مناطق نفتخیز نیز مطرح شد،  افزود: اگرچه کارهایی از سوی 
نفت انجام می شود اما  منابع شرکت ملی نفت کافی نیست و حتما باید فکر 
جدیدی شود.  وی ادامه داد:  همچنین کمک به صنایع پایین دستی، توجه 
به ساخت داخل،   حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و مشکات 
دانشگاه نفت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.به گفته زنگنه، کمک برای تامین 
منابع نفت برای ســرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد زیرا صنعت 
نفت پیشــران اقتصاد است و اگر منابع مورد نیاز برای توسعه تامین شود، 
 بخش های دیگر صنعت کشــور و بخش پیمانکاری فعال خواهد شد.وی با 
تشــکر از »فریدون عباسی« رئیس کمیسیون انرژی مجلس، برای کنترل 
مطلوب جلســه،   گفت: فضای خوب و صمیمانه ای وجود داشت که مایه 

دلگرمی است و آثارش را در آینده مشاهده می کنیم.

رونمایي از پهپاد زیست محیطي در شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد؛
 پايش عرصه محيط زيست پاايشگاه 

خانگيران با فناوري نوين پهپادي
رئیس محیط زیست شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد از رونمایي پهپاد 
زیست محیطي در این شرکت خبر داد و گفت: با هدف پایش و حفاظت از عرصه 
محیط زیست و نگهداشت منابع طبیعي، از خدمات فناوري نوین پهپاد )پرنده 
هدایت پذیر از دور( در این مجتمع گازي اســتفاده مي شــود.به گزارش روابط 
عمومي شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، ایرج اجالي با اعام این خبر 
افزود: بسیاري از تهدیدهاي زیست محیطي، تخریب منابع و آلودگي هاي ایجاد 
شده در زمین، نتیجه فعالیت هاي غیرمنطبق با دستورالعمل هاي محیط زیست 
و عدم شناسایي به موقع  آن ها مي باشد.وي اظهار داشت: در راستاي حفاظت 
هر چه بیشــتر از محیط زیست اطراف پاایشگاه، استفاده از فناوري هاي روز را 
با مشارکت  کارکنان و سازمان هاي مردم نهاد در دستور کار قرار داده ایم.اجالي 
تصریح کرد: پاایشگاه خانگیران سرخس به عنوان نخستین شرکت در مجموعه 

عظیم صنعت گاز اقدام به برنامه ریزي و استفاده از خدمات پهپاد نموده است.

بهره مندی بيش از 130 هزار خانوار 
روستايی استان اردبيل از گاز طبيعی 

شــمار خانوارهای روســتاهای بهره مند از گاز استان 
اردبیــل با هّمــت و تــاش دولتمــردان، کارکنان و 
پیمانــکاران به ۱3۰ هــزارو 37 مــورد و درصد بهره 
مندی خانوار روستایی این استان به 9۴ درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، 
گازرســانی به روستاها یکی از مؤلفه های توسعه استان و رویکرد مّهم دلتمردان 
در راســتای محرومّیت زدایی از چهره روستاهای استان اردبیل بشمار می رود ، 
در همین راستای در سالهای اخیر روند پیشرفت پروژه های گازرسانی در استان 
اردبیل بسیار چشمگیر بوده است بنحوی که در سال ۱39۲ قریب به 6۰ درصد 
خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند بودند که در طی 5 سال اخیر و با 
تاش و کوشش متولیان این امر در استان و حمایت مسئولین و تزریق اعتبارات 
برای عملیاتی کردن پروژه های عمرانی هم اکنون در اســتان اردبیل شاهد سبز 
شدن بسیاری از روستاها و استفاده از سوخت پاک هستیم.اسماعیلی مدیر عامل 
شرکت گاز استان اردبیل گازرسانی به روستاهای کشور را از برنامه های اولویت 
دار دولت تدبیر و امید برشــمرد و افزود: رفع مســائل و مشکات اقشار محروم 
جامعه ، روستائیان و توجه به مناطق کم برخودار از بارزترین راهبردهای دولت 

تدبیر و امید بوده و این مهم همچنان در دستور کار است.

 تعميرات اساسی در پاايشگاه گاز ايام
 آغاز شد

 رئیــس تعمیرات شــرکت پاایش گاز ایــام از آغاز 
تعمیرات اساســی در این پاایشگاه از ۲۱ تیر ماه سال 
جاری خبر داد و گفت: تعمیرات اساســی شرکت های 
پاایشی کشــور به صورت دوره ای و عموماً سالیانه با 
هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در فصول 
گرم ســال با برنامه ریزی از پیش تعیین شــده انجام می شود. به گزارش روابط 
عمومی، »مسعود مرشدی« با اشــاره به اینکه تعمیرات اساسی تضمینی برای 
تولید پایدار گاز برای جامعه هدف در فصل سرما می باشد، افزود: هدف از انجام 
تعمیرات اساسی، نوســازی و آماده به کار نمودن تجهیزات فرایندی پاایشگاه 
برای باا بردن قابلیت اطمینان دســتگاه ها و تولید مســتمر، شامل نوسازی و 
بازسازی تجهیزات ثابت، تعمیرات دوره ای دستگاه ها و تجهیزات دوار، تعمیرات 
پیشگیرانه تجهیزات برقی و ابزار دقیق می باشد.وی به مزایای تعمیرات اساسی 
در این پاایشــگاه های گاز  اشاره و ادامه داد: تعمیرات اساسی تضمین کننده 
تولید گاز در فصل سرما و مانع از بروز حوادث می شود و بدون تعمیرات اساسی 
تضمینی برای تولید گاز برای اســتان و استان های همجوار وجود ندارد.رئیس 
تعمیرات اساسی شــرکت پاایش گاز ایام گفت: تعمیرات اساسی می بایست 
در تمامی پاایشــگاه های گاز طبق قوانین شرکت ملی گاز ایران انجام شود که 
تاکنون در چندین پاایشگای مختلف کشور علیرغم شیوع ویروس کرونا انجام 

شده و یا در حال انجام است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
فرصت ايجاد درآمد پايدار برای خانواده های 

کم برخوردار
ســارا صالحی  درباره جایگاه انرژی های تجدید پذیر در اصفهان، اظهار کرد: در 
حال حاضر بالغ بر ۲۱33 کیلووات از برق شهرستان اصفهان توسط سامانه های 
برق خورشــیدی با ظرفیت های متغیر یک تا ۱5۰ کیلوواتی تأمین می شود که 
در قالــب طرح ها و شــرایط مختلف نصب و در حال بهره برداری اســت. عاوه 
بر این، نیروگاه خورشــیدی غدیر با ظرفیت تولیــدی ۱۰ مگاوات در مجاورت 
شهرک صنعتی جرقویه تأسیس و در حال بهره برداری است.وی افزود: از ۲۱33 
کیلووات برق تولیدی از طریق منابع انرژی تجدید پذیر، 6۲7 کیلووات از طریق 
سامانه های برق خورشیدی طرح تسهیاتی سال 9۲، ۲۲3 کیلووات از ظرفیت 
ســامانه های طرح ۲۰ درصد ادارات و ســازمان ها و ۱۱33 کیلووات از ظرفیت 
ســامانه های قرارداد خرید تضمینی، تأمین می شود.مدیر دفتر بازار برق شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: کل ظرفیت در حال بهره برداری 
تولید برق خورشیدی در محدوده شهرســتان اصفهان، بالغ بر ۱۲.33 مگاوات 
است که با در نظر گرفتن پیک بار ۱۱63 مگاواتی شرکت توزیع برق شهرستان، 
۱.۰6 درصد بار مصرفی اصفهان از طریق انرژی های تجدید پذیر تأمین می شود.

بزرگترين پروژه های گلخانه ای قم در موسسه 
زائر کريمه انجام می شود

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان قم گفت: سیســتم های نوین آبیاری 
کشــاورزی در قم برای نخستین بار در موسســه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه 
انجام شد و بزرگترین پروژه های گلخانه ای استان به این موسسه اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه خبری آســتان مقدس حضرت معصومه سام اه علیها، عباس 
پورمیدانی درخصوص فعالیت های موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه اظهار 
کرد: موسسه زائر، یکی از موسسات بسیار پیشرو و پیش قدم در اجرای پروژه های 
کشاورزی است؛ به طوری که ورود دانش، سرمایه، استفاده از تکنیک های جدید 
و … را در امورشــان مد نظر دارند.وی ادامه داد: بزرگترین پروژه های گلخانه ای 
قم و همچنین پروژه پرورش ماهی خاویار در استان، توسط موسسه زائر کریمه 

انجام می شود.

روسيه جای خالی نفت ونزوئا را برای آمريکا پر می کند
روسیه صادرات نفت سیاه به آمریکا را در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ در رکورد باایی حفظ کرد تا جای خالی 
بشکه های نفت سنگین ونزوئا را که خریدشان در آمریکا حدود یک سال پیش متوقف شد را پر کند. آمریکا 
ســال گذشته با هدف سرنگونی دولت سوسیالیست نیکاس مادورو، رییس جمهور ونزوئا صادرات نفت این 
کشور را هدف گرفت و صادرات ونزوئا اکنون به پایینترین حد در حدود ۸۰ سال گذشته سقوط کرده است. 
اما با وجود بحران اقتصادی وخیم، مادورو همچنان در قدرت مانده و موفق شده بخشی از صادرات نفت را حفظ 
کند.از آنجا که بسیاری از پاایشگاههای نفت آمریکا معموا نفت سنگین را پاایش می کنند، این کشور خرید 
نفت ســیاه را از روســیه افزایش داده است. طبق آمار رفینیتیو آیکان، صادرات مسکو در سال ۲۰۱9 دو برابر 
نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش یافت و به ۱۱ میلیون تن رسید.واردات نفت سیاه آمریکا از روسیه در شش ماه 
نخست امسال به 5.3 میلیون تن افزایش یافت و در مسیر برابری با حجم باای واردات سال ۲۰۱9 قرار دارد.

آمریکا عمدتا نفت سبک تولید می کند که مناسب استفاده در مجتمعهای پاایشگاه طراحی شده برای پاایش 
نفت سنگین آمریکای اتین نیست. صنعت شیل آمریکا هم تولیدش را در بحبوحه تقاضای ضعیف کمتر کرده 
است.واشنگتن برخاف روسیه در توافق کاهش تولید نفت گروه اوپک پاس که از ماه مه آغاز شده و تا آوریل 
سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، حضور ندارد.یک معامله گر نفت سیاه روسی به رویترز گفت: کاهش تولید نفت 

سنگین اوپک و از دست رفتن بشکه های نفت ونزوئا از سقوط تولید نفت شیل برای آمریکا بدتر بوده است.

دبیرکل اوپک:
بازار نفت رفته رفته متعادل می شود

دبیرکل اوپک در فاصله دو روز تا نشست این نهاد با متحدان برای تصمیم گیری در خصوص تسهیل کاهش تولیدات از آگوست، اعام کرد که 
بازار نفت رفته رفته به تعادل نزدیک می شود.به گزارش رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در قالب گروهی موسوم به اوپک 
پاس از ماه مه و پس از آنکه بحران کووید-۱9 یک سوم تقاضای جهان را از بین برد و موجب فروپاشی قیمت ها شد، در توافقی تولیدات خود 
را روزانه 9.7 میلیون بشکه کاهش دادند.قرار است این توافق بعد از جوای و تا دسامبر تسهیل شده و به 7.7 میلیون بشکه در روز کاهش یابد 
البته تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. براین اساس، هیاتی موسوم به کمیته نظارت وزارتی مشترک )JMMC( چهارشنبه هفته جاری در 
خصوص مرحله بعدی کاهش تولیدات تصمیم گیری خواهد کرد.در این بین، »محمد بارکیندو« دبیرکل اوپک اظهار داشت: بازگشایی تدریجی 
اقتصاد و فعالیت های اجتماعی سراسر جهان، احیای تقاضا را که به شدت ضروری بود، فراهم کرد و این در حالی است که کاهش تولیدات روند 
افزایش موجودی انبارها را معکوس کرد.وی ادامه داد: این روندها در عرضه و تقاضا به ما کمک می کند تا گام به گام به ســمت بازاری متعادل 
نزدیک شــویم. ارزیابی بارکیندو حاکی از آن اســت که اعمال تغییرات چشمگیر در توافق اوپک پاس محتمل نیست.با این حال، منابع اوپک 
پاس ماه گذشــته به رویترز گفتند که اوپک و روســیه احتماا از آگوست کاهش تولیدات را تسهیل می کنند. نفت پس از رسیدن به کف ۲۱ 
ساله خود در آوریل با بشکه ای ۱6 دار، حاا به حدود ۴3 دار رسیده است.با توجه به اینکه عراق و سایر کشورها نسبت به جبران عدم کاهش 
تولیدات در ماه های مه و ژوئن، متعهد شده اند، افزایش واقعی تولیدات نمی تواند کمتر از دو میلیون بشکه در روز باشد. همچنین صادرات نفت 
عربستان سعودی در جوای همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند، زیرا ریاض قصد دارد تولیدات اضافی خود را در خاک خود به مصرف برساند.

تا دو ماه آینده عملیاتی می شود؛
نخستين پروژه تاسيسات  فاضاب روستايی 

استان اصفهان در خمينی شهر
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اجرای اولین طرح فاضاب روستایی 
پس از یکپارچه سازی شــرکت های آبفای شهری و روستایی، در استان اصفهان 
گفت: نخستین پروژه تاسیســات فاضاب استان، در روستای تیرانچی شهرستان 
خمینی شهر تا دو ماه آینده عملیاتی می شود. هاشم امینی افزود: مطالعات اولیه 
و نقشــه  های اجرایی سیستم فاضاب روستای تیرانچی تهیه شده و این پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۲/5 میلیارد تومان، با هدف بهره مندی ساکنان روستای تیرانچی از 
خدمات شبکه فاضاب اجرایی می گردد، گفتنی است در ابتدای امر، با تخصیص 
اعتبارات جاری، اجرای 5 کیلومتر از ۱۸ کیلومتر فاضاب این روستا عملیاتی می 
گردد .  رییس هیات مدیره آبفا استان اصفهان  با اشاره  به دلیل اجرای تاسیسات  
فاضاب در روســتای تیرانچی تصریح کرد: روستای تیرانچی از جمله روستاهایی 
به شمار می آید که از یک طرف به خمینی شهر و از سوی دیگر به شهر کوشک 
چســبیده است و مجاورت این روستا به شــهر ها یکی از دایل اجرای تاسیسات 

فاضاب در این منطقه است.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران خبر داد؛
پيشرفت فيزيکی 65 درصدی سد استيکی 

محمدابراهیم یخکشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای مازندران در بازدید از ســد استیکی سرخرود که 
به همراه نماینده نور و محمود آباد در مجلس شورای 
اسامی صورت گرفت با اشاره به اهداف سد استیکی 
سرخرود از جمله بهبود آبیاری 6۰۰ هکتار از اراضی 

کشــاورزی سواحل چپ و راســت رودخانه هراز گفت: با ایجاد این سد شرایط 
زیست محیطی بهبود، ظرفیت توریستی و تفریحی منطقه ارتقا یافته و با ایجاد 
مخزن تاخیری امکان برداشــت آب از رودخانه برای کشــاورزان مهیا می شود.

یخکشی گفت: عاوه بر تجهیز کارگاه، احداث کانال انحراف آب، احداث فرازبند 
و نشــیب بند و اجرای کامل کاتاف، عملیات بتن ریزی کامل پلتفرم و حوضچه 
آرامش را در کف انجام دادیم که امیدواریم با خرید اســتیک و همچنین انجام 

باقیمانده کار شاهد استفاده از این سد در فصل زراعی سال آینده باشیم.

عضوی بومی، رييس هيات مديره نفت ستاره 
خليج فارس شد

بندرعباس – کیوان حسین پور:  یاسر میرزایی سیرویی 
در جدیدترین تغییرات هیئت مدیره شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به عنــوان رئیس هیئت مدیــره انتخاب 
شــد.پس از آن که »یاسر میرزایی سیرویی« که اصالتی 
حاجی آبادی دارد به نمایندگی از شــرکت ملی پاایش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران جانشین سروش ذیگلری در هیات مدیره شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس شــد، این بار وی در هیات مدیره نیز به ریاست رسید و 
»محمدعلی دادور« دیگر رئیس هیات مدیره این پاایشــگاه نخواهد بود. این در 
حالی است که »احمد مرادی« نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی 
چندی پیش با حضور در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر بندرعباس 
بیان داشت که در مورد پاایشگاه ستاره خلیج فارس خبرهای خوبی در راه است که 
در زمان مناسب به مردم اعام خواهد کرد و به نظر می رسد که خبر خوب مرادی 

به این تغییر مربوط باشد. 
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گزیده خبر لزوم برخورد با قاچاق سیگار

ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به اقتصاد کشور
برخی برآوردها حاکی از آن اســت که مصرف ســیگار قاچاق و 
عدم پرداخــت مالیات و عوارض مربوط بــه آن، بیش از ۳ هزار 
میلیارد تومان به اقتصاد کشــور ضرر می زند. چگالی قیمتی و یا 
همان نســبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شــده این گروه 
کاایی همواره در صدر فهرست کااهای هدف قاچاق قرار گیرد. 
عاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به 
دایل دیگری همچون حمل ونقل آســان، حاشیه سود بسیار باا 
به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف کنندگان، 
با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.طبق آمار وزارت بهداشت، 
ساانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود اما 
بر اســاس گزارش مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته 
به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ 
حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ )۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ 
واردات(، در ســال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود 
۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق 
سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که 
با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ 

چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می شود.

گزارش سال 1398 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور

اما بر اســاس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق 
ساانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می شود. 
در همین زمینه، علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ســتاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز در اســفندماه سال گذشته گفت: »نیاز کل 
کشــور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر 
۵۰ میلیارد نخ آن در کشــور تولید می شــود. با این حساب 
۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصــرف و تولید داخل وجود دارد 
که کارشناســان معتقدند ایــن میزان از مســیر قاچاق وارد 
می شود«هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق 
سیگار از سوی دستگاه های مختلف ضد و نقیض است اما نکته 
حائز اهمیــت، وجود فاصله قابل توجه میــان تولید و میزان 
مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان 

باای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

مصرف ســیگار قاچاق، هزینه های درمان جامعه را باا 
می برد!

ورود ســیگار قاچاق به کشــور عاوه بر تضعیــف تولید داخلی 
و کاهــش درآمد دولــت از محل دریافت عــوارض، باعث ایجاد 
صدمــات اقتصــادی و همچنین ایجــاد مشــکات متنوع در 
ســامت عمومی جامعه اســت؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، 
امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شــرایط استاندارد وجود 
ندارد.به گفته عبدالرحمان رســتمیان، معاون فرهنگی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، 
از مصرف دخانیات آســیب های زیادی دیده اســت؛ برای مثال 
مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینــه ۴۵ هزار میلیارد تومانی 
به نظام درمان و نظام سامت شده و در کل هزینه های مستقیم، 
غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای اقتصاد کشور بوده است.همچنین بر اساس اظهارات 
کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی 
از سایر کااهای قاچاق دیگر متمایز می کند، موضوع آسیب های 
توأمان اقتصادی و ســامتی آن است.برای هر نخ سیگار تولیدی 

حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می شود و 
بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت های درمانی در 
اختیار وزارت بهداشــت قرار می گیرد.بر همین اساس فردی که 
ســیگار قانونی مصرف می کند، بخشی از هزینه درمان خود را از 
پیش به دولت پرداخت می کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق 
دریافت نمی شــود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف 
می کند نه تنها مالیات پرداخت نمی کند، بلکه در زمان ابتاء به 
بیماری های ریوی، دولت می بایست از سایر منابع بیت المال هزینه 

درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

ضرر 3 هزار میلیاردی قاچاق سیگار به اقتصاد کشور
ورود ســیگار قاچاق به کشــور منجر به تضعیف تولید داخلی و 
کاهــش درآمدهای دولــت از محل دریافت عــوارض و مالیات 
می شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع 
واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود 
کاای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر 
عهده تولیدکنندگان ســیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد 

آن سهم شرکت های بین المللی و مابقی سهم شرکت های داخلی 
اســت.بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار 
توســط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار 
به شــرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهــد یافت.بنابراین 
در صورت برخورد جدی با توزیع ســیگار قاچاق و افزایش سهم 
تولیدات داخلی، براساس گزارش های مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کشــور و ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز به ترتیب 
سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت 
درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه 
نزدیــک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مســتقیم از محل قاچاق 

سیگار متوجه بیت المال می شود.

لزوم برخورد با قاچاق سیگار
 به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل اســتناد در کشور نمی توان 
به صورت دقیق حجم قاچاق ســیگار را در کشور برآورد کرد. اما 
اگر طبق گزارش های اعام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل 
۶۸ میلیارد نــخ در نظر بگیریم، با توجه بــه آمار اعامی تولید 
سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، ساانه حدود ۱۳ میلیارد 
نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می شود.عدم وجود آمار دقیق 
مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی 
بســیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به 
تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه های متولی برخورد 
با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز، تمام توان 
خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل 
در سال های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح های برخورد با قاچاق 
سیگار بوده ایم.البته علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاا و ارز در جدیدترین اظهارات خــود از آغاز طرح 
رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن 
این طرح می توان این کاا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد 
و مورد رهگیری قرار داده و با راه اندازی ســامانه رهگیری سیگار، 
خود به خود قاچاق این کاا تا انتهای سالجاری به صفر می رسد. 
باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن 
زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح های مبارزه با قاچاق 

مبتا می شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد
اعطای یارانه سود تسهیات، به خریداران 

ماشین آات معدنی ایرانی
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 
با اشــاره به حرکت در مســیر تحقق شــعار جهش تولید، از اعطای یارانه سود 
تســهیات به خریداران ماشین آات معدنی ســاخت داخل توسط این سازمان 
خبر داد.خداداد غریب پور ضمن یادآوری اینکه پیش از این، ایمیدرو با پیشنهاد 
صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی مبنی بر حمایت از سازندگان 
ماشــین آات معدنی،   موافقت کرده بود، گفت: به تازگی نیز مصوبه هیات عامل 
ایمیدرو در این باره نیز صادر شــده و مقرر شده است تا با هدف توسعه ساخت 
داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، تا چهار درصد از سود تسهیات را به صورت یارانه، در اختیار معدن کارانی 
که به این شیوه اقدام می کنند،   پرداخت کند.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره 
به سیاست های این سازمان در تقویت تولیدات داخلی، تاکید کرد: مجموعه این 
اقدامات سبب تحقق شعار »جهش تولید« خواهد شد.این در حالی است که فرید 
دهقانی- مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی- در گفت وگو 
با این خبرگزاری از اهمیت و اولویت نوســازی و به ســازی ماشین آات معدنی  
صحبت کرده و تاکید کرد: از جمله نکاتی که حتما باید به آن توجه کرد این است 
که  در حال حاضر اگر اقدام به نوســازی و به سازی ماشین آات نکنیم، این عدم 
به سازی و نوسازی منجر به افت شدید تولید در بخش استخراج و متناسب با آن 
در سال های آینده، افت فرآوری خواهد شد. در سال های آتی در بخش استخراج 
علی الخصــوص در معادن بزرگ و برای پیمان کاران بزرگ، چنانچه نوســازی به 
صورت جدی پیگیری نشــود، دچار یک خدشه جدی و اساسی خواهیم شد.وی 
هشدار داد: چنانچه در حوزه ماشین آات و تجهیزات معدنی نسبت به تامین اقدام 
نشود، به یکباره کل ماشین آات افت خواهند کرد؛ در اینصورت حجم بسیاری از 
استخراج و فعالیت های معدنی را از دست خواهیم داد و همین ماشین های فعال 
فعلی نیز در یک  حالت تعمیری باقی می مانند که ســبب خروج آن ها از چرخه 

تولید خواهد شد که این امر از بدترین اتفاقاتی است که می تواند رخ دهد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد؛
عدم محرومیت از خدمات بانکی برای 
واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغان 
آنها باای ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد؛ این در 
حالی اســت که تا پیش از این، تنها واحدهای تولیدی دارای ۱۰۰ کارگر به باا 
از این تســهیات برخوردار می شدند.میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشــور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس 
گزارش ارایه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار 
با روســای قوای مجریه و قضائیه، مشکات و مسائل پیش روی تولید و صنعت 
کشــور با این دو قوه در میان گذاشته شده اســت.وی افزود: در این دیدار آیت 
اه رئیســی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید صادر نموده و نسبت به تعیین نماینده ویژه ای نیز از 
سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت 
داده اند.زالی ارایه »پیشــنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی 
مشمول جزء »د« بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸« را از جمله موارد مطرح شده 
در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر 
اساس گزارش ارایه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد 
که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی باتکلیف اســت و در صورتی 
که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشــخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست 
بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکات بسیار برای 
این واحدها وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت های مندرج در مواد 
۵ و ۲۱ قانون »اصاح قانون صدور چک« در ســال جهش تولید محور دیگر این 
جلســه بود؛ به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که 
به دلیل چک برگشــتی دچار محدودیت های این دو ماده قانونی مثل دریافت 
دســته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و اســتفاده از چک موردی و 
همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیات بانکی شده بودند، از این محدودیت 
ها مستثنی می شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر 
شــد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به باا نیز از این شروط مستثنی شوند که 
پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای 
تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری 
گردد.زالی اضافه کرد: آخرین دســتور جلسه امروز، اعام تسهیات بانکی مورد 
نیاز در بخش صنعت و معدن در ســال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و 
تحقق جهش تولید بود که توســط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد 
و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در 
خصوص نحوه پرداخت تسهیات تا پایان سال به تفکیک بانکهای عامل، گزارش 

ازم را ارائه نماید.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فواد مبارکه خبر داد: 
شاخصهای ایمنی فواد مبارکه در بااترین 

سطح جهانی 
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت فواد مبارکه گفت: خوشبختانه 
باعملکرد بســیار خوبی که طی فراینــد آموزش و ارتقای دانش نیـــروی 
انــــسانی به  دســــت  آمده و همچنـــین با به کارگیـــری حداکثــری 
دســتورالعمل های ایمنــی و همکاری همۀ همکاران در ایــن زمینه، فواد 
مبارکه در بسیــــاری از زمیـــنه ها ازجـــمله بهبـــــود شاخــص های 
ضـــــریب تـــــکرار و شـــــدت حوادث، نســبت به ســایر فوادسازان 
 جهان عملکرد درخشــانی داشــته اســت و در بااترین ســطح قرار دارد.

حسین مدرســی فر    در همین خصوص افزود: خوشبختانه تأکید و راهبرد 
مدیریت شــرکت در خصوص ارتقای هرچه بیشتر ضریب ایمنی کارکنان و 
 تجهیزات شرکت مؤثر واقع شده و طبق آنچه نمودارها و گزارش های جهانی

 )WORLD  STEEL( نشــان می دهنــد، شــرکت فــواد مبارکــه 
در ســال ۹۸ و طــی ۳ مــاه ابتــدای ســال جاری بــا »ضریــب تکرار« 
 ۰.۸ نســبت بــه ســایر فوادســازان بهترین عملکرد را داشــته اســت.

وی در تشــریح وضعیت شــرکت در زمینۀ »ضریب شــدت حوادث« که 
بزرگی حوادث را نشــان می دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز شــرکت به 
 عدد ۰.۰۱ دســت یافته اســت و از این حیث نیز در دنیا   بی نظیر   است.

وی در توضیح عملکرد شــرکت در زمینۀ مدیریت ویروس کرونا در شرکت 
نیز گفت: فواد مبارکه در هفت محور برای مقابله با این ویروس برنامه ریزی 

و اقدام کرده است.

معاون طــرح و برنامــه وزارت صمت 
گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده تا 
پایان امسال ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی 
به بهره برداری می رسد.سعید زرندی با 
بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار 
مجوز صادرشده برای احداث واحد های 
صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
پیشرفت فیزیکی باای ۶۰ درصد دارند 
افــزود: از این تعداد بیــش از ۳ هزار و 
۸۰۰ واحد باای ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارند.وی بــا تصریح به اینکه 
در بازه های شش ماهه مجوز طرح های 
بدون پیشرفت فیزیکی باطل می شود، 
گفــت: هر طرحــی که تــا ۶۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته باشد برای ما 
جدی محسوب می شــود.زرندی افزود: 
طرح های دارای مجوز برای اعام زنده 
بودن باید هر ســه مــاه یک بار گزارش 

پیشــرفت کار ارائه کنند و در صورت 
ارائه نکردن گزارش به عنوان طرح معلق 
محسوب می شوند که به مرحله ابطال 
می رسند. اما طرح های باای ۶۰ درصد 
قابل ماحظه  پیشرفت  به دلیل  معمواً 
ابطال نمی شــوند و چنانچه مشــکلی 
داشته باشند از ســرمایه گذار تعهدات 
ازم اخذ می شــود و در صورت ناتوانی 
در ادامــه پروژه طرح به ســرمایه گذار 
دیگــری واگــذار می شــود.وی گفت: 
طبق بررسی های انجام شده ۳۰ درصد 
طرح های باای ۸۰ درصد پیشرفت در 
حوزه صنایع و معدنــی، ۳۰ درصد در 

حوزه شــیمیایی و فراورده های حاصل 
از نفــت، ۹ درصد محصــوات غذایی 
و آشــامیدنی، ۷ درصد در نســاجی، 
۴ و نیــم درصــد در ماشین ســازی و 
تجهیــزات حمل ونقــل، ۴.۵ درصــد 
اســتیک و پاستیک و ۱۵ درصد هم 
سایر طرح ها هستند که به صورت دائم 
میزان پیشــرفت آنها رصد می شــود.

معاون طرح و برنامــه وزارت صمت با 
ابراز اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت 
از طرح های باای ۶۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی است اضافه کرد: تا پایان امسال 
بین طرح های با پیشرفت فیزیکی باا، 

۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری و ۴۰هزار فرصت 
شغلی، ۵شنبه هر هفته با حضور رئیس 
می رسد.زرندی  بهره برداری  به  جمهور 
درباره مشــکات عمده بــرای احداث 
طرح هــای صنعتی گفــت: مهم ترین 
مشــکْل تأمین مالی و نقدینگی اجرای 
طرح اســت.وی اظهار کرد: تأمین ارز 
بــرای واردات ماشــین آات از خارج، 
تورم های مقطعی که موجب تغییر در 
میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی 
طرح می شود، انتقال پول و تأمین وثیقه 
برای مکمل های مالی دیگر مشــکات 
عمده تکمیل طرح های صنعتی هستند.

وی از بهره منــدی واحدهایــی که در 
ســال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند از 
معافیت بازرســی مالیات در سال های 

قبل خبر داد.

 افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی 
تا پایان سال

سازمان توسعه تجارت می گوید صادرکنندگان چهار ماه 
زمــان دارند تــا ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور 
بازگردانند. بر اســاس اعام این ســازمان، پس از صدور 
پروانه صادراتی، صادرکنندگان چهار ماه زمان دارند تا ارز 
حاصل از صادرات خود را به کشــور بازگردانند و در غیر 
این صورت بر اســاس سیاست های اعامی وزارت صمت 
و بانک مرکزی، باید پاســخگویی چرایــی دیرکرد خود 
باشند.این ســازمان همچنین اعام کرده در صورتی که 
صادرکنندگان بتوانند ظرف مدت ســه ماه ارز خود را به 
کشــور بازگردانند، از ۱۰ درصد معافیت در بازگشت ارز 

برخوردار خواهند شــد.این سیاست در حالی اعام شده 
کــه بانک مرکزی در روزهای گذشــته اعام کرده، زمان 
ایفای تعهدات ارزی ســال ۱۳۹۸ که پایان تیر ماه اعام 
شده بود، تمدید نمی شود و کلیه صادرکنندگان موظفند 
در روزهای آینده تعهــدات ارزی خود را اجرایی کنند یا 
در غیر این صورت، گزینه هایــی مانند تعلیق کارت های 
بازرگانی آنها روی میز خواهد بود.به گزارش ایســنا، پس 
از بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا، دولت به منظور 
تامین منابع ارزی ازم کشــور، اعام کرد صادرکنندگان 
غیرنفتی موظفند بخشــی از ارز حاصل از صادرات خود 

را به عنوان تعهد ارزی به کشــور بازگردانند.با راه اندازی 
سامانه نیما، از سال گذشته، صادرکنندگان ۵۰ درصد از 
ارز خود را باید در این ســامانه به فروش برســانند و ۳۰ 
درصد نیز می تواند به عنوان واردات در ازای صادرات انجام 
شود.بر اساس اعام گمرک، ایران در سال گذشته بیش از 
۴۰ میلیارد دار صادرات غیرنفتی داشــته اما این آمار در 
ماه های گذشته تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، کاهشی 
جدی را نشــان می دهد.کاهش منابع درآمد ارزی تحت 
تاثیر شــیوع کرونا،  باعث شده در هفته های گذشته نرخ 

دار در بازار آزاد ایران، افزایش یابد.

مهلت چهار ماهه به صادرکنندگان برای بازگشت ارز

 در نخستین جلسه میز کشوری هند مطرح شد:
کاهش ۸۲ درصدی صادرات ایران به هند

دبیر میز هند ســازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری اولین جلسه میز کشوری هند با هدف 
بررســی راهکارهای توسعه صادرات به این کشــور خبر داد.به گزارش سازمان توسعه تجارت 
ایران، حسین بامیری با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به تحریم ها و شیوع ویروس کرونا 
صادرات ایران به هند در سه ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
۸۲ درصدی داشته است که در این نشست با اشاره به ظرفیت موجود برای افزایش سطح روابط 
تجاری ایران و هند و همچنین نیاز این کشور به محصوات ایرانی، راهکارهای افزایش صادرات 
به این بازار مهم هدف صادراتی مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: در این جلســه ضمن ارائۀ 
گزارشــی از روابط ایران و هند، نمایندگان حاضر، نقطه نظرات خود را در مورد چگونگی انجام 
تهاتر با این کشــور، مشکل آغاز نشدن فعالیت بانک پاسارگاد در هند، فعال شدن بندر چابهار 
و موانع و راهکارهای توسعه صادرات به هند و همچنین تدوین نقشه راه  و استراتژی صادرات 
به این کشــور مطرح کردند.دبیر میز هند سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این جلسه 
مقرر شد نقشه راه عملیاتی توسعه صادرات ایران به هند از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و هند تهیه و تدوین شــود. همچنین پیشنهاد شد در جلسه ای با هماهنگی اتاق ها و سازمان 
توسعه تجارت ایران و با حضور تجار و صادرکنندگان به بررسی دایل کاهش صادرات به هند 
با وجود پتانسیل های موجود پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای افزایش صادرات به کشورهای 
هدف اتخاذ شود.گفتنی است، نخستین جلسه میز کشوری هند با حضور نمایندگان وزارت امور 
خارجــه، بانک مرکزی ج. ا. ایران،  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و تهران و 

همچنین اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

کاهش ۸.۱ درصدی صادرات چین به 
آمریکا در نیمه نخست سال

صادرات چین به آمریکا در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته ۸.۱ درصد کاهش یافت و همزمان واردات 
پکن از واشــنگتن نیز با افت ۱.۵ درصدی مواجه شد.به گزارش 
رویترز، هنوز مشــخص نســیت که اطاعات مذکور که توسط 
»لی کیِوون« ســخنگوی گمرک چین ارائه شده، بر مبنای یوآن 
بــوده یا دار آمریکا. لی در ادامه گفــت که چین و آمریکا برای 
اجرایی کردن فاز اول توافق تجاری باید شرایط مطلوب را فراهم 
بیاورند.عاوه بر این، براســاس داده هــای گمرکی، صادرات کلی 
چین در ماه ژوئن به طور ناگهانی نســبت به ســال گذشته ۰.۵ 
درصد افزایش یافت و واردات نیز با رشد ۲.۷ درصدی روبرو شد. 
تحلیل گــران رویترز پیش بینی کرده بودند که صادرات پس لز 
افت ۳.۳ درصدی در ماه مه، ۱.۵ درصد کاهش نســبت به سال 
گذشته ریزش کند.انتظار می رفت واردات نیز در مقایسه با کاهش 
۱۶.۷ درصــدی در ماه مه، با ریزش ۱۰ درصدی مواجه شــود. 
چین ماه گذشــته مازاد تجاری ۴۶.۴۲ میلیــارد دار را به ثبت 
رســاند؛ پیش بینی رویترز در این خصوص ۵۸.۶۰ میلیارد دار 
بود و ضمن اینکه مازاد تجاری پکــن در ماه مه ۶۲.۹۳ میلیارد 

دار به ثبت رسید.

معاون سازمان حمایت اعام کرد
تامین نشدن نهاده مصوب؛ چالش 

تولیدکنندگان مرغ
معــاون نظارت بــر کااهای مصرفی ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: مرغدار از تامین نشدن نهاده با قیمت مصوب، گله مند است 
و این چالش تولیدکنندگان مرغ است.ســید داوود موسوی در ارتباط تصویری با 
بخش خبری  شبکه یک سیما، افزود: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، مرغ از 
اقام کااهای گروه اول محسوب می شود و هر گونه تغییر قیمتی در آن، فرآیند 
خاصی دارد.وی با اشاره به اینکه بر اساس محاسبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت 
مرغ زنده از ۸ هزار و ۵۵۰ به ۱۰ هزار تومان تغییر داشــت، اضافه کرد: بر اساس 
این تغییر قیمت در نرخ مرغ زنده، قیمت مرغ آماده مصرف هم تغییر می کند که 
آخرین قیمت، ۱۵ هزار تومان با دامنه تغییرات )تلورانس( ۵ درصد است.موسوی 
با بیان اینکه مشــکاتی در بخش تامین نهاده ها و ارز بود که در حال رفع شدن 
است، افزود: بر اساس اسناد و مدارک و محاسبات قیمت گذاری، قیمت مصوب، 
تعیین می شود.وی ادامه داد: اگر قیمت بازار کمتر از قیمت مصوب باشد، شرکت 
پشتیبانی امور دام، ورود و مرغ مازاد را جمع آوری می کند و اگر قیمت، بیش از 

نرخ مصوب باشد، این شرکت، مرغ مورد نیاز را در بازار توزیع می کند.

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار
همه استیک ها باید در سامانه جامع تجارت 

عرضه شود
ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که انواع استیک وارداتی و تولید داخل با ارز دولتی و 
نیمایی باید در سامانه جامع تجارت عرضه شود.بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار 
مجددا تاکید شد که استیک های وارداتی و داخلی اعم از سبک، سنگین جاده ای 
و خارج جاده در سامانه جامع تجارت داخلی عرضه شود.همچنین استیک های 
وارداتی و تولید داخل با ارز ۴۲۰۰ تومان باید مطابق با ضوابط قبلی یعنی میزان 
پیمایش و حواله عرضه شــود و عرضه استیک های وارداتی و تولید داخل با ارز 
نیما نیز باید در سامانه جامع تجارت و از طریق شبکه مجاز با ثبت کامل اطاعات 
خریدار، شماره پاک، کارت پیمایش، میران پیمایش و ... صورت گیرد.در مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار در این زمینه تبصره ای هم در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه 
ضوابط اجرایی مربوط به ثبت دقیق اطاعات در ســامانه با مســئولیت معاونت 
بازرگانی داخلی و همکاری سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای، وزارت کشور، 
انجمن های تامین کننده و مصرف کننده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجددا 

تعیین و اباغ خواهد شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول
دراجــرای مفاد پرونــده اجرایی ۹۸۰۳۳۸ شــعبه اجرای احــکام حقوقی 
دادگستری شهرستان دیواندره درنظر دارد شش دانگ پاک ثبتی ۱۱۶۰۵ 
فرعی از ۵۸ اصلی با متــراژ ۱۳۹/۰۸ متر مربع و پاک ثبتی ۴۴۹ فرعی از 
۵۸ اصلی به متراژ ۱۲۰/۷۹ متر مربع با مالکیت آقای ناصح براخاصی و عابد 
براخاصی و امید براخاصی و فتح اله محمد خانی که شامل یک باب ساختمان 
مسکونی یک طبقه واقع در خیابان ۱۶ متری با قیمت پایه ۹۲۷۵۸۲۰۰۰۰ 
ریــال را از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ســاعت ۱۰ صبح در دفتر 
شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند.کســانی که تمایل به خرید 
دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلســه بازدید و نسبت به اعام قیمت 
پیشنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده 
باید ۱۰ درصد بهارا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید 
و حداکثــر ظرف یک ماه از تاریــخ اباغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر 
اینصورت ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید میگردد.
عبدی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری دیواندره  )۲۲۰ (
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گزیده خبر
انتقاد گوترش از قطعنامه شورای امنیت 

درباره سوریه
دبیرکل سازمان ملل از قطعنامه شورای امنیت درباره ارسال کمک های بشردوستانه 
به ســوریه از طریق تنها یک گذرگاه انتقاد کرد.به گــزارش خبرگزاری آناتولی، 
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی گفت: 
قطعنامه شورای امنیت درباره ارسال کمک ها به سوریه تنها از طریق یک گذرگاه، 
موجب پیچیدگی شــرایط کمک رسانی شــده و هزینه بیشتری دارد و کارآمدی 
کمتر.از شنبه گذرگاه های باب الهوی و باب السام در مرزهای ترکیه بسته شد اما 
بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت گذرگاه باب الهوی باز شد.اظهارات دوجاریک 
با بیانیه گوترش که بعد از تصویب قطعنامه شــورای امنیت صادر شــد، مغایرت 
دارد. گوترش در آن بیانیه گفته بود براســاس این قطعنامه به ۲.۸ میلیون سوری 
کمک رســانی می شــود.دوجاریک درباره این بیانیه گفت: ما موضع خود را اعام 
کردیم و معتقدیم که واضح بودیم.شورای امنیت شنبه پیش نویس قطعنامه آلمان 
و بلژیک برای تمدید ارسال کمک ها به سوریه تنها از طریق یک گذرگاه در مرزهای 

ترکیه برای یک سال را تصویب کرد.

 چه کسی عامل درز اطاعات شکایت
از شهردار سئول است؟

تحقیقات درباره احتمال درز اطاعات به عنوان اصلی ترین علت خودکشی شهردار 
سئول آغاز شده اســت.به گزارش یونهاپ، سواات درباره این مسله که شهردار 
سابق ســئول پیش از خودکشی نسبت به اتهامات آزار جنسی خود مطلع شده 
بود در این کشور افزایش یافته است.هرچند شواهد حاکی از آن است که احتمال 
دارد وی درباره این شکایت به نحوی مطلع شده بود، هنوز مشخص نیست که این 
اطاعات چگونه درز پیدا کرده بود. این درحالی است که تمام سازمان های مرتبط 
نســبت به این موضوع ابراز بی اطاعی کرده و هرگونه افشای اطاعات از سمت 
خود را رد کرده اند.پلیس ادعا کرده که دفتر ریاست جمهوریر را نسبت به پرونده 
آقای پارک )شهردار سابق سئول( مطلع کرده هرچند دفتر ریاست جمهوری نیز 
هرگونه انتقال اطاعات به شهردار را رد کرده است. دولت شهری سئول گفته که 
هیچ اطاعی درباره شکایت از اقای پارک نداشته است.پلیس سئول روز گذشته 
اعام کرد که جسد »پارک وون سون« شهردار 64 ساله این شهر در شمال سئول 
پیدا شــده است. ساعاتی پیش دختر شهردار سئول به پلیس اطاع داده بود که 
پدرش پس از خروج از خانه تلفن همراه خود را خاموش کرده و در خانه یادداشتی 
شبیه وصیت نامه برای اعضای خانواده خود به جای گذاشته است.شهردار متوفی 
ســئول ظاهرا با اتهام آزار جنسی مواجه بوده است پس از اینکه منشی سابق او 
روز چهارشنبه دادخواستی درباره »تماس فیزیکی« و »رفتار نامناسب« شهردار 
ارائه کرده بود. گمان می رود که وی به دلیل انتشــار اخبار تأیید نشده درباره آزار 
جنسی تعداد بیشــتری از کارکنان خود، از ترس آبروریزی دست به خودکشی 
زده اســت.این اتفاق با انتقاد بسیاری از مردم پایتخت کره جنوبی مواجه شد به 
نحوی که بیش از 300 هزار نفر از مردم خواســتار رسیدگی به پرونده وی حتی 

بعد از مرگ او شدند. 

 بوررل:

هرکاریبتوانمبراینجاتبرجامانجاممیدهم
 »جوسپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
سه شنبه با صدور بیانیه ای به مناسبت پنجمین سالگرد توافق 
برجام اعام کرد مصمم اســت هر اقدام ممکن را برای حفظ 
ایــن توافق انجام دهــد.در این بیانیه که یک نســخه آن در 
تارنمای اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشــر شده، آمده است: 
در پنجمین سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، حفظ 
این توافق بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.برجام در تاریخ 
۱4 ژوئیه ۲0۱4 منعقد شد و متعاقبا از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد)قطعنامه ۲۲3۱(  به اتفاق آراء تصویب شد. 
این یک دستاورد چندجانبه برای نظام عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای است که در برقراری امنیت منطقه و جهان سهم به 
ســزایی دارد.این بیانیه می افزاید: برجام تنها ابزاری است که 
به جامعه جهانی درباره ]ماهیت صلح آمیز بودن[ برنامه اتمی 
ایران اطمینان می دهد. این توافق شــامل تعهدات اتمی برای 
ایران است که باید در ازای رفع تحریم های بین المللی با نگاه 

به عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اجرا شود.
براســاس این توافق، نظارت و راستی آزمایی بی سابقه ای ]از 
فعالیت های هســته ای ایران[ توسط آژانس بین المللی انرژی 

صــورت می گیرد که جــا دارد در این خصــوص از اقدامات 
حرفــه ای، فنی و بی طرفانــه آژانس قدردانی کنــم. از این 
رو، اجرای کامل برجام از ســوی تمام طرف ها حیاتی اســت.

در ادامه این بیانیه، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نســبت به خروج ایاات متحده از برجام ابراز تاســف کرد و 
افزود کــه آمریکا از مــاه »می« ســال ۲0۱۸ میادی)۱۸ 
اردیبهشــت۱3۹۷( به این سو در هیچ یک از جلسات مرتبط 
با برجام شرکت نکرده است.اما سایر طرف های باقی مانده در 
برجام در چارچوب این توافق، به همکاری جمعی در خصوص 
بررسی نگرانی های موجود پیرامون اجرای این توافق، تاثیرات 
ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه 
ایران پرداخته اند.»جوســپ بورل« در پایان بیانیه یاد شــده 
تصریح کرد که در کســوت مســئول هماهنگ کننده برجام 
مصمم است که با همکاری سایر طرف های مشارکت کننده 
در این توافق و جامعه  جهانی این سند را حفظ کند.وی خطر 
نشان کرد: ما نباید تصور کنیم که فرصت دوباره ای در آینده 
برای جامعه جهانی مهیا خواهد شــد، تا بتواند به برنامه های 

هسته ای ایران به این شکل وسیع و جامع بپردازد.

 چین: 
جامعه جهانی آمریکا را برای بازگشت به برجام تحت فشار بگذارد

»هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز سه شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد امضای توافق نامه برجام در بیانیه ای 
با تاکید بر اینکه کشورش قاطعانه از توافق هسته ای سال ۲0۱۵ ایران حمایت می کند از جامعه بین المللی خواست آمریکا را برای 
بازگشت به این توافق مهم بین المللی، تحت فشار بگذارد.خانم هوا با اشاره به ارسال نامه هفتم ژوئن  »وانگ یی« وزیر خارجه چین 
به دبیرکل سازمان ملل و اعام مواضع چین درباره موضوع هسته ای ایران یاداوری کرد که ما همچنان قاطعانه به این توافق پایبند 
هستیم.این مقام چینی برجام را حاصل یک »دیپلماسی چند جانبه فشرده« دانست که با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 
ملل پشتیبانی می شود و عنصر کلیدی در عدم اشاعه است و افزود: »برجام عامل و ضامن حفظ صلح و ثبات منطقه و نمادی از حل 
موضوعات مهم بین المللی با دیپلماسی و گفت و گو است«.سخنگوی وزارت خارجه چین با یاداوری رویکرد نامناسب آمریکا در برابر 
مقررات و معاهدات بین المللی و خروج این کشور از بسیاری از توافقنامه ها و سازمان های بین المللی افزود: آمریکا در ماه می سال 
۲0۱۸ از برجام خارج شد که نقض کامل قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت محسوب می شود این تخطی و نقض آشکار قطعنامه، باعث 
شکل گیری تنش پیرامون برنامه هسته ای ایران شده است اکنون هم آمریکا با تاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و بازگرداندن 
ساختار تحریم های گذشته علیه تهران، همچنان برجام را تهدید می کند و در مسیر تخریب این توافق بین المللی حرکت می کند.»هوا 
چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین حفظ توافق هسته ای سال ۲0۱۵ میادی را درست ترین راه برای حل موضوع هسته 
ای ایران عنوان کرد و گفت: ایران تحت فشار حداکثری آمریکا از برخی تعهداتش در چارچوب برجام عقب نشینی کرده است اکنون 
وظیفه مهم طرف های دیگر تقویت مذاکرات و رایزنی ها در ساختار کمیسیون مشترک و یافتن راه هایی برای برون رفت از این شرایط 

به صورت گام به گام و با اقدام متقابل است و اینکه توازن حقوقی و قانونی در برجام احیا شود.ب

 قاسمی: 
ایران به تنهایی نمی تواند عضو برجام باقی بماند

سفیر ایران در فرانسه با تاکید براینکه هیچ تفاهم و روابطی برای همیشه نمی تواند یک سویه و یکطرفه باقی بماند، گفت: در صورتیکه 
شرکای برجامی ایران نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند، ایران به تنهایی نمی تواند کشور عضو برجام باقی بماند. بهرام قاسمی سفیر 
جمهوری اسامی ایران در فرانسه همزمان با پنجمین سالگرد انعقاد »برجام« دوشنبه شب در رشته توئیتی افزود: در تاریخ ۱4 ژوئیه 
۲0۱۵، پس از ۱3 سال مذاکرات پیچیده، سخت و به عبارتی بی نظیر، ایران با گروه کشورهای ۵+۱ درخصوص مباحث هسته ای به 
تفاهمی تاریخی موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک - برجام دست یافت. توافقی در راستای تقویت و استحکام رژیم عدم اشاعه، با 
رعایت درک متقابل و منافع طرفین.قاسمی ادامه داد: اما از آنجایی که رژیم مستبد و زیاده خواه آمریکا هرگز در حسن انجام تفاهمات 
و اجرای توافقات قابل اعتماد نبوده و نیست، از همان ابتدا ایاات متحده باقصور در انجام وظایف و تعهدات پذیرفته شده در برجام، در 
برابر حسن نیت ایران و یک آزمون تاریخی، کارشکنی های خود را آغاز کرد و سرانجام در ۸ ماه می ۲0۱۸، ایاات متحده به رهبری 
ترامپ، به صورت یکجانبه و برخاف تمامی موازین شناخته شده بین المللی از برجام خارج شد و با نقض قطعنامه ۲۲3۱ به عنوان یک 
عضو شورای امنیت، متحدین خود و سایر اعضاء را نیز به خروج از برجام تشویق کرد و سخت ترین تحریم ها در طول تاریخ بشریت 
را علیه ملت بزرگ و صاحب تمدن و متعهد به تمامی موازین بین المللی اعمال و سایر اعضای جامعه بین المللی را به لزوم پیروی از 
قوانین فرامرزی آن کشور تهدید کرد.سفیر ایران در فرانسه گفت: دول اروپائی و بخصوص دیگر شرکای برجامی، ایران را تشویق به 
استمرار حضور در این توافق کرده و با وعده ایجاد یک سازو کار مالی برای تجارت با ایران، از آمریکای گریزان از تعهدات جهانی و بین 
المللی، انتقاد کردند.قاسمی افزود: امروز پس از پنج سال از تفاهم بزرگ برجام به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در معاهدات و توافقات 

جهانی مبتنی بر قطعنامه سازمان ملل و حمایت جهانی می گذرد.
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برای این که حافظه قوی باشــد و به درستی عمل کند، به تمرین ها و 
آموزش هــای به خصوصی نیاز دارد که آن را تقویت می کنند. با تصاویر 
قوی شروع کنید. تاش کنید تا تصاویری مانند تصاویر عجایب هفت گانه 
را به خاطر بسپارید. تصاویر را در یک مکان آشنا قرار دهید. برای مثال 
می توانیــد تصاویر را از دیوار ورودی خانه خــود آویزان کنید و یا آنها 
را روی دیوارهــای اطــراف کاناپه قرار دهید تا هنــگام ورود به خانه یا 
استراحت کردن، نگاهتان به تصاویر بیفتد. توجه کنید. به خاطر سپردن 
تصاویر، کار خیلی دشواری نیست اما اگر قرار باشد عناصر بسیاری را در 
تصاویر به خاطر بسپارید، به انگیزه بیشتری نیاز خواهید داشت. نکات 
مورد نظر را تجزیه کنید. به خاطر ســپردن اعداد یا نام ها با دشــواری 

بیشتری همراه است. 

مطالعه محققان نشان داده است از هر سه بزرگسال جوان یک نفر ممکن 
اســت با عائم شــدید/حاد بیماری کووید-۱۹ مواجه شود.در حالی که 
احتمال بستری شدن بیماران باای ۶۵ سال مبتا به این بیماری نسبت 
به افراد جوان بیشــتر است اما این موضوع در حال تغییر کردن است چرا 
که محققان اخیرا اظهار کرده اند میزان آسیب پذیری در برخی افراد جوان 
برای ابتا به نوع حاد این بیماری بااتر اســت. آنها دریافتند که با افزایش 
تعداد افراد مبتا به این بیماری، این موضوع آشکار می شود که جوان بودن 
نمی تواند مانع ابتای افراد به نوع حاد این بیماری شــود. در این مطالعه 
محققان شاخص هایی مانند شرایط قلب، دیابت، آسم، شرایط ایمنی)مانند 
لوپوس، نقرس، آرتریت روماتوئید(، شرایط کبدی، چاقی و سیگار کشیدن 

چندین نفر را در مدت ۳۰ روز مورد بررسی قرار دادند. 

سلولز ماده اصلی موجود در دیواره های سلول گیاهی است و به گیاه 
کمک می کند تا سفت و قوی بماند. گلوکز گیاه محصول مستقیمی 
از فتوســنتز است که دی اکســید کربن را از جو می گیرد و ذخیره 
می کند. دانستن این موضوع در سطح مولکولی و دریافتن چگونگی 
تولید ســلولز می تواند دانشــمندان را قادر سازد تا بیوسنتز گیاه را 
برای تغییر خصوصیات فیزیکی ســلولز، بهینه سازی ترسیب کربن 
یا اســتخراج انرژی ذخیره شده برای سوخت رسانی به فرآیندهای 
انســانی اصاح کنند. ترسیب کربن به روند ذخیره کربن موجود در 
هوا در خاک و گیاهان گفته می شود. این روند با ذخیره کربن از هوا 
باعث می شود که از میزان کربن دی اکسید که گازی گلخانه ای است 

،کاسته شده و به بهبود کیفیت هوا کمک شود. 

 پنج گام موثر
 برای تقویت حافظه

جوانان سیگاری در معرض ابتا به 
نوع حاد کووید-19 قرار دارند

 چگونه گیاهان سلولز 
ایجاد می کنند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

منطقه محروم »بلوچستان« 

Y کاهش قیمت قابل توجه تسا مدل
درست چند ماه پس از عرضه تسا مدل Y، این خودروساز خبرساز اقدام به کاهش قیمت ۳ هزار داری مدل Y در آمریکا کرده 
اســت.در حال حاضر دو نسخه از تسا مدل Y عرضه می شود که یکی از نوع برد بلند و دیگری از نوع پرفورمنس است. به لطف 
این کاهش قیمت، مدل Y برد بلند هم اکنون با قیمت ۴۹,۹۹۰ داری در دسترس است.این خبری خوب برای هر فردی است که 
منتظر سفارش مدل Y می باشد. پیش از این هزاران نفر پیش خرید این خودرو را انجام داده اند.گفته می شود برخی تنظیمات نیز 
در نسخه پرچم دار تسا مدل Y پرفورمنس انجام شده است. قبًا این خودرو به صورت سفارشی با پکیج پرفورمنس در دسترس 
بود که باعث می شــد حداکثر سرعت از ۲۳۳ به ۲۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش یابد. این پکیج همچنین شامل رینگ های ۲۱ 
اینچی منحصربه فرد و ترمزهای پرفورمنس، سیستم تعلیق با ارتفاع کمتر و پدال های آلومینیومی می باشد.با به روزرسانی انجام 
شده این پکیج هم اکنون به صورت استاندارد روی تمامی نسخه های مدل Y پرفورمنس وجود دارد. قیمت این خودرو از ۵۹,۹۹۰ 
دار شروع می شود.به لطف کاهش قیمت ۳ هزار داری مدل Y برد بلند این خودرو هم اکنون فقط ۳ هزار دار گران تر از نسخه 

قابل مقایسه تسا مدل ۳ بوده و خب این مورد با ابعاد بزرگ تر و فضای بیشتر مدل Y جبران می شود.

حاشیه پشت حاشیه!
درحالی که کمتر از یک ســال به پایان دوره ریاست اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناسیتک باقی مانده است، اتفاقات عجیب 
در برگزاری مجامع انتخاباتی هیات های استان ها هم چنان ادامه دارد. مجمع انتخاباتی هیات ژیمناستیک استان سمنان با حضور 
اینچه درگاهی، رئیس فدراســیون و سایر اعضا در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان در حالی برگزار شد که فامیلی فر، 
علیرضا باقری و مسعود رحمانیان سه کاندیدای ریاست هیات بودند که در دور اول انتخابات باقری یک رای و فامیلی فر و رحمانی 
هرکدام هشت رای کسب کردند. پس از رای گیری دور دوم، فامیلی فر با کسب ۹ رای از ۱۶ رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید 
هیات ژیمناستیک این استان انتخاب شد. اما در روند این رای گیری اتفاقات جالبی رخ می دهد. شاید بپرسید که چرا در دور اول 
۱۷ نفر در انتخابات شرکت کرده و در دور دوم ۱۶ نفر؟ این اتفاق عجیب در برگزاری مجمع باعث می شود که یکی از کاندیداهای 
این استان ابهامات  جدیدی در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت ژیمناستیک استان سمنان که در دوم تیر برگزار شده بود 
را مطرح کند و طی نامه هایی اعتراض خود را به دست اداره بازرسی کل استان سمنان برساند. ابهاماتی که در صورت تایید مراجع 
ذی ربط انتظار می رود به این موضوعات ورود شود تا بدعت گذاری جدیدی در برگزاری مجامع انتخاباتی هیات ها صورت نگیرد.

کردند با تو اکنون ر باغ دین تماشازان پس ه ر بیابان بودند ر دو حیران شد رنج ر دو راحت شد خار ر دو خرماشد کفر ر دو ایمان شد رد ر دو رمان از داستان یوسف وز قصهٔ زلیخااین داستان و قصه گر بنگری عجب ر از مادحان زرک وز ساران داابگزید من رهی را سلطان ملک ه خدمت چون بندگان یکدل چون چاکران یکتاسی سال ش شاان  گفتم ثنا و مدحت چون شعر من بخواند ر مجلس تو حَوراحورا ه خلد رضوان پیراه ر فشاند

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

ســال ها پیش وقتــی نه تلویزیــون و رادیو وجود 
داشــت و نه گوشــی موبایلی، صدای گرم نقاان 
بــه همراه نقاشــی های قهوه خانــه ای اجر و قرب 
زیادی داشتند. حاا اما این هنرهای کهن به لطف 
مدرن گرایی، به فراموشــی سپرده شده اند، اگرچه 
هنوز هــم هنرمندان فعال در حوزه امید دارند که 
چراغ هنرهای اصیلی همچون نقاشی قهوه خانه ای 
خاموش نمی شود. نقاشــی های قهوه خانه ای اغلب 
دارای مضامیــن ملــی و مذهبی هســتند و البته  
بخش مهمــی از آنها به روایت هــای گوناگونی از 
واقعه  کربا و حماســه آفرینی های امام حسین )ع( 
و یارانش اختصاص دارد. استفاده از رنگ های تند 
و کشــیدن چهره هایی خشن برای سپاه دشــمن و بهره گرفتن از رنگ هایی آرامش بخش و 
به تصور کشــیدن چهره هایی معصومانه برای سپاه حق، از مهمترین ویژگی های نقاشی های 
قهوه خانه ای محســوب می شود. به باور برخی از کارشناسان عرصه هنرهای تجسمی، نقاشان 
قهوه خانه ای و تاش آنها برای زنده نکه داشتن روایت های حماسی و مذهبی، باعث به وجود 
آمدن دوره ی درخشانی در نقاشی مذهبی ایران شد؛ دوره ای که با درگذشت هنرمندان بنام 
این عرصه و ورود هنر به عرصه های مدرن، تا اندازه زیادی افول کرده و به ســمت فراموشی 
می رود.جواد عقیلی، مجموعه دار و نقاش قهوه خانه ای اما به آینده خوب نقاشــی قهوه خانه ای 
در ایران باور دارد و با اشــاره به حضور جوانان در این حوزه، به ایسنا می گوید: به هیچ وجه 
گمان نمی کنم که هنر نقاشــی قهوه خانه ای در ایران به پایان برســد و حتی  نسبت به چند 

سال قبل  امیدوارم تر شده ام.

همه می میرند
کتــاب همــه می میرند بــا نگاهی بــه زندگی 
روزانه یــک بازیگر تئاتر به نام »رژین« شــروع 
می شــود. فردی که به نظر می رسید شخصیتی 
»نارسیستی« یا خودشــیفته دارد و شدیدا روی 
نقش ها، رویاها و اهداف بلندآوازه خود پافشــاری 
می کند. رژین در سفرهایش به شهرهای مختلف، 
یک روز با مردی عجیب به نام »رایموندو فوسکا« 
که شــخصیت اصلی رمان همه می میرند اســت 
آشــنا می شــود. رژین در ابتدا جذف شخصیت 
مرموز فوســکا می شود و با خود عهد می بندد که 
نگاه مرموز و عجیب فوســکا را رمزگشایی کند. 
رژین هرچند خودش را بسیار قبول دارد، همواره 
در تاش است تا توجه بیشتری کسب کند. او عاشق این است که در مرکز توجه همگان 
باشد، چه در مهمانی و چه بر روی صحنه. اما با خود فکر می کند کار »هنرپیشه ها چندان 
دوامی ندارد.« به تعبیری می توان گفت رژین از فراموش شــدن می ترســد و هنگامی که 
فوســکا را می بیند که چون مرتاضی بی حرکت روی نیمکت نشسته و به هیچ چیز توجهی 
ندارد به حال او غبطه می خورد. انگار که فوسکا اصا نمی داند »مال« چیست.به او غبطه 
می خورم. نمی داند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه است؛ نمی داند که آدمهای دیگری 
هم وجود دارند. به همین یک تکه آسمان باای سرش قانع است. من می خواهم هر چیز 
چنان به من تعلق داشــته باشــد که گویی غیر از آن هیچ چیز دیگری را دوســت ندارم؛ 
اما من همه چیز را می خواهم؛ و دســتهایم خالی است. به او غبطه می خورم. مطمئنم که 

نمی داند مال یعنی چه. 

سیمون دوبووار
 ۹(  )Simone de Beauvoir :سیمون دو بوُوآر )به فرانسوی
ژانویه ۱۹۰۸ – ۱۴ آوریل ۱۹۸۶( با نام اصلی ســیمون 
لوسی ارنستین ماری برتراند دو بووار فیلسوف، نویسنده، 
فمینیســت و اگزیستانسیالیست فرانسوی بود که در ۹ 
ژانویه ۱۹۰۸ در پاریس در خانواده ای بورژوا به دنیا آمد. 
بووار در یک خانوادهٔ بورژوای کاتولیک به دنیا آمد و پس 
از گذراندن امتحانات دورهٔ لیسانس ریاضیات و فلسفه، به 
تحصیل ریاضیات در Institut Catholique و زبان و ادبیات 
در مؤسســهٔ سنت مارین و پس از آن فلسفه در دانشگاه 
ســوربن پرداخت. وی در حلقهٔ فلسفی دوستانه گروهی 
از دانشــجویان مدرسهٔ اکول نورمال پاریس عضو بود که 
ژان پل ســارتر نیز در آن عضویت داشت ولی خود بووار 
دانشــجوی این مدرســه نبود. با وجود آنکه زنان در آن دوره کمتر به تدریس فلسفه می پرداختند، او 
تصمیم گرفت مدرس فلسفه شود و در آزمونی که به این منظور گذراند، با ژان پل سارتر آشنا شد. بووار 
و ســارتر هر دو در ۱۹۲۹ در این آزمون شرکت کردند، سارتر رتبهٔ اول و بووار رتبهٔ دوم را کسب کرد. 
با وجود این، بووار صاحب عنوان جوان ترین پذیرفته شدهٔ این آزمون تا آن زمان شد.بووار به عنوان مادر 
 Le Deuxième :فمینیسم ِ بعد از ۱۹۶۸ شناخته می شود. معروف ترین اثر وی جنس دوم )عنوان اصلی
Sexe( نام دارد که در سال ۱۹۴۹ نوشته شده  است. این کتاب به تفصیل به تجزیه و تحلیل ستمی که 
در طول تاریخ به جنس زن شده  است می پردازد. پس از آنکه این کتاب چند سال پس از چاپ فرانسه، 
به انگلیسی ترجمه و در آمریکا منتشر شد، به عنوان مانیفست فمینیسم شناخته شد. سیمون دو بووار 
در ۱۴ آوریل، ۱۹۸۶ در ۷۸ سالگی به دلیل ذات الریه از دنیا رفت. وی در کنار ژان پل سارتر در گورستان 

مونپارناس به خاک سپرده شده  است.

چراغ نقاشی قهوه خانه ای خاموش می شود؟


