
 فوت ۱۹۹ بیمار کرونایی در کشور 
طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشــت آخرین آمارهای کرونا در ایران را اعام 
کرد و گفت: متاسفانه در شــبانه روز گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند.دکتــر اری در این باره گفت: از دیروز 
۲۵ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۸۸ بیمار 
جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که  ۱۷۷۵ نفر از 
آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۲۶۴ هزار و ۵۶۱ نفر رسید.وی همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۳ هزار و ۴۱۰ نفر رسید.اری 
افزود: خوشــبختانه تا کنون ۲۲۷ هزار و ۵۶۱ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.به گفته وی، ۳۴۱۱ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.وی ادامه داد : تا کنون دو میلیون و ۴۸ هزار و ۴۹ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.اری با تاکید 
بر لزوم رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی 
و اســتفاده از ماسک گفت: همانند روز گذشته استانهای آذربایجان 
های شرقی و غربی، ایام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، 
کردستان، کرمانشــاه، گلســتان، مازندران و هرمزگان در وضعیت 
قرمز قرار دارند.وی همچنین گفت: استانهای تهران، فارس، اردبیل، 
اصفهان، البرز، خراســان جنوبی، سیســتان و بلوچســتان، کرمان، 
کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
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رئیس جمهور گفت: ایران تســلیم زور و فشــار از طرف قدرت های بزرگ بویژه آمریکا نبوده و امروز هم تســلیم نخواهد شــد.حجت ااسام حسن روحانی 
رییس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در ایام پایانی تیر ماه یکی از مسائل مهم و تاریخی ما توافق بین المللی میان ایران و شش کشور قدرتمند 
جهان بود که در پنجمین ســالگرد آن قرار داریم، اظهار داشــت: اساس این حرکت دیپلماتیک بر این مبنا بود که ما برای جهانیان ثابت کنیم ایران کشوری 
صلح طلب است و پروژه ای که سالیان دراز آمریکایی ها و صهیونیست ها به دنبال آن بودند و آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسامی ایران بود، نشان 

دهیم که این پروژه بی اساس و بی اعتبار است.
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روحانی در هیئت دولت:

تمدید تحریم تسلیحاتی به ضرر همه است
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وقتی دنیا در برابر تروریسم سازمان 
یافته آمریکا می ایستد

یک کارشــناس روابط بین الملل گفت: آمریکا با ترور وحشیانه، غیرقانونی 
و ظالمانه ســردار سلیمانی حقوق بشــر را طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل 
متحد با افتضاح ترین شکل ممکن نقض کرد و صلح و امنیت بین المللی را 
به مخاطره انداخت. فاطمه شریفی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی 
با عنوان » وقتی دنیا در برابر تروریســم ســازمان یافته آمریکا می ایستد«  
نوشت: رژیم آمریکا با به شهادت رساندن سردار سلیمانی، این اقدام کاما 
تروریســتی و غیرقانونی را دفاع از خود خواند و مدعی شد که به شهادت 
رســاندن قاسم سلیمانی قانونی بوده، سخنی که در گزارش جدید سازمان 
ملل نادرست خوانده شــد. اگنس کاامار گزارشگر ویژه حقوق بشر، قتل 
های هدفمند و فراقضایی سازمان ملل متحد در این باره تصریح کرد: »این 
قتل توجیهی نداشــته است و آمریکا نتوانســته مدارک و شواهدی نشان 
دهد که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت و 
در نتیجه ترور کاروان خودروهای حامل او را توجیه کند. قاســم سلیمانی 
مدیر اســتراتژیک ایران در عراق و ســوریه بود، اما فقدان تهدید فوری از 
ســوی او علیه جان کسی، موجب می شــود که اقدام آمریکا غیر قانونی 
محســوب شود.«همچنین در گزارش  اَگنس کاامار  قتل هدفمند سردار 
قاسم سلیمانی نخستین موردی خوانده شده که طی آن دولت یک کشور 
با اســتناد به حق دفاع از خود، کشــتن مقام دولتی یک کشور دیگر، در 
خاک کشــوری ثالث را واجد وجاهت قانونی می خواند. وی همچنین  ترور 
شــهید قاســم ســلیمانی را محکوم کرد و اقدام آمریکا را مغایر با موازین 
منشــور ســازمان ملل و غیر قابل توجیه دانســت. نمایندگان کشورهای 
افغانستان، کوبا، ونزوئا، ســوریه، استرالیا، عراق، لیبی، چین و روسیه نیز 
حمله تروریستی آمریکا به سردار سلیمانی را محکوم کردند.با انتشار گزارش 
اگنس کاامار، آمریکا واکنش نشــان داد و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا، در پیامی توییتری با رد کردن این گزارش مدعی شــد که ایاات 
متحده در مورد بستر قانونی این حمله در حقوق بین الملل با شفافیت عمل 
کــرده و همواره به منظور حفاظت از آمریکا دســت به اقدام خواهد زد.در 
مقابل گزارشــگر سازمان ملل متحد  تصریح کرد: »حمله کردن به کسانی 
که پیغامی می آورند، خیلی آسانتر از حمله به خود پیغام است. در ارتباط با 
اینکه آقای پمپئو و وزارت خارجه آمریکا اعام کرده که حرف ها و گزارش 
های من پایه و اساســی ندارد، بایــد بگویم گزارش من بر پایه حقوق بین 
الملل و بر اســاس اطاعاتی است که در اختیار ما قرار گرفته است، اما در 
همین راســتا ایاات متحده هم نتوانسته ادله قابل قبولی ارائه کند  که به 
موجب آنها نشان دهد که قاسم سلیمانی، یک تهدید قریب الوقوع را متوجه 
آمریکا می کند و بنابراین من کسی نیستم که قانون را می سازم، می نویسم 
و یا حتی  منشور سازمان ملل متحد را نوشته است. بلکه مستندات حقوقی 
اســت که سال ها پیش نگارش شــده و با شفایت کامل در این باره سخن 
می گوید. اما بحث این است که طبق حقوق بین الملل شما نمی توانید با 
توجیه دفاع از خود به فردی حمله کنید، بنابراین گفتگوی مضحکی  است 
و نمی توان برای انتقام گیری از زور اســتفاده کنید. ان وقت پیامد ناگوار 
دارد، چرا که اگر چنین باشد هر کشوری در جهان می تواند دلخوری ها یا 
شــکایت های خود را از دولت های دیگر در قالب انتقام از افراد بروز دهد. 
این امر می تواند راه را به ســوی جنگ های بی پایان باز کند. بسیاری من 
را بــه جانبداری از ایران متهم می کننــد، در صورتیکه من از جانب ایران 
صحبت نمی کنم. من از جانب حقوق بشر صحبت می کنم.«آمریکا با ترور 
وحشــیانه، غیرقانونی و ظالمانه سردار سلیمانی حقوق بشر را طبق بند ۴ 
ماده ۲ منشــور ملل متحد با افتضاح ترین شکل ممکن نقض کرد و صلح 
و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخت. سرداری که مدافع حقوق بشر، 
کرامت انسانی در برابر سلطه گری اشغال و تروریسم داعش بود و در نهایت 
توسط بانیان اصلی گروه های تروریستی به طرز وحشیانه ای ترور شد. هیچ 
واقعیت، قانون و منطقی نمی تواند مستمسکی برای توجیه جنایت شنیع 
آمریکا باشد، چرا که سردار سلیمانی نماد یک ملت مستقل و تجسم روح 
مردم غیور، مقاوم و رشید بود و این ترور، روح و روان مردم ایران را جریحه 
دار کرد. اقدام تروریستی که تنها نمونه ای از کینه ورزی ایاات متحده علیه 
مردم ایران است که با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کلید خورد، در ۸ سال 
جنگ تحمیلی ایران با رژیم بعث به ادامه یافت و هم اکنون با تروریســم 

اقتصادی و فشار حداکثری علیه ایران به اوج خود رسیده است.

یادداشت

 برآوردها نشــان می دهد جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر دو میلیارد کمتر 
از پیش بینی های ســازمان ملل خواهد بود؛ کاهشی که پیامدهای اقتصادی و 
اجتماعی گسترده ای خواهد داشت.فرانس ۲۴ در مطلبی نوشت: براساس یک 
مطالعه بزرگ که امروز چهارشــنبه منتشر شد، زمین در سال ۲۱۰۰، میزبان 
هشــت میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر انسان خواهد بود که این میزان دو میلیارد 
کمتر از پیش بینی های ســازمان ملل است و پیش بینی می شود قدرت های 
جدید جهانی جدید با کاهش نرخ باروری و کاهش جمعیت روبرو شوند. یک 
تیم بین المللی از محققان هفته نامه پزشــکی »لنست« اعام کردند تا پایان 
قرن جاری، ۱۸۳ کشور از ۱۹۵ کشور جهان که مانع هجوم مهاجران می شوند 
زیر آستانه جایگزینی ازم برای حفظ سطح جمعیت خود قرار می گیرند.  در 
ادامه مطلب درج شده در این شبکه خبری، تا پایان قرن حاضر، جمعیت بیش 
از ۲۰ کشور از جمله ژاپن، اسپانیا، ایتالیا، تایلند، پرتغال، کره جنوبی و لهستان 
دســتکم به نصف کاهش می یابد و جمعیت چین که امروزه ۱ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون نفر اســت، در ۸۰ سال آینده به ۷۳۰ میلیون نفر کاهش می یابد. این 
در حالی اســت که جمعیت کشورهای آفریقایی جنوب صحرای بزرگ آفریقا، 
سه برابر شــده و به رقم سه میلیارد خواهد رســید. تنها در نیجریه در سال 
۲۱۰۰ جمعیت کشور به ۸۰۰ میلیون نفر می رسد و در رتبه دوم پس از هند 
با جمعیت ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر قرار می گیرد. »کریستوفر موری« یکی 
 )IHME( از نویسندگان این مطلب و مدیر موسسه سنجش و ارزیابی سامت
دانشگاه واشنگتن به خبرگزاری فرانسه گفت: این پیش بینی ها حاکی از اخبار 
خوش برای محیط زیست است، ضمن آنکه فشار کمتری بر سیستم های تولید 
مــواد غذایــی وارد می آید، کربن کمتری تولید و وارد جو می شــود و فرصت 
اقتصادی قابل توجهی برای بخش هایی از کشــورهای جنوب صحرای آفریقا 
به وجود می آید. با این حال، بســیاری از کشورهای دیگر خارج از قاره آفریقا 
شاهد کاهش نیروی کار و وارونگی هرم جمعیتی می شوند که این امر یامدهای 
منفی برای اقتصاد در پی خواهد داشت. در این مطالعه، بهترین راه حل برای 
کشورهای پردرآمد برای حفظ سطح جمعیت و رشد اقتصادی، سیاست های 
انعطاف پذیر مهاجرتی و حمایت اجتماعــی برای خانواده های خواهان فرزند 
است. موری در عین حال هشدار داد: با وجود کاهش جمعیت، یک خطر بسیار 
واقعی وجود دارد و آن اینکه برخی کشــورها ممکن است سیاست هایی را در 
نظر بگیرند که دسترسی به خدمات بهداشت باروری را محدود کند؛ اقدامی که 

بی تردید پیامدهای بالقوه ویرانگری در پی دارد. 

866 میلیون نفر باای 80 سال
با توجه به کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، پیش بینی می شــود 

تعداد کودکان زیر پنج ســال بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد و از ۶۸۱ میلیون 
نفر در سال ۲۰۱۷ به ۴۰۱ میلیون در سال ۲۱۰۰ برسد. در انتهای دیگر این 
طیف، دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت جهان 
تا آن زمان بیش از ۶۵ ســال ســن دارند و افراد باای ۸۰ سال از حدود ۱۴۰ 
میلیون نفر امروز به ۸۶۶ میلیون نفر می رســند. کاهش شدید تعداد و نسبت 
جمعیت کارگر در بســیاری از کشورها نیز چالش های بزرگی را ایجاد خواهد 
کرد.  »اســتین امیل ولســت« Stein Emil Vollset، استاد موسسه سنجش و 
ارزیابی سامت گفت: جوامع با جمعیت کم کارگری باید با چالش پرداخت های 
پایین مالیاتی دست و پنجه نرم کنند. به عنوان مثال، تعداد افراد در سن کار 
در چین از حدود ۹۵۰ میلیون نفر امروز به کمی بیشــتر از ۳۵۰ میلیون نفر 
در ســال ۲۱۰۰ می رســد که این رقم یعنی کاهش ۶۲ درصدی نیروی کار. 
هرچند پیش بینی می شــود این روند نزولی برای هنــد کمتر بوده و از ۷۶۲ 
میلیون امروزی به ۵۷۸ میلیون نفر تا پایان قرن ۲۱ برسد. برعکس، در نیجریه، 
نیروی کار فعال از ۸۶ میلیون نفر امروز به بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در ســال 
۲۱۰۰ خواهد رسید. محققان پیش بینی می کنند که این تغییرات تکتونیکی 

تغدگرگونی های شگرفی در نظم اقتصادی به وجود می آورد. 

دنیای چند قطبی جدید
محققان پیش بینی می کنند تا ســال ۲۰۵۰، تولید ناخالص داخلی چین بر 
ایاات متحده غلبه کند، اما تا سال ۲۱۰۰ باردیگر به رتبه دوم سقوط می کنند. 
تولیــد ناخالص داخلی هند افزایش می یابد و رتبه ســوم جهان را از آن خود 
می کند و ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باقی 
خواهند ماند. پیش بینی می شــود برزیل از رده بندی هشتم امروز به سیزدهم 
و روســیه از جایگاه دهم به چهاردهم برســد. در عین حال قدرتهای تاریخی 
همچون ایتالیا و اسپانیا به ترتیب از ۱۵ به ۲۵ و ۲۸ سقوط می کنند. اندونزی 
احتماا به دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می شــود و نیجریه که در 
حال حاضر رتبه ۲۸ را دارد، ۱۰ کشــور برتر را شکست.  »ریچارد هورتون« از 
سردبیران نشریه لنست تاکید می کند: تا پایان قرن حاضر شاهد جهانی چند 
قطبــی خواهیم بود و هند، نیجریه، چین و ایــاات متحده قدرت های غالب 
خواهنــد بود. موری همچنین در خصوص ارتباط میان تحصیات زنان و نرخ 
باروری توضیح داد: هرچه زنان تحصیل کرده تر شــوند و به خدمات بهداشت 
باروری دسترسی پیدا کنند، تصمیم می گیرند که به طور متوسط کمتر از ۱. 
۵ کودک داشته باشند. موسسه سنجش و ارزیابی سامت در سال ۲۰۰۷ و با 
همکاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس تاسیس شد و خیلی زود به مرجعی جهانی 
در زمینه آمارهای بهداشتی و گزارش های ساانه در خصوص بیماری بدل شد.

فرانس 24:
جمعیت جهان تا سال ۲۱۰۰، دو میلیارد کمتر از انتظارات

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی تا پایان مهر
جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم

چرا سپرده  مدت دار بازگشت؟

 سهم فارغ التحصیان از بیکاری و اشتغال 
چقدر است؟

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی 
در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می تواند ۱۴ واحد درصد رشد 
نقدینگی را کاهش دهد.پیمان قربانی، در خصوص سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در 
اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی  
و افزایش جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند 
عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ ســپرده گیری از بانک ها را نیز به موازات انجام می دهد.وی به مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده 

های بانکی و اصاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد ...

افت بیش از سه هزار واحدی شاخص بورس

فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران

وضعیت پیچیده شده است
فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران گفت: بستری روزانه بیماران کرونایی در تهران معادل  آمار یک 
استان با وضعیت قرمز است.علیرضا زالی، فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران در خصوص مصوبات 
نشست ستاد مبارزه به کرونا اظهار داشت: شرایطی خاصی که امروز شهر تهران با آن مواجه است طبیعتا 
یک نگرانی زیادی بین اعضای ستاد کرونا تهران در برداشت و اعضا ستاد تهران، امروز تاکید داشتند که باید 
جدی تر و ســریع تر در عرصه شهری اتفاق بیافتد تا ما شاهد افزایش چشمگیر بار بیماری در روزهای آتی 
نباشیم.وی ادامه داد: طبیعتا وضعیت پیچیده استان تهران که قابل مقایسه با هیچ استان دیگری نیست، 
نگران کننده شده است. به طور مثال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹۰ بیمار کرونایی در تهران بستری کردیم در 
حالی که در برخی از استان هایی که وضعیت قرمز هستند کل بیماران بستری کرونا ۸۹۰ تا ۹۰۰ نفر بوده 
است. در واقع معادل یک استان قرمز، در تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیماران جدید بستری کرده ایم.زالی 
افزود: شرایط تهران بسیار پیچیده است و نیازمند یک نسخه کاما متفاوت نسبت به گذشته است. نکته ای 
که امروز خیلی مورد تایید بود این است که برای شهر تهران مداخات و مصوبات باید جایگاه متفاوتی داشته 
باشد و باید بادرنگ همه اینها عملیاتی شود.فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفت: نکته دوم بحث 
ایجاد فرآیند انســجام و هماهنگی بین بخش های مختلف است. اعام شده بود که محدودیت ها برای یک 
هفته باشد و امروز در ستاد ملی  مقابله با کرونا درخواست ما تمدید مهلت این یک هفته بوده است و به نظر 
ما محدودیت یک هفته ای کفایت نمی کند و در هفته های آتی حتما باید دامنه محدودیت ها گسترش یابد،  
البته به گونه ای که به شــرایط کسب و کار فعلی آسیب وارد نشود.وی ادامه داد:طبیعتا اگر ما امروز برخی 
از این مداخات را اعمال کنیم بحث اقتصاد و کسب و کار هم کمتر تحت شعاع قرار خواهد گرفت، و اگر 
شرایط بحرانی شود آنها نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت.زالی گفت: برخی از این مصوبات 
و محدودیت ها که شــامل تعلیق تمام تجمعات باای ۱۰ نفر،  بحث کلی سمینارها،  مجامع، کمیسیون ها، 
جشــنواره ها و نمایشگاه ها اســت که کا از نظر ما باید معلق شوند.وی در خصوص فعالیت مساجد گفت: 
مساجد بازهستند اما باید نماز به شکل فردی خوانده شود و ما درخواستمان از مومنین عزیز این است که 
فعــا نماز به صورت جماعت برپا نکنند. همچنین در مورد نماز جمعه با همکاری ائمه نماز جمعه تهران 
درخواست کردیم که این هفته نیز نماز جمعه در تهران به تعلیق دربیاید.فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا 
در تهران بیان کرد:  باشــگاه های ورزشی، تاارها، آرایشگاه های زنانه باید به صورت جدی این هفته تعلیق 
شود. نظر ما این است که تعلیق ها حتما باید در هفته آینده نیز استمرار پیدا کند.زالی درباره عدم برگزاری 
آزمون ها در تهران گفت:  تهران همچنان شرایط برگزاری آزمون ها را ندارد و متاسفانه ما به صورت جسته و 
گریخته شاهد برگزار برخی از این آزمون ها هستیم که باید تعلیق شوند زیرا ما هنوز اطمینان خاطر نداریم 
که آیا این آزمون ها می توانند پروتکل های بهداشتی را به گونه ای رعایت کنند یا خیر؟ بنابراین نظر ما این 
است که در تهران تا اطمینان خاطر از تحقق قطعی همه موارد بهداشتی در فضای مسقف آزمون ها نداشته 
باشیم،  این آزمون ها باید معلق شود.وی افزود: تمام آمون های مدارس و برنامه های غربالگری پیش دبستانی 
باید تعطیل شود. اگر افراد برای غربالگری بخواهند اقدام کنند خطر قابل توجه ای آنها را تهدید خواهد کرد. 
به خصوص افرادی که از استان های قرمز بخواهند برای شرکت در آزمون ها به تهران بیایند در خطر جدی 
هستند و حتما مخاطره آمیز است. بنابراین نظر استاندار تهران و ستاد فرماندهی این است که آزمون هایی 
که به میزبانی تهران برگزار می شود حداقل در این شرایط تهران، به زمان دیگری موکول شود.زالی گفت: 
به خاطر رشادت های تیم پزشکی باید هر چقدر می توانیم پیشگیرانه رفتار کنیم تا میزان بار مراجعین به 
حداقل برسد. این بیماری بدون رعایت پیشگیری ها و مداخات مدنی محقق نمی شود. فرمانده ستاد ملی 
مقابله با کرونا در تهران بیان کرد: در دو روز اخیر استفاده از ماسک در سطح شهر،  یک مقدار بار مراجعین ما 
را تقلیل داده است. نظر اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران این بود که شاید افراد فرودست در جامعه 
امکان تهیه ماسک را ندارند از این رو باید شرایط به گونه ای باشد که به صورت یارانه ای از سوی وزارت صمت 
و نهادهای خیریه به این افراد ماسک داده شود.وی تصریح کرد: اگر ما امروز بخواهیم بحث فرهنگ استفاده 
از ماسک را داشته باشیم این نقصیه باید هر چه سریعتر برطرف شود. اخباری از برخی نهادها و پایگاه های 
تولیدی ماسک و مواد ضدعفونی کننده می رسد که اینها نگران کننده است و اینها نیاز به حمایت جدید 
دارند تا بتوانند تولید خودشان در زمینه ماسک و مواد ضدعفونی کننده را داشته باشند.زالی بیان کرد: باید 
یک حمایت ویژه متفاوت از نظر مالی، اعتباری و بانکی برای این گروه ها طراحی شــود زیرا ما در روزهای 
آینده بیش از حاا به ذخایر راهبردی ماســک و موارد حفاظتی در تهران نیاز خواهیم داشــت.  وی گفت:  
بحث دیگر این است باید یک جلسه ای با مسئولین اتحادیه اصناف داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت خود 
صاحبان و کارکنان اتحادیه ها شاهد افزایش حداکثری ظرفیت استفاده از موارد بهداشتی باشیم.زالی خاطر 
نشان کرد:  همکاران ما شیوه نامه جدید در دانشگاه تهیه کردند که قرار شد ذیل مجموعه حقوقی، انتظامی،  
دادستانی، تعزیراتی و بهداشتی به گونه ای عمل شود که تیم های نظارتی تشکیل شوند و با کمک صاحبان 
اتحادیه ها، ابعاد نظارتی بیش از گذشته رعایت شود.فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران خاطر نشان 
کرد: طبیعتا صاحبان مشاغل نیز بدانند که اگر قرار است کسب و کار آنها ادامه پیدا کند اجرم باید شیوه نامه 

بهداشتی را سختگیرانه تر اجرا کنند.

بیانیه وزارت خارجه در پنجمین سالگرد برجام؛

برجام هیچ جایگزینی ندارد
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رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری گفت: براساس 
آمار موجود ۹ هزار نفر از پرستاران در بیمارستان ها 
به کرونا مبتا شــده اند.محمد میرزابیگی رئیس کل 
سازمان نظام پرستاری درباره استخدام ۳ هزار نیروی 
پرستار، اظهار کرد: با شیوع کرونا، ظرفیت تخت های 

بیمارستانی و همچنین کمبود نیروی پرستار دوباره 
مورد توجه قرار گرفته اســت. در حال حاضر چه در 
موج دوم باشــیم چه در ادامه موج قبلی، نکته مهم 
آن است که کرونا توانسته بار دیگر بیشترین ظرفیت 
تخت های بیمارستانی را اشغال کند. از مردم خواهش 
می کنم با رعایت پروتکل های بهداشتی مانند ماسک 
زدن و فاصله گذاری اجتماعی هم به خودشان هم به 
مدافعان ســامت رحم کنند؛ زیرا کادر درمان دیگر 
توانــی برای ادامه کار ندارنــد.او ادامه داد: آماری که 
به دست ما رسیده این اســت که حدود ۹ هزار نفر 

از پرستاران ما مبتا به کرونا شدند. حدودا ۷۰ هزار 
پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت دولتی داریم که به ازای 
هر تخت بیمارســتانی حدود ۸/۰ نیروی پرستار در 
حــال خدمت به بیماران هســتند. بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ 
درصد این پرســتاران مدت هاســت که بــه دیدار 
خانواده های خود نرفته انــد، تا بتوانند موجب قطع 
زنجیره انتقال ویروس کشنده کرونا شوند، اما با این 
تعاریف مردم همچنان به رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشــتی ادامه می دهند که کادر درمان بیشتر در 

معرض کرونا قرار بگیرند. 

میرزابیگی مطرح کرد:

ابتای ۹ هزار پرستار به 
کرونا در بیمارستان ها
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روحانی در هیئت دولت:گزیده خبر

تمدید تحریم تسلیحاتی به ضرر همه است
رئیس جمهور گفت: ایران تسلیم زور و فشار از طرف قدرت های 
بزرگ بویژه آمریکا نبوده و امروز هم تســلیم نخواهد شد.حجت 
ااسام حسن روحانی رییس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در 
جلســه هیئت دولت با بیان اینکــه در ایام پایانی تیر ماه یکی از 
مســائل مهم و تاریخی ما توافق بین المللی میان ایران و شــش 
کشور قدرتمند جهان بود که در پنجمین سالگرد آن قرار داریم، 
اظهار داشــت: اساس این حرکت دیپلماتیک بر این مبنا بود که 
ما برای جهانیان ثابت کنیم ایران کشــوری صلح طلب اســت و 
پروژه ای که سالیان دراز آمریکایی ها و صهیونیست ها به دنبال 
آن بودند و آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسامی ایران 
بود، نشــان دهیم که این پروژه بی اســاس و بی اعتبار است.وی 
عنوان کرد: از آغاز این حرکت، یک مثلث شــومی با این حرکت 
مخالف بود که شامل صهیونیزم، ارتجاع و تندروهای آمریکا می 
شد و همه تاش آنها در آغاز این بود که چنین توافقی به نتیجه 
نرســد. حتی صهیونیست ها وسط مذاکرات به اروپا رفتند. یکی 
از ســران ارتجاع به اروپا رفت برای اینکه توافقات را برهم بزنند.

رئیس جمهــور تصریح کرد: البته تاخیر ایجــاد کردند و قرار بود 
توافــق نهایی ما آذر ۹۳ نهایی شــود اما این را تاخیر انداختند و 
موکول کردند به تیر ۹۴ اما برای اینکه این توافق را کًا نابود کنند 
ناموفق بودند و همین مثلث شوم روند خود را ادامه داد. مخصوصاً 
در سال ۹۵ شاهد بودند ایران، منطقه و دوستان ایران دارند از این 
توافق منتفع می شوند بنابراین با قدرت بیشتری به میدان آمدند.

روحانــی افزود: رژیم فعلی آمریکا کــه هم در توهمات بود و هم 
تندروها حاکم بودند و هم نتایج حرکت های خود را نمی توانست 
به درســتی ترسیم کند وارد عمل شــد اما هدفشان این بود که 
شکســتن این توافق به گردن ایران در تاریخ ثابت شــود. یعنی 
آمریــکا اقدامی انجام دهــد و ایران متقابــًا کل برجام را کنار 
بگذارد و از این توافق خارج شــود و بعــد بگویند این ایران بوده 
است که از برجام خارج شــده و توافق را کنار گذاشته است.وی 
با تاکید بر اینکه هنرمندی و هوشــمندی ایران از ســال ۹۷ که 
آمریکا این تعهد اخاقی، حقوقی و سیاســی را کنار گذاشت این 
بود که نگذاشــت این توطئه محقق شود، گفت: ایران تا امروز به 
دنیا ثابت کرد که قانون شکنان آمریکا مقصر اصلی هستند. البته 
دولت فعلی آمریکا نمی تواند معیار هیچ چیزی باشــد. بر مبنای 
عملکرد کاخ ســفید امروز ما نمی توانیم میزان و معیاری را قرار 
دهیم برای اینکه یک توافقی را بررسی کنیم و مورد سنجش قرار 
دهیم.رئیس جمهــور گفت: اینها در تمام قوانین مهم بین المللی 
از آب و هوا گرفته تا بهداشــت جهانی، تا یونسکو و تا بسیاری از 

توافقاتی که با بسیاری از کشورهای مختلف داشتند بدون دلیل 
خارج شدند. به همین دلیل اینها معیاری نیستند.رئیس جمهور 
با بیان اینکه امروز همه دوســتان آمریکا و بخش بزرگی از ملت 
آمریکا هم قبول دارند که حرکات اینها به ضرر خود ملت آمریکا و 
دوستان آمریکا است، خاطرنشان کرد: آنچه که جمهوری اسامی 
ایران به عنوان دستاورد این حرکت داشت، خوشبختانه به عنوان 
دستاوردهای اصلی همچنان محفوظ مانده است. همه تبلیغاتی 
که در طول سالیان دراز علیه ایران می شد که ایران مخفیانه تمام 
تعهدات بین المللی خود را زیر پا می گذارد را روشــن کردیم که 
بی اعتبار و بی اساس و فعالیت هسته ای ایران همواره در چارچوب 
مقررات بین المللی بوده است.روحانی اضافه کرد: این اثر امروز هم 
هســت، فردا هم خواهد بود و تا پایان تاریخ هم باقی خواهد ماند 
که تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند بی اســاس و بی 
اعتبار بود. دوم اینکه اینها سکویی درست کرده بودند که بتوانند 
با آن، همواره امنیت ملی ایران را در خطر قرار دهند. آن ســکو 
فصل هفت منشور و قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت 
بود که علیه ایران تنظیم کرده بودند.وی بیان کرد: ما این سکو را 
تخریب کردیم. سکویی که دشمنان ایران آماده کرده بودند تا از 
آن سکو علیه امنیت ملی ایران استفاده کنند، با این توافق از بین 
رفت و البته هیچکس در حوادث بعدی و مسایل امروز و فردا نمی 

تواند ایران را ســرزنش کند. ایران در چارچوب معیارهای حقوق 
بین الملل، معیارهای سیاسی، عرف بین الملل، معیارهای اخاقی 
حرکت کرده اســت و اگر دیگران تخلفی انجام دادند به این معنا 
نیســت که ایران در این ماجرا مقصر است.رئیس جمهور با اشاره 
به پایان یافتن دوره تحریم تسلیحاتی ایران در هفته های آینده 
تاکید کرد: البته در هفته های آینده امتحانی پیش رو داریم و آن 
حفظ یکی از دســتاوردهای این توافق است و آن، پایان تحریم 
تسلیحاتی ایران اســت و موضوعی است که ما همچنان با دقت 
آن را تحت نظر قرار دادیم.روحانی ادامه داد: کشورهای ۱+۴ باید 
بدانند که امروز تنها شــرایط ایران و روابط ایران با آنها یا روابط 
ایران با کشورهای منطقه مطرح نیست. امروز بحث حفظ حقوق 
بین الملل، چندجانبــه گرایی، ارزش توافقات بین المللی مطرح 
است و اگر امروز با دقت عمل نکنند و بخواهند تحت تاثیر آمریکا 
قرار بگیرند، ضربه اساســی به حقوق و مقررات بین المللی و به 
چندجانبــه گرایی زدند و این به ضرر همه خواهد بود.وی گفت: 
البته تا امروز، آمریکا در حرکات سیاســی و حقوقی خود همواره 
در طول این دو ســال و چند ماه شکســت خورده و امیدواریم با 
هوشیاری کشورها بخصوص ۱+۴ آمریکا همچنان ناموفق باشد و 
ما بتوانیم در شــرایط مناسب جبران آنچه برای این توافق پیش 
آمده را توســط ۱+۴ شاهد باشیم.رئیس جمهور اظهار کرد: نکته 

مهم این اســت که جمهوری اسامی ایران هیچ وقت تسلیم زور 
و فشــار از طرف قدرت های بزرگ به ویــژه آمریکا نبوده و امروز 
هم تسلیم این فشارها نخواهد شــد. ایران در طول این دو سال 
و چند ماه که آنها می خواســتند ما را منزوی کنند، منزوی نشد 
و منزوی نخواهد شــد. در همین حوادث چند هفته گذشته که 
اینها می خواستند اجماعی علیه ما در شورای حکام درست کنند 
به خوبی شــاهد بودید که در این راستا ناکام و ناموفق بودند.وی 
اضافه کرد: در یک جمع شــورای حکام، حدود ۹ یا ۱۰ کشور با 
توطئه آنها مخالفت کردند و تسلیم آنها نشدند و دو کشور بزرگ 
روســیه و چین در برابر این حرکت خاف مصلحت جامعه بین 
الملل ایستادگی کردند. ایران منزوی نشده و نخواهد شد. اگر هم 
بتوانند حرکت های توسعه ای ایران را کند کنند، متوقف نخواهد 
شد.روحانی با بیان اینکه همه طرح هایی که امروز پیش می بریم 
و در طول این هفته ها افتتاح می شود و افتتاح خواهد شد، نشان 
این است که آنها به اهداف خودشان دست نخواهند یافت، گفت: 
البته فشار و ســختی در این شرایط برای مردم عزیز ما هست و 
متاسفانه آمریکایی ها همواره علیه منافع ملت ایران در طول دهه 
های گذشته و مخصوصاً در سال های اخیر پافشاری کردند اما به 
اهدافی که مورد نظر آنها است هرگز نخواهند رسید.رئیس جمهور 
ادامه داد: ما در این دو سال و چند ماه که در سخت ترین فشار و 
تحریم بودیم خوشبختانه با ایستادگی و مقاومت مردم و فداکاری 
همه کارآفرینان، کشــاورزان و صنعتگران و خادمین ملت، نشان 
دادیم در ســال ۹۸ هم توانستیم تورم را در پایان سال نسبت به 
سال های قبل کاهش دهیم و هم به نتیجه رسیدیم رشد اقتصادی 
بدون نفت ما مثبت بوده است . رشد کشاورزی ما باای ۸ بوده و 
در صنعت هم رشد بسیار خوبی داشتیم. امیدواریم امسال هم در 
بخشی از صنعت، کشاورزی و خدمات در بعضی از بخش ها شاهد 
کنترل فشارهایی باشیم که امروز علیه ما وجود دارد.رئیس جمهور 
گفت: کشــور ما چند ماهی است که با ویروس کرونا مواجه شده 
اســت که در این مدت دو ماه شدت بیماری در مناطق مرکزی و 
شمالی کشور را شاهد بودیم. در این دو ماه فشار زیادی بر کشور 
وجود داشــت که آمار فوتی ها ســه رقمی شده بود اما توانستیم 
از ۲۶ فروردیــن مــاه بر موج اول بیماری غالب شــویم و در ماه 
اردیبهشت یک نوع آرامش نسبی را مردم ما احساس کردند. در 
اواخر خرداد ماه با موج دوم بیماری روبرو شدیم که این موج دیگر 
در مرکز و شمال کشور نبود بلکه بیشتر در جنوب کشور و مناطق 
مرزی و غرب کشــور بود. البته در یک استان شرقی نیز این موج 

بیماری را شاهد بودیم.

بیانیه وزارت خارجه در پنجمین سالگرد برجام؛
برجام هیچ جایگزینی ندارد

وزارت امور خارجه تاکید کرد: متاســفانه جمهوری اسامی ایران نه تنها از 
منافع اقتصادی رفع تحریم ها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی 
از دشــمنان برای فروپاشی برجام هســتیم. وزارت امور خارجه به مناسبت 
پنجمین سالگرد توافق برجام با صدور بیانیه ای تاکید کرد: »ایران نه تنها از 
منافع اقتصادی رفع تحریم ها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی از 

دشمنان برای فروپاشی برجام هستیم.«
متن این بیانیه بدین شرح است:

»برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( به عنوان محصول مهم دیپلماســی 
چندجانبه، که مورد حمایت قاطع جامعه بین المللی قرار داشــته است، در 
پنجمین ســالگرد خود با مخاطره جدی مواجه شــده اســت که اگر مورد 
مراقبت جامعه بین المللی برای تضمین اجرای متوازن و با حسن نیت کلیه 
طرف های برجام قرار نگیرد، می تواند قربانــی دیگری از رویکرد یک جانبه 
گرایانه دولت آمریکا باشد که مسئولیت بین المللی و پیامدهای آن منحصراً 
متوجه این کشــور و دولت های همراه خواهد بود.رمایه بین المللی، حقوقی، 
فنی، راهبردی و سیاســی این توافق در پنجمین ســالگرد تفاهم، متأثر از 
اقدامات مخرب غیرقانونی آمریکا دچار فرسایشی عمیق شده است. اعضای 
باقیمانــده برجام بر این نکته واقف بوده و با اجماع بر این نظر هســتند که 
دلیل اصلی شــرایط کنونی، نقض های مســتمر قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام و 
نهایتاً خروج غیرقانونی و یکجانبه ایاات متحده از تفاهمی اســت که پس 
از ســال ها مذاکرات طاقت فرســای چندجانبه به دست آمد. عدم پایبندی 
اساسی دولت آمریکا به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، و فقدان 
اراده دیگر طرف ها در اعاده توازن از دســت رفته در برجام، شــرایط کنونی 
پیرامون برجام را پیچیده تر ساخته و عمًا سبب شده تا جمهوری اسامی 
ایــران، علی رغم پایبندی به تعهدات خود، نتواند از آثار برجام همچون رفع 
تحریم های هسته ای بهره مند شود.متأسفانه، شرایط به گونه ای پیش رفته 
اســت که می بایســت بار دیگر حقوق و تکالیف مندرج در این توافق را که 
طی مذاکرات ســخت و پیچیده میان ایــران و ۱+۵ به نمایندگی از جامعه 
بین المللی توافق و مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت قرار گرفته 
اســت، را برای اعضای باقیمانده برجام و همچنین دولت های عضو سازمان 
ملل متحد یادآوری کنیم. از تاکید قطعنامه ۲۲۳۱ بر »ارتقا و تسهیل توسعه 
تعامات اقتصــادی و تجارِی عادی و همکاری با ایــران« و »اجرای کامل 
چارچوب زمانبندی« برجــام و قطعنامه ۲۲۳۱ گرفته تا اهمیت نظام رفع 
تحریم های برجام بعنوان یکی از پایه های اساســی توافق حاصل شده است.

برجام یک راه حل دیپلماتیِک مذاکره شده برای حل و فصل مسالمت آمیز 
یک بحران مزمن ســاختگی در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اسامی ایران بود که ماهیتی جامع و نهایی دارد. ایران با جدیت و با نگاه به 
آینده وارد مذاکره شد، و نتیجه مذاکره را با حسن نیت اجرا کرد، که انجام 
اقدامات داوطلبانه شفاف ساز و اعتماد ساز، فراتر از تعهدات ذیل موافقتنامه 
پادمان، بخشــی از تاش جمهوری اسامی ایران برای اعطای اطمینان به 
جامعه بین المللی در مورد ماهیت منحصراٌ صلح آمیز برنامه هسته ای خود 
بود که در قبال آن تحریم های ظالمانه ای که به بهانه برنامه هسته ای وضع 
شده بودند باید مرتفع می شدند. متأسفانه جمهوری اسامی ایران نه تنها از 
منافع اقتصادی رفع تحریم ها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی 
از دشــمنان برجام برای احیای پرونده های مختومه، با هدف نابودی کامل 
دستاوردهای برجام هستیم.جمهوری اسامی ایران تاکنون همکاری سازنده 
و گســترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است، که آمار و ارقام 
درمورد تعداد و حجم بازرسی و اقدامات راستی آزمایی های صورت گرفته در 
جمهوری اسامی ایران گواه بر آن هستند. هرگونه تاش برای سو استفاده 
از آژانس برای ایجاد فشــار بر جمهوری اســامی ایران مغایر با مفاد برجام 
بــوده و عاوه بر مخدوش ســاختن اعتبار آژانس به عنــوان تنها نهاد فنی 
معتبر بین المللی برای نظارت بر فعالیت هسته ای کشورها، می تواند بر مبانی 
همکاری های سازنده پادمانی موجود تأثیرات منفی داشته باشد. عاوه بر این 
هرگونه همراهی برخی اعضای باقیمانده برجام با توطئه های ایاات متحده 
علیه برجام به خصوص در جهت تخریب و تضعیف نظام رفع محدودیت های 
تسلیحاتی در سال پنجم تصویب برجام )مهرماه ۱۳۹۹( جای نگرانی بسیار 
داشته و همانگونه که مکرراً تاکید شده است، مذاکره مجدد برجام و اصاح 
نظام رفع تحریم ها تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نبوده و پاسخ جمهوری 
اسامی ایران، قاطع و تعیین کننده خواهد بود. جامعیت و نهایی بودن این 
توافق که به ســختی و پس از دو سال مذاکره فشرده در بااترین سطوح، با 
ترسیم تمامی جزئیات و با جدول زمانبندی دقیق بدست آمده است، نباید 
به هیچ وجه مخدوش شود. هیچ جایگزینی برای این توافق وجود ندارد، پس 
اگر اراده سیاســی جامعه بین المللی بویژه اعضای باقیمانده برجام بر حفظ 
این توافق مهم است، بسیار مهم است که بر تضمین اجرای متوازن و با حسن 
نیت توافق تمرکز نمائیم.جمهوری اسامی ایران از دولت های جمهوری خلق 
چین و فدراسیون روسیه، بدلیل اقدامات و مواضع سازنده و توأم باحسن نیت 
آنها در ســطح شورای امنیت، شورای حکام و کمیسیون مشترک برجام به 
منظور حفظ و اجرای برجام قدردانی می نماید و امیدوار اســت با تداوم این 
تاش ها، زمینه ازم برای اجرای کامل برجام فراهم شود.در پایان، جمهوری 
اسامی ایران ضمن اعام آمادگی مجدد بر حفظ و اجرای کامل مفاد برجام 
توســط همه طرف های این توافق، به خصوص ضرورت انتفاع کامل ایران از 
آثــار اقتصادی نظام رفع تحریم ها - آنگونه که در برجام پیش بینی شــده 
- مصمم اســت تا در قبال هرگونه زیاده خواهی و رفتارهای غیرمسئوانه 
اقدامات قاطع را اتخاذ نماید و سه کشور اروپایی را قویاً فرا می خواند که به 
جای حرکت در مســیر سیاست فشار حداکثری ایاات متحده، با پایبندی 
نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند.«

با رای مجلس:
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شد

نمایندگان مجلس شــورای اســامی با رای خود نصراه پژمانفر را به 
عنوان رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس انتخــاب کردند.در جریان 
جلســه علنی امروز مجلس شورای اسامی با رای نمایندگان نصر اه 
پژمانفــر نماینده مردم مشــهد و کات در مجلــس یازدهم به عنوان 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسامی انتخاب شد.احمد 
امیر آبادی فرهانی عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی قبل از 
آغاز به رای گیری اعام کرد: بر اســاس آئین نامه هیئت رئیســه می 
تواند حداقل دو نفر را برای کســب رای و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ 
معرفی کند و هیئت رئیسه پنج نفر را معرفی کرده است. آقایان احمد 
آقامیر ســلیم، حسن شجاعی علی آبادی، ســید محمود نبویان، سید 
نظام الدین موســوی و نصراه پژمانفر از ســوی هیئت رئیسه مجلس 
برای تصدی ریاست کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شدند که آقای 

میرسلیم انصراف دادند.

با اباغ بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛
درب دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف 

بسته شد
قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها که به دریافت سود 
و جریمه تسهیات، بیشتر از نرخ اعام شده اقدام و در رابطه به مشکات قضایی با 
مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 
طی سال های گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از 
آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک ها از مشتریانی برمیگردد 
که نتوانســته بودند ســود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت 
کنند. این اختاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیات 
گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می شد.نکته مهم این است که 
بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک 
و مشتری، رقمی های اعامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صاحیت دار 
تبیین عملکرد صحیح بانک ها را نادیده گرفته و بانک ها معمواً اعداد بااتری را برای 
سود و جریمه دیرکرد وام های خود به مشتریان تحمیل می کردند.اکنون و با پیگیری 
دستگاه قضائی بخشنامه ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور 
اباغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی 
که بااتر از نرخ های اعامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد 
و سپس در اجرای آن با مشتری به اختاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت 
و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در 
واقع از این به بعد بانک ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف 
و غیر قانونی خود نخواهند داشــت.پیش از این و در جریان سفر استانی آیت اه 
رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: »اگر بانک مرکزی 
اعام کرده که امروز بهره بانکی برای وام ها مثاً ۱۵ یا ۲۰ درصد اســت، اگر بانکی 
خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثاً تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا 
نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خاف قانونی 
باشند؟هیچکدام از بانک ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه ای را تعطیل 
کنند«گفتنی اســت در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم 
انقاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضائی در ورود به دعاوی 
میان بانک ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر 
کردند.متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:بخشنامه مراجع قضائی سراسر 
کشور برابر گزارش های واصله برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری بر خاف مصوبات 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر 
دریافت سود و جریمه تسهیات بانکی بیشتر از نرخ سود اعامی بانک مرکزی با 
مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختاف بین بانک ها و مشتریان به 
دادگاه ها ارجاع می شود، با توجه به اینکه: اواً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله 
مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشــور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون 
ربــا بانک مرکزی مرجع صاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک ها 
و مؤسســات اعتباری در اعطای تســهیات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر 
مشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با 
تسهیات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیاً: در بعضی از قراردادهای 
منعقده بین بانک ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید 
و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعامی از سوی مراجع 
فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته 
باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابر این 
این دادگاه ها در نحوه محاســبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد 
نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای 

این بخشنامه می باشند.

فرمانــده نیروی زمینــی ارتش با بیان 
اینکــه جنگ هــای آینــده مبتنی بر 
تاثیر اســت نه تخریب گفت: در مسیر 
حرکت به سمت تجهیز خود به ساح 
های هوشــمند، نقطه زن، دیجیتال و 

الکترونیک گام های بلندی برداشته ایم.
 امیر ســرتیپ »کیومــرث حیدری« 
فرمانده نیــروی زمینی ارتش در جمع 
اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی 
و ســتاد ارتش با اشــاره به نقش این 
دانشــگاه در تربیــت دانشــجویان و 
فرماندهــان ارتش گفت: دانشــجویان 
بعد از فارغ التحصیلی در مسولیت های 
مهم و پست های فرماندهی و مدیریتی 
ارتش مشغول به انجام وظیفه خواهند 
شــد و هر یک از دانشــجویان بایستی 
با ســایر نیروها هم افزایی و هم گرایی 
مناسب در مســیر تحقق اهداف ارتش 
جمهوری اســامی ایران داشته باشند.

وی با اشــاره به طرح های انجام شده 
در راستای منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر افزایش و ارتقای توان و تحرک 
یگان ها بنا بــر نیازهای روز عملیاتی و 
جنگ های آینده گفت: نیروی زمینی 
محــوری و قهرمان ارتــش جمهوری 
اســامی ایران با تحول در ســاختار و 

سازمان خود توانسته است پاسخ گوی 
نیازهــای عملیاتی روز بــوده تا از هر 
نظر آمادگی مواجهه با تهدیدات آینده 
را داشته باشــد.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش افزود: تمام تحوات انجام شــده 
در راســتای افزایش تحرک، چابکی و 
تــوان رزم نیروها با تکیه بر متخصصان 
و صنایع داخلی صورت پذیرفته اســت 
و با تــاش مجدانه و اعتقــاد به اصل 

خودکفایی توانسته ایم به فن آوری در 
تولید تجهیزات دســت پیدا کنیم.امیر 
ســرتیپ حیدری با بیان اینکه جنگ 
های آینــده مبتنی بر تاثیر اســت نه 
تخریب گفت: امروز بحمداه در مسیر 
حرکت به سمت تجهیز خود به ساح 
های هوشــمند، نقطه زن، دیجیتال و 
الکترونیک گام های بلندی برداشته ایم 
و به موفقیت های خوبی رسیده ایم.وی 

خاطرنشان کرد: ما در مجموع در کنار 
تغییر در ساختار و تجهیزات به موضوع 
روحیه و رفــاه کارکنان علی الخصوص 
در موضوع خانه های ســازمانی، ازدواج 
کارکنــان و فرزندان ایشــان، بیماران 
صعبب العاج و ... توجه ویژه داشــته 
ایم و ســعی کرده ایم کــه در کنار به 
روز رســانی تجهیزات و ســاختار، به 
شکل متوازن به این مهم نیز بپردازیم.
امیر ســرتیپ »حسین ولیوند زمانی«، 
فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ســتاد 
ارتش نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت 
تربیت دانشجویان در این دانشگاه گفت: 
ما در این دانشــگاه یک هدف مقدس 
و مشــترک داریم و آن تربیت و رشــد 
دانشــجویان برای این امر مهم اســت 
که بتوانند برای نیــل به اهداف ارتش 
جمهوری اســامی ایران مفید و مثمر 
ثمر باشــند .وی افزود: ما در مجموعه 
دافوس ســعی کرده ایم که نگاه جزئی 
به موضوعات نداشته باشیم بلکه با یک 
نگاه کلی و بر مبنای نیازهای نیروها و 
ستاد ارتش، دانشجویان را تربیت کنیم 
به گونه ای کــه بتوانند با هم افزایی و 
هم گرایی، یاور فرماندهان نیروها بوده و 
در حقیقت برای کل ارتش مفید باشند.

 فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جنگ های آینده مبتنی بر تاثیر 
است نه تخریب

حسینی با اشاره به عدم پرداخت بدهی های ایران؛
 کره ای ها به فکر آینده خود در ایران باشند

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
با تاکیــد بر این که اقدام کره جنوبی در عــدم پرداخت بدهی های خود به 
ایران ناشی از فشارهای آمریکا اســت، گفت: کره ای ها به فکر آینده خود در 
ایران باشند.دیاکو حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره خودداری کره جنوبی 
از پرداخت بدهی خود به ایران، گفت: کره ای ها به دایلی که مشخص بوده 
و متاثر از فشارهای آمریکا است با این استدال که پول ها به دار است و به 
دلیل تحریم ها نمی توانند در اختیار ایران قرار دهند از پرداخت بدهی خود، 
خودداری می کنند.وی تصریح کرد: حتی طرف ایرانی اعام کرده که کااهای 
کره ای خریداری می کند که به این در خواســت هم پاسخ نداده اند در واقع 
به نظر می رسد قصد همکاری ندارند.این کارشناس ارشد مسایل استراتژیک 
همچنین بیان کرد: یکی از اقداماتی که می توان انجام داد پی گیری حقوقی 
است که این مساله از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در حال انجام 
است.حســینی تصریح کرد: مهم تر از این مساله، موجی است که در جامعه 
نسبت به تحریم کااهای کره ای انجام می شود و می تواند در آینده به عمق 
روابط دو کشــور آسیب بزند که بازسازی آن دشوار خواهد بود. کره ای ها به 
لحاظ قدرت نرم جایگاه خوبی دارند که با این اقدام مخدوش می شود. البته 
تصور می کنم این واکنش ها طبیعی اســت و در شرایط کرونا که جامعه را 
در گیر کرده این اقدام کره جنوبی به نوعی مشــارکت در آسیب رساندن به 

مردم ایران است.

 سردار قاآنی:
 حادثه ناو پاسخی به جنایتهای آمریکاست که 

توسط عناصر آمریکایی انجام شده است
ســردار قاآنی: حادثه ناو پاســخی به جنایتهای آمریکاست که توسط عناصر 
آمریکایی انجام شــده استســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اسامی گفت: حادثه ناو پاسخی به جنایتهای آمریکا است که توسط 
عناصر آمریکایی انجام شــده است.ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در جمع فرماندهان مقاومت گفت: حادثه ناو پاسخی 
به جنایتهای آمریکا است که توســط عناصر آمریکایی انجام شده است.وی 
افزود: آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده به ویژه حادثه ناو نتیجه عمل و رفتار 

و جنایت دولت آمریکا است.

ابوالقاسم سرحّدی زاده درگذشت
ابوالقاســم ســرحّدی زاده شــب گذشــته پس از یک دوره طوانی بیماری 
درگذشت.ابوالقاســم ســرحدی زاده، دبیرکل و بنیانگذار حزب اسامی کار، 
نماینده ســه دوره مجلس شورای اسامی و وزیر پیشین کار و امور اجتماعی 
شــب گذشــته بر اثر بیماری در منزلش در تهران درگذشت.او نماینده سه 
دوره مجلس شــورای اسامی و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت اول و دوم 
میرحسین موسوی  و عضو هیات مرکزی خانه کارگر بود.فعالیت های سیاسی  

مرحوم سرحدی زاده در مجلس ششم بر اثر سکته مغزی متوقف شد.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 26 تیر 1399  24 ذی القعده 1441  16 جوای 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4404 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی تا پایان مهر
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با تشــریح جزییات افزایش 
حقوق بازنشستگان این ســازمان گفت: حقوق مستمری بگیران 
حداقل بگیر در اســفندماه ســال ۹۸ با بیش از ۲۰ سال سابقه 
کار به بیش از دو میلیون تومان خواهد رســید. مصطفی سااری 
شامگاه سه شنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو 
ســیما با بیان اینکه حدود سه و نیم میلیون نفر بازنشسته تامین 
اجتماعی داریم، افزود: بازنشســتگان حداقل بگیر دارای بیش از 
۲۰ سال ســابقه کار، در اســفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان دریافت می کردند و با افزایش ســنواتی که هر ســال 
اعمال می شــود این رقم به بیش از دو میلیون تومان رســید و با 
افزایش ناشی از متناسب ســازی، این عدد برای سنوات مختلف 
خدمتی متفاوت اســت.وی ادامه داد: امسال این رقم با توجه به 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان، برای بازنشستگان حداقل بگیر 
با ۳۵ ســال سابقه کار از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حدود 
۳ میلیون تومان می رســد و برای کســی که ۳۰ سال سابقه کار 
دارد و حداقــل بگیر بوده به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
می رســد و برای کسی که ۲۵ ســال کار کرده است بیش از دو و 
نیم میلیون تومان خواهد بود و به همین شکل کاهش می یابد.وی 
گفت: میانگین رقم اضافه شده به حقوق بازنشستگان حداقل بگیر 
سازمان تأمین اجتماعی، ۶۰۰ هزار تومان است، اما با فرمول مورد 
توافق با کانون بازنشســتگان کشور نهایتاً این موضوع در سنوات 
مختلف اعمال شد و درباره کسانی که حداقل بگیر نبودند و حقوق 
بیشــتری می گرفتند هم این افزایش حقوق شامل حالشان شده 
است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: از نظر درصد، 
کسانی که حداقل بگیر هستند بیشتر دریافت می کنند. وی درباره 
تسهیات بانکی بازنشستگان گفت: تسهیات بانکی روال هر سال 
بود و بیشــترین مبلغی که در یک سال تسهیات قرض الحسنه 
برای بازنشســتگان در سراسر کشور پیش بینی و از طریق کانون 
عالی بازنشستگان به کانون های استانی سهمیه هایی داده می شد 
که بازنشســتگان به بانک رفاه مراجعه کنند و تسهیات بگیرند 
پارســال ۲۰۰ میلیارد تومان بود که امسال با افزایش ۱۰ برابری 
آن را به ۲ هزار میلیارد تومان رساندیم.سااری افزود: با این رقم، 
۴۰۰ هزار بازنشسته، وام ۵ میلیون تومانی می گیرند در حالی که 
مبلغ وام پارســال، ۳ میلیون تومان و برای تعداد کمتری بود. وی 
اضافه کرد: کانون عالی بازنشستگان به ترتیب اولویت ثبت نامی، 
بازنشستگان را برای دریافت وام به بانک ها معرفی می کنند و نیاز 
به ضامن و تشریفات ندارند.سااری گفت: پارسال دفترچه تأمین 
اجتماعی به گونه ای بود که بنا بر اعام وزارت بهداشت، حدود ۱۰ 

هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی دولتی در سراسر کشور بدهکار 
بودیم و معوقات ۱۶ ماهه داشتیم و به بخش خصوصی هم حدود 
۶ هــزار میلیارد تومان بدهکار بودیم. تأکید رئیس جمهور و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که اعتبار دفترچه های اجتماعی 

را احیاء کنیم و ارتقاء دهیم.

تامین اجتماعی به مراکز درمانی بدهی ندارد
وی اضافه کرد: از ابتدای اسفند سال ۹۸، مطالبات بخش دولتی را 
به صورت ۱۰۰ درصد تسویه و فروردین را علی الحساب پرداخت 
کردیم و اکنون حتی یک ریال بدهی رســیدگی شده قطعی در 
خصوص درمان نداریم.سااری گفت: به همه مراکز درمانی طرف 
قــرارداد اعام می کنیم که حداکثــر ۲ تا ۳ هفته پس از دریافت 
صورتحساب، آن را پرداخت می کنیم و کسانی که به نسخه نویسی 
الکترونیک بپیوندند در ساعت ۱۲ شب همان روز به طور اتوماتیک 

تسویه می کنیم.

حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی تا پایان مهر
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: تا پایان مهر امســال، 
دفترچه هــای کاغــذی تامین اجتماعی حذف می شــود و بیمه 
شدگان این سازمان بدون داشتن هیچ دفترچه ای، خدمات ازم 
را دریافت می کنند.وی درباره علت حذف نشدن دفترچه کاغذی 

تامین اجتماعی افزود: زیرســاخت های فنی ما باید قوی باشد تا 
بتواند به ترافیک ورودی پاســخ دهد و ســامانه، کندی نداشته 
باشــد همچنین این موضوع به همکاری مراکز درمانی و پزشکان 
با ســازمان تامین اجتماعی هم مربوط است.مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه ۴۵ میلیون نفر در کشــورمان 
دفترچه تامین اجتماعی دارند، گفت:گام نخســت در باره حذف 
دفترچه تامین اجتماعی برداشته شــد و دفترچه های کنونی به 
تمدید حضوری اعتبار نیاز ندارند و به روش غیر حضوری تمدید 
می شــوند.ااری ادامه داد: اگر مراکز درمانی به این بهانه به بیمه 
شــده، خدمات ارائه نکنند مردم شکایت خود را به سامانه ۱۴۲۰ 
اعام کنند تا پیگیری شــود. وی افزود: پارســال ۹۷ میلیون نفر 
مراجعه به شعب کارگزاری های تامین اجتماعی داشتیم که از این 
تعــداد, ۳۸ و نیم میلیون نفر یعنی حــدود ۴۰ درصد فقط برای 
تمدید دفترچه مراجعه می کردند و اکنون این مراجعات را نداریم.

ســااری ادامه داد: با حذف صــدور کاغذی دفترچه تا پایان مهر 
امسال، حدود ۱۸ درصد از مراجعه کنندگان به کارگزاری ها کاهش 
می یابد و حدود ۲۰ درصد هم که در شرف بازنشستگی هستند با 
توجه به راه اندازی سامانه ها، نیازی به مراجعه حضوری نخواهند 
داشــت که دو هفته آینده عملیاتی می شــود.مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی افزود: با مجموع این اقدامات حدود ۷۵ درصد از 
مراجعات به کارگزاری های تامین اجتماعی، کاهش می یابد. وی در 

بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعداد قابل توجهی از کارکنان 
ســازمان تامین اجتماعی به ویژه در بخش درمانی، کرونا گرفتند 
و برخی جان باختند.ســااری اضافه کرد: در اسفند سال ۱۳۹۸ 
حدود ۲۲۰ هزار نفر مســتحق دریافت بیمه بیکاری بودند، اما به 
جزء این تعداد در فروردین امسال ۶۸۰ هزار نفر برای دریافت بیمه 
بیکاری نام نویســی کردند که حدود ۵۷۰ هزار نفر، واجد شرایط 

بودند که به ۹۰ درصد آن ها پرداخت شده است.

بدنبال بورسی کردن هتل های هما هستیم
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره واگذاری سهام شستا 
هم گفت: حتی یک ریال از فروش این ســهام را بابت امور جاری 
هزینه نکرده ایم و نخواهیم کرد و این مبلغ مربوط به نسل آینده 
و پشتوانه سازمان تامین اجتماعی است و در پی این نیستیم که 
سرمایه بفروشــیم تا خودمان را اداره کنیم.سااری با بیان اینکه 
بورســی شدن برای شفاف تر شدن و مشخص شدن قیمت، انجام 
شد، ادامه داد: مکلفیم تا پایان برنامه ششم توسعه، سهام خود را به 
حداکثر ۴۰ درصد برسانیم تا بنگاه دار نباشیم و نصب مدیرعامل 
شرکت با ما نباشد و در پی این هستیم مجموعه هتل های هما را 
بورسی کنیم.وی اضافه کرد: البته از پول حاصل از این فروش ها، 
در جای دیگر سهم می خریم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
با اشــاره به اینکه اکنون پس انداز برای سازمان تامین اجتماعی، 
ســخت است، گفت: نیمه نخست پارســال، ماهی هزار و ۵۰۰ تا 
دو هزار میلیارد تومان، کســری داشتیم، اما از نیمه دوم پارسال 
تاکنون، کسری نداریم.سااری افزود: ماهانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان باید پرداخت نقدی انجام دهیم که حدود ۷۰ درصد 
آن برای حقوق سه میلیون نفر بازنشسته است و حدود ۲۰ درصد 
از مجموع درآمد برای درمان، هزینه می شود و حدود ۵ درصد هم 
برای هزینه های جاری و حقوق کارکنان اســت. وی گفت: امسال 
منابع ما حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از مصارف اســت، اما 
معمواً منابع ما وصول نمی شــود و طلب ما انباشــه می شود که 

بخش عمده ای از این طلب ما دولت است.

طلب 13۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: بر اساس اعام سازمان 
برنامه و بودجه، اکنون طلب حسابرسی شده ما تا پایان سال ۱۳۹۶ 
از دولت، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اســت، اما بر اساس محاسبات 
همکاران ما این رقم حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است و 

اکنون این رقم حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است.

 دژپسند:
وزارت اقتصاد متکفل تامین نود درصد منابع 

بودجه کل کشور است
دژپســند با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی در بر دارنده پیام تورم باا و بهم 
ریختن نظام های پولی کشور، تحت تاثیر سیاست های مالی دولت است، تاکید کرد: 
از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشده 
است.به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند طی سخنانی در کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: در سال جاری، بودجه ای را تجربه می 
کنیم که سهم نفت در آن کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت اقتصاد و 
دیگر دستگاه های اجرایی، بخشی از هزینه های دولت، از محل کاهش هزینه های 
جاری دولت، قابل جبران اســت.تاش ما بر این است که رقم پیش بینی شده در 
بودجه سال جاری از طریق واگذاری اموال و دارایی های دولت، درآمد های مالیاتی 
با رعایت شرایط کسب و کارها بویژه در شرایط شیوع کرونا و آسیب های ناشی از 
آن و فروش انواع اوراق تامین شود.وی محل تامین مابقی رقم اعام شده را، واگذاری 
هــای دولت، فروش انواع اوراق و افزایــش درآمد های مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
هرچند فروش اوراق از سوی برخی صاحبنظران در شرایط حاضر دارای ایراداتی نیز 
اســت ولی این امر، به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزی است که عده ای از 
سر شیطنت، دولت را به آن متهم می کنند. دژپسند با بیان اینکه استقراض از بانک 
مرکزی در بر دارنده پیام تورم باا و بهم ریختن نظام های پولی کشور، تحت تاثیر 
سیاست های مالی دولت است، تاکید کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، حتی 
یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشده است.وی در ادامه با بیان اینکه وزارت 
اقتصاد در آســتانه تجربه بودجه غیرنفتی، متکفل تامین بیش از ۹۰ درصد منابع 
بودجه ای است، اظهار داشت: زمانی که از نفت عبور می کنیم، اولین و تمیزترین 

منبع تامین مالی، درآمد های مالیاتی است.

رییس ستاد اجرای فرمان امام خبر داد:
ورود داروی موثر در درمان کرونا به بازار با نرخ 

بسیار ارزان از هفته آینده
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام از دســتاورد جدید محققان دارویی این ستاد در 
تولید و ساخت یک داروی تحریمی مخصوص بیماران کرونایی خبر داد.محمد مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه مراسم »تأمین آب شرب ۱۰۰۰ روستای 
محروم کشــور« با اعام این خبر افزود: قیمت نسخه ایرانی داروی Remdesivir که 
در بازار سیاه به ۶۰ میلیون تومان رسیده، با قیمتی بسیار پایین تر با قیمت مصوب 
وزارت بهداشت از هفته آینده وارد بازار خواهد شد.وی افزود: محققان دارویی ستاد 
اجرایی از چندین روش علمی روز دنیا، درحال تحقیق و ساخت داروهای مورد نیاز 
بیماران کرونایی و برطرف کردن خأهای موجود درکشور و نیازهای وزارت بهداشت 
با توجه به مسائل تحریمی هستند.مخبر خاطر نشان کرد:جزئیات بیشتری از داروی 

جدید تولید شده را در روزهای آینده اطاع رسانی خواهیم کرد.

 سهم فارغ التحصیان از بیکاری و اشتغال 
چقدر است؟

سهم جمعیت بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی از مجموع بیکاران در بهار امسال 
کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم آنها در بین شاغان افزایش داشته است. آنچه که 
اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار امسال اعام کرد 
نشان از آن داشت که جمعیت شاغل به حدود ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر رسیده 
که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا حدود ۱.۵ میلیون نفر از تعداد شاغان نسبت به 
بهار پارسال کم شده بود.همچنین این گزارش نشان داد که مجموع بیکاران به حدود 
دو میلیون و ۵۰۵ هزار نفر رسیده که از تعداد آنها نیز نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کاسته 
شده است.اما بررسی وضعیت فارغ التحصیان آموزش عالی در بین جمعیت بیکاران 
از این حکایت دارد که در بهار امسال ۳۶ درصد بیکاران را فارغ التحصیان آموزش 
عالی تشکیل داده اند که میزان آن نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴.۴ درصد کم 
شــده است.این در حالی است که ۲۴.۷ درصد از افراد بیکار فارغ التحصیل مردان 
هستند که ۴.۵ درصد نســبت به بهار پارسال کمتر شده اند، از سوی دیگر ۷۱.۹ 
درصد آنها فارغ التحصیل زن هستند که در مقایسه با سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش 
داشته اند.اما از مجموع شاغان سهم  فارغ التحصیان  آموزش عالی ۲۵.۲ درصد در 
بهار امسال بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش دارد.۲۱.۳ درصدسهم 
مردان فارغ التحصیل از بین شاغان این بخش بوده که افزایش ۰.۲ درصدی دارد و 
۴۵.۱ درصد زنان فارغ التحصیل شاغل بوده اند که بر تعداد آنها نیز ۵.۱ درصد نسبت 

به بهار پارسال افزوده شده است.

صعود بورس تا کجا؟
حرکت بازار ســرمایه بر مدار صعود با قدرت ادامه دارد و شاهد ورود شاخص کل 
بورس به کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد هستیم. صعودی که یک کارشناس 
بازار سرمایه بر این باور است تا زمانی که نرخ دار افزایشی باشد، این صعود هم ادامه  
دارد که در این صورت نمی توان ثابت کرد صعود بازار ســرمایه حباب است.روزبه 
شریعتی  با بیان اینکه روند صعودی بازار تا زمانی که قیمت دار رو به افزایش است، 
می تواند ادامه دار باشد، اظهار کرد: اگر قیمت دار ۱۰ درصد رشد می کند، ماحصل 
این موضوع بدون افزایش قیمت بهای تمام شده شرکت ها، مخصوصا شرکت های 
تولیدی، رشــد نکند و نرخ فروش ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، سودشان نسبت به 
حاشیه سودی که دارند می تواند بسیار تغییر کند.وی ادامه داد: به طور مثال اگر 
یک شرکت حاشیه سود ۱۰ درصدی داشته باشد و اگر دار ۱۰ درصد رشد کند و 
ماحصل آن باعث افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش شرکت بدون افزایش نرخ بهای 
تمام شده شود، می تواند سود این شرکت را دو برابر رشد دهد.این کارشناس بازار 
سرمایه با تاکید بر اینکه تا زمانی که بازار ارز تاطم داشته باشد، روی بازار سرمایه 
تاثیرگذار است، گفت: افزایش قیمت دار هر درصدی که باشد می تواند روی نرخ 

فروش و درامد شرکت ها تاثیر داشته باشد.

آیا رشد بازار سرمایه حبابی است؟
شریعتی در ادامه درمورد مباحثی مبنی بر اینکه صعود بازار سرمایه حباب است، 
نیز اظهار کرد: اینکه بازار ســرمایه حباب است یا خیر موضوع پیچیده ای است. 
حتی اگر بازار در شرایط پایین تر از ارزش ذاتی هم نباشد، جایگرین فعال و مناسب 
بــرای آن وجود ندارد و اینکه بازار با توجه به تورم انتظاری مثبتی که در آینده 
دارد قیمت گذاری می کند.وی با اشاره به گزارش های حسابرسی شرکت ها و فصل 
مجامع، اظهار کرد: یک هفته تا ۱۰ روز آینده گزارش های حسابرسی شرکت ها و 
فصل مجامع است و تراکم مجامع وجود دارد و دلیل اصلی اینکه بازار مورد اقبال 
ســهم های بزرگ بوده قیمت دار و شرایط خوب گذشته حسابرسی برخی از 
 ETF شرکت ها است.این کارشناس بازار سرمایه همچنین معتقد است باید منتظر
هم باشیم. باید دید ساز و کار فروش به چه شیوه ای است، زیرا ساز و کار اصلی 

روی شرکت های ETF محور است.

معاون سازمان مالیاتی:
همه فرآیندهای ثبت نام در نظام مالیاتی 

الکترونیکی است
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کلیه فرایندها و مراحل ثبت 
نام در نظام مالیاتی کشور، الکترونیکی است و هیچگونه نیازی به مراجعه مودی به ادارات 
مالیاتی نیســت هادی خانی اظهار کرد: با توجه به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی 
مراحل سامانه ثبت نام الکترونیک )نسل سوم(، از این پس حضور مودی در محل اداره 
امور مالیاتی مربوطه جهت تکمیل ثبت نام و تشکیل پرونده، ارائه مدارک ثبت نام و ... 
ضرورت نداشته و کلیه فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از راه دور صورت پذیرد.وی 
افزود: همچنین به جهت تسریع و تسهیل فرآیند ثبت نام الکترونیک، بازدید میدانی و 
یا حضور مودی در ادارات امور مالیاتی در اعتبارسنجی گام ۴۴ ضرورتی نخواهد داشت.

طبق اعام ســازمان امور مالیاتی، معاون این ســازمان تاکید کرد: مؤدیان می توانند در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق مرکز ارتباط مردمی ســازمان امور 

مالیاتی کشور )۱۵۲۶( به سازمان منعکس کنند.

افت بیش از سه هزار واحدی شاخص بورس
 شاخص کل در بازار بورس سه هزار و ۲۱۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص 
به رقم یک میلیون و ۸۴۱ هزار واحد رسید.براساس معامات بیش از ۱۳ میلیارد و ۹۱۲ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۲۳۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال داد و 
ســتد شد.همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۳۳۷ واحد افزایش به ۴۸۱ هزار و ۱۹۸ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۲۲۱ واحد رشد به ۳۱۶ هزار و ۶۷۹ واحد رسیدند.

شــاخص بازار اول ۱۴ هزار و ۱۹ واحد افت و شــاخص بازار دوم ۴۰ هزار و ۵۸۱ واحد 
افزایش داشت.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶۸ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۸ هزار و ۵۵۶ 
واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار دو میلیارد و ۳۳۴ میلیون برگه سهم به ارزش ۵۰ 
هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.نمادهای پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، اعتباری ملل )وملل(، 
پلیمر آریاساسول )آریا(، بیمه کوثر )کوثر(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( بیمه 

پاسارگاد )بپاس( و بیمه دی )ودی( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.

 رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری خبر داد؛
اجرای 40 پروژه در 90 روز در مرکز مازندران

سازمان عمران شهرداری از ابتدای سال جدید بر اساس آمار در 
سه ماهه اول ســال جاری بالغ بر ۴۰ پروژه عمرانی را به اجرا و 
بهره برداری رســاند و برخی دیگر از این پروژه ها در دست اقدام 
است.، مرتضی بربسته رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شــهرداری مرکز مازندران بابیان اینکه هدف گذاری ما 
در این ســازمان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، اظهار کرد: تیم های عملیاتی 
سازمان عمران از ابتدای سال جاری ۴۰ پروژه عمرانی را به انجام رسانده اند این حرکت 
پویا در صورتی است که امروز مباحث توسعه و عمران شهري در کشور با محدودیت هاي 
شدید مالي مواجه است.وی با اشاره به اینکه تیم های عملیاتی سازمان عمران هفت پروژه 
زیرسازی و راه سازی را در سطح شهر اجرایی کردند، افزود: این پروژه ها شامل کوچه ام 
ار آی بلوار پاسداران، نوری چهارم در بلوار آزادی، کوی بوستان فرح آباد، کوچه پردیس 
پنجم شرف آباد، کوچه رفیعی بلوار پاسداران، بهارنارنج ۱۵ کوی شهید قربانی و محوطه 
پارکینگ ۱۳۷ خیابان قارن بوده است که در آینده ای نزدیک با اولویت بندی به مرحله 

آسفالت خواهند رسید.
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بازار چشم  انتظار اخبار نشست اوپک؛گزیده خبر

افزایش قیمت نفت تحت تاثیر کاهش موجودی انبارهای آمریکا
به دنبال کاهش شدید موجودی انبارهای نفت خام آمریکا 
و همچنین همزمان با انتظار بازار در مورد اقدام بعدی اوپک 
و متحدانش در مورد ســطح آتــی کاهش تولیدات، قیمت 
جهانی نفت افزایش پیــدا کرد.به گزارش رویترز، معامات 
آتی نقت خام برنت با ۲۲ ســنت یا ۰.۵ درصد افزایش هر 
بشــکه ۴۳.۱۲ دار انجام شد و وست تگزاس اینترمیدیت 
نیز با ۲۳ ســنت یا ۰.۶ درصد رشد بشکه ای ۴۰.۵۲ دست 
به دســت شــد.موجودی انبارهای آمریکا با وجود پاندمی 
کرونا، در هفته منتهی به ۱۰ جوای و در نشــانه ای مبنی 
بر احیای تقاضا ۸.۳ میلیون بشکه کاهش یافت؛ این رقم از 
سوی کارشناســان تنها ۲.۱ میلیون بشکه پیش بینی شده 
بود.اعداد و ارقام رســمی ادامه اطاعات انرژی آمریکا امروز 
)چهارشنبه( منتشــر خواهد شــد. اقتصاددانان آی ان جی 
در یادداشتی نوشــتند: ارقام موسسه نفت آمریکا که شب 
گذشــته منتشر شد، در معامات ابتدای امروز کمی از بازار 
حمایت کرد.بازار در مورد عرضه نفت به دقت چشم انتظار 

اخبار واصله از نشست کمیته مشترک نظارت وزارتی اوپک 
خواهد بود که امروز برگزار می شــود. در ادامه یادداشــت 
اقتصاددانان آی ان جی می خوانیم: بازار مشتاق است تا ببیند 
که آیا کاهش تولیدات برای یک ماه دیگر تمدید می شــود 
یا اینکه اوپک به برنامه اولیه متعهد مانده و شروع به اصاح 
کاهش تولیدات می کند. بیشتر نشانه ها حاکی از آن است 
که دومین مورد صورت خواهد گرفت و تمرکز بیشتری روی 
تعهد و کاهش الزامی تولیدات معطوف خواهد شــد.اعضای 
اصلی اوپک و متحدانش از جمله روســیه در قالب گروهی 
موســوم به اوپک پاس امروز در مورد تمدید کاهش روزانه 
۹.۷ میلیون بشکه ای نفت تا بعد از جوای و یا تسهیل آن به 
اندازه ۷.۷ میلیون بشکه در روز تصمیم گیری خواهند کرد.  
این در حالی اســت که اوپک روز گذشته در گزارش ماهانه 
خود اعام کرد که تقاضای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۱ و 
همزمــان با احیای اقتصاد جهان از پاندمی ویروس کرونا، با 

رکورد ۷ میلیون بشکه در روز احیا می شود.

زنگنه:
وزارت نفت برنامه ای برای اصاح طرح 

سهمیه بندی بنزین ندارد
وزیر نفت گفت: درصورت تبدیل طرح مجلــس به قانون در رابطه با اصاح طرح 
سهمیه بندی بنزین، وزارت نفت از آن اطاعت خواهد کرد.بیژن نامدار زنگنه با بیان 
اینکه وزارت نفت برای اصاح طرح ســهمیه بندی بنزین - مبنی بر تغییر سهمیه 
بنزیــن از هر خودرو به هر خانوار - برنامه ای ندارد، تاکید کرد: اصا ما فعا چنین 
برنامه ای نداریم و من که هیچ وقت برنامه نداشتم و دولت نیز فعا هیچ پیشنهادی 
نداده است.  طبق اعام وزارت نفت، وی اظهار کرد:  ظاهرا دوستانی از نمایندگان 
مجلس چنین برنامه ای دارند که درصورت طی شدن مراحل قانونی آن و تبدیل به 
قانون، آنگاه همه باید از قانون اطاعت کنیم.وزیر نفت همچنین درخصوص برنامه های 
وزارت نفت برای برقراری ارتباط مجدد گازی با ترکمنســتان، گفت: باید با آن ها 
مذاکره کنیم، چراکه حل این مسئله منوط بر مذاکره است و تا قبل مذاکره نمی توان 

پیش بینی مشخصی داشت.

مصرف برق بازهم رکورد شکست
مصرف برق روز گذشته کشور در حالی رکورد زد و از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت 
که می توان با انجام کارهایی کوچک کشــور را از خاموشــی دور کرد.مصرف برق 
روز گذشــته  در ساعت ۱۲ و ۴۹ دقیقه به ۵۷ هزار و ۵۳۵ مگاوات رسید که این 
میزان نســبت به مدت مشابه پارسال که ۵۵ هزار و ۱۸۵ مگاوات بود رشد ۲۳۵۰ 
مگاواتی داشــته است.همچنین مصرف برق شبانه کشور اما در مقایسه با مصرف 
روزانه کمی کاهش یافته و به ۵۶ هزار و ۱۴۲مگاوات رسیده است، اما مصرف برق 
در بخش صنایع هم روندی کاهشی در پیش گرفت و به ۴۹۰۱ مگاوات رسیده است. 
همچنین میزان ذخیره نیروگاه ها روز گذشته به ۱۰۰۳  مگاوات و میزان تولید برق 

از منابع تجدید پذیر هم به ۶۱۶۶ مگاوات رسید.

در استانه اجاس اوپک
 امارات خواستار بازگشت تولید محافظت

 شده لیبی شد
وزیر مشــاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجه اعام کرد که کشــورش 
خواســتار بازگشت تولید نفت محافظت شده در لیبی است.به گزارش رویترز، انور 
قرقاش در توییتی نوشــت: امارات متحده عربی خواستار بازگشت هر چه سریع تر 
تولید نفت لیبی اســت، اما با تدابیر امنیتی برای جلوگیری از درگیری های بیشتر 
در این کشور شــمال آفریقا.لیبی از زمان برکناری معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ با 
بحران جنگ داخلی روبه روســت. دولت جدید این کشور در سال ۲۰۱۵ با توافقی 
به رهبری ســازمان ملل متحد روی کار آمد، اما تاش ها برای دســتیابی به یک 
توافق سیاسی طوانی مدت به دلیل حمله نظامی نیروهای وفادار به خلیفه حفتر 

موفقیت آمیز نبودند.

 
به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا صورت گرفت؛

افزایش ۲۵ درصدی مصرف آب در مازندران
سرپرســت معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضاب مازندران اعام 
کرد: ببه دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا، مصرف آب آشامیدنی در استان ۲۵ درصد 
افزایش یافت به همین دلیل ضروری است مردم مدیریت مصرف را بیش از گذشته 
اعمال کنند.مهندس عبدالرضا ســعیدی، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه 
آب شرکت با اعام خبر باا افزود: با توجه به افزایش دمای هوا و لزوم رعایت نکات 
بهداشتی در پیشگیری از  شیوع ویروس کرونا ، هم اکنون ۷۶۰۰ لیتر آب در ثانیه 
توسط مشترکین استان مصرف می شود.وی  یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف 
آب در استان را فرسودگی شبکه ها عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته از طریق 
نشت یابی، ۲۰۰ لیتر در ثانیه هدر رفت آب شناسایی ، مدیریت و کنترل شد، امسال 
نیز تاش داریم با نشت یابی  از هدر رفت ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه جلوگیری کنیم.

مهندس سعیدی با اشاره به اینکه برای پاسخگویی به تقاضای مشترکین در بخش 
آب از تمامی ظرفیتهای منابع تولید اســتفاده می شود، افزود: کشور ما در منطقه 
خشــک و نیمه خشک واقع شده  بنابراین آب سرمایه ملی و در فرهنگ دینی ما 

ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

غربالگري کارکنان شرکت پاایش گاز شهید 
هاشمي نژاد در پي شیوع ویروس کرونا

رئیس واحد HSE شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد گفت: با توجه به شیوع 
مجدد ویروس کرونا در کشور و وضعیت قرمز استان خراسان رضوي، دومین مرحله 
غربالگري کارکنان این مجتمع گازي انجام شد تا حد امکان از شیوع ویروس کرونا 
در بین کارکنان جلوگیري گردد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید 
هاشــمي نژاد، سید اســماعیل قادري با بیان مطلب فوق افزود: گروهي با عنوان 
بهداشت یاران در پاایشگاه تشکیل شده که در ایستگاه هاي مختلف کاري اقدام 
به تب سنجي و بررسي وضعیت سامت کارکنان مي کنند.وي اظهارداشت: پس از 
تب سنجي افراد مشکوک به ویروس کرونا به واحد طب صنعتي معرفي و با دستور 
پزشک مربوطه در منزل قرنطینه مي شوند تا وضعیت جسماني آنها طي دو هفته 
مورد پایش قرار بگیرد.قادري ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن مجدد استان خراسان 
رضوي در وضعیت قرمز و افزایش مبتایان در شهرستان سرخس و با هدف سامت 
هرچه بیشتر کارکنان و خانواده هاي آنان، دومین مرحله غربالگري از کارکنان انجام 
شد.این مقام مسئول تصریح کرد: ممکن است افرادي به ویروس کرونا مبتا باشند 
اما خود فرد اطاعي از موضوع نداشــته باشــد که با غربالگري صورت گرفته افراد 

مشکوک شناسایي و با دستور پزشک تحت درمان قرار خواهند گرفت.

 اوپک: تقاضای نفت در ۲0۲1 افزایش می یابد
اوپک در گزارش ماهانه خود اعام کرد با بهبود اقتصاد جهان از بحران کرونا، تقاضای جهانی برای نفت ۷ میلیون بشکه 
در روز در ۲۰۲۱ افزایش می یابد ولی همچنان کمتر از ســطح تقاضا در ۲۰۱۹ خواهد بود. به گزارش رویترز، اوپک در 
گزارش ماهانه خود اعام کرد: با بهبود اقتصاد جهان از بحران کرونا، تقاضای جهانی برای نفت ۷ میلیون بشکه در روز در 
۲۰۲۱  افزایش می یابد ولی همچنان کمتر از سطح تقاضا در ۲۰۱۹ خواهد بود. این اولین گزارشی است که اوپک، بازار 
نفت در سال آینده میادی را در آن ارزیابی کرده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اعام کرد: این پیش بینی با 
این فرض صورت گرفته که هیچ خطر جدیدی بازار نفت در ۲۰۲۱ را تهدید نکند، خطراتی مانند درگیری تجاری چین و 
آمریکا، سطح باای بدهی ها یا موج دوم همه گیری ویروس کرونا. اوپک اعام کرد: مهار همه گیری ویروس کرونا مخصوصاً 
در اقتصادهای بزرگ باعث بهبود مصرف و سرمایه گذاری می شود و همه اینها نتیجه اقدامات محرک اقتصادی است که 
برای مبارزه با همه گیری این ویروس اتخاذ شده است. قیمت نفت در سال جاری میادی پس از کاهش تقاضا به خاطر 
تعطیلی های اعمال شده در سراسر جهان جهت مهار گسترش ویروس کرونا سقوط کرد.اوپک اعام کرد: تقاضای نفت 
۸.۹۵ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ کاهش می یابد و در ۲۰۲۱ هم همچنان کمتر از سطح تقاضا در ۲۰۱۹ خواهد بود.

اوپک انتظار دارد تقاضا برای نفت خام این سازمان، در سال آینده میادی ۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۹.۸ 
میلیون بشــکه در روز برســد.اوپک و متحدانش به رهبری روسیه از ماه مه ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود 

را کم کرده اند که برابر با یک دهم تقاضای جهانی نفت است. هدف از این کاهش تولید، افزایش قیمت نفت بوده است.
 تولید در کشورهایی مثل آمریکا نروژ و کانادا هم کاهش یافته است. این کشورها عضو قرارداد کاهش تولید اوپک پاس 
نیستند.اوپک اعام کرد انتظار دارد عرضه نفت غیر اوپک در سال جاری میادی ۳.۲۶ بشکه در روز کاهش یابد و تنها 
۰.۲۹ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۱ افزایش داشته باشد.این سازمان انتظار دارد تولید نفت آمریکا در سال جاری میادی 
۱.۳۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تنها ۰.۲۴ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۱ افزایش نشان دهد. تولید نفت آمریکا 

۱.۷ میلیون بشکه در روز در ۲۰۱۹ باا رفته بود.

وزیر نیرو:
کرونا و گرما، مصرف آب و برق را افزایش داد

 وزیر نیرو با بیان اینکه گرما مصرف آب و برق را افزایش داد، گفت: شرایط کرونایی و الزام های بهداشتی نیز باعث افزایش 
مصرف شده که با توجه به همراهی خوب مردم، تابستان را با آرامش و آسایش سپری خواهیم کرد.»رضا اردکانیان« دیروز 
چهارشنبه در حاشیه حلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اکنون وضعیت منابع آب تقریبا خوب است، اما به دلیل 
آنکه حساســیت ما تامین آب شــرب است و تامین آن فقط به حجم آب موجود در سدها بستگی ندارد، بلکه به ظرفیت 
تصفیه خانه ها و وضعیت شبکه هم مرتبط است امیدواریم مردم هم درمصرف آب و هم برق همراهی کنند تا این ایام بدون 
مشکل برای خودشان و برای سایرین سپری شود.وزیر نیرو افزود: امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه داریم، اکنون از 
یکی، دو جا برق وارد می کنیم و هرجا هم امکان پذیر بوده و نیاز داشته باشند برق صادر می کنیم، اما اولویت ما تامین نیاز 
های داخلی است.اردکانیان به افتتاح پروژه آبیاری بشاگرد اشاره کرد و گفت: فردا این پروژه بزرگ به بهره برداری می رسد 
و مردم بشاگرد از آب با کیفیت برخوردار می شوند.وی ادامه داد: پروژه مهم و پیچیده آبرسانی به بشاگرد، کار بسیار ارزنده 
ای است و ۹۰۰ متر آب با کیفیت از سد جگین در مسیر ۸۱ کیلومتری پمپاژ شده و به شهرستان بشاگرد و شهرستان 
سردشت و تعدادی از روستاها رسیده و مردم مشرب می شوند.اردکانیان ادامه داد: فردا در هفته یازدهم شاهد پویش هر 
هفته #الف - ب- ایران در استان هرمزگان خواهیم بود و دو هزار و ۷۰۰ مییلیارد تومان پروژه آب و برق افتتاح می شود.

وزیر نیرو گفت: یکی از مهمترین پرژه های صنعت آب، آب شــیرین کن بندرعباس است که  ۹۰ هزار نفر جمعیت بندر 
عباس و خمیر از این نعمت برخوردار می شوند و ۲۰ هزار متر مکعب آب با کیفیت بسیار خوب به مدار می آید و مابقی 
آن تا پایان سال تکمیل می شود.اردکانیان افزود: عاوه بر آن، یک واحد نیروگاه گازی در قشم به ظرفیت ۱۷۵ مگاوات به 
مدار بهر ه برداری می آید و ۱۱۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه بندرعباس بهبود وضعیت پیدا می کند.وی ادامه داد: همچنین 
تعدادی پروژه خط انتقال و توزیع افتتاح می شود که برای تامین برق مطمئن برای شهرستان های میناب و سیریک است 

و از افت ولتاژ جلوگیری خواهد کرد.

استانها
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استانها آل اسحاق اعام کرد

جزئیات تسویه حساب سه میلیارد داری عراق با ایران
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق می گوید با توافقات 
صورت گرفته میان دو کشــور، اتفاقات مثبتی در بازگشــت ارز 
متعلق به ایران از عراق آغاز شده است.یحیی آل اسحاقاظهار کرد: 
عراق به عنوان یکی از مهم ترین شــرکای تجاری ایران و دومین 
واردکننده کاا از ایران، در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد واردات 
را از صادرکنندگان ایرانی به ثبت رساند که بر اساس براوردهای 
صورت گرفته، تا کنون حدود ۹ میلیارد دار آن تســویه شده یا 
فرایند پرداخت را پشت سر گذاشته اند.وی با اشاره به طلب سه 
میلیــارد داری ایران از محل صادرات به عراق بیان کرد: بخش 
قابل توجهی از این طلب مربوط به صادراتی اســت که نهادهای 
دولتــی انجام داده اند. ما در کنار صادرات کاایی، به عراق برق و 
گاز نیز صادر می کنیم و همین امر باعث شده در توافقات تجاری، 
شرکت های دولتی نیز سهیم باشند.وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: 
بر اساس توافقاتی که در سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی ایران 
به عراق انجام شد، مقدمات اجرای توافق مشترک میان دو طرف 
کلید خورده اســت و می توان امیدوار بود سه میلیارد دار باقی 
مانده نیز از این محل تســویه شــود.آل اسحاق در پاسخ به این 
سوال که با توجه به محدودیت های حاصل از تحریم های آمریکا، 
این تسویه حساب چگونه صورت می گیرد، توضیح داد: با توجه 

به پیچیدگی شرایط، دو طرف تاش کرده اند راهکارهای مختلفی 
را نیز در این حوزه اعمال کنند. روش هایی از ســوی دو طرف به 
جمع بندی رســیده که با توجه به شــرایط تحریم پرداختن به 
جزئیات آنها به صاح نیســت اما در کل شرایط برای بازگشت 
این ارز به کشــور از طریق تامین کااهای مورد نیاز فراهم شده 
است.وی درباره برخی نگرانی ها از احتمال کاهش همکاری های 
اقتصادی مشــترک با مستقر شدن دولت جدید عراق نیز گفت: 
بر خاف شایعات، ارتباط و همکاری های نزدیک میان دو کشور 
ادامه داشــته اســت. با پیگیری دولت عراق مرزهای مشترک با 
ایران بار دیگر فعال شده اند و قطعا این ارتباط در ماه های پیش رو 
نیــز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه دولت عراق تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران 
را نداشت، چندی قبل ناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران 
در ســفری به بغداد از رسیدن به راه حل مشترکی خبر داد که 
در نتیجه آن، از سویی ایران امکان دریافت برخی کااهای مورد 
نیــاز خود را پیدا می کند و از ســوی دیگر عراق نیز بدهی های 
خود به ایران را پرداخت خواهد کرد.بر اســاس آمارهای رسمی 
تجاری، پس از چین، عراق دومین واردکننده عمده کاا از ایران 

به شمار می رود.

رویداد هم افزایی و شبکه سازی فعاان 
زیست بوم کسب و کار در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد
رویداد هم افزایی و شبکه سازی )DRAP( ویژه فعاان زیست بوم کسب و کار با 
حضور نمایندگانی از ۱۴ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک در مرکز توسعه کسب 
و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان شبکه ســازی یک فعالیت تجاری – اقتصادی است که توسط کسب و 
کارها و کارآفرینان برای شناسایی و ایجاد روابط تجاری، استفاده از فرصت های 
تجاری، تبــادل اطاعات برای یک هم افزایی و همکاری برای ســرمایه گذاری 
شکل می گیرد.یکی از اهداف شبکه های تجاری، ایجاد روابطی است که در آینده 
برای فعاان اقتصادی فرصت های ســرمایه گذاری فراهم می شود.کارشناسان 
اقتصادی، کاهش هزینه های بازاریابی،بازخورد و نتیجه شبکه سازی در بازاریابی 
و فروش، ارتباطات جدید و ارجاعات، دیده شــدن بیشــتر، به  روز ماندن، حل 
مساله، به اشتراک گذاری دانش و تجربه و ایجاد حس اعتماد و افزایش روحیه از 
مزایای شبکه سازی برای فعاان زیست بوم کسب و کار است.شایان ذکر است 
یکی از موضوعاتی که باعث کامروا شــدن زیست بوم کسب و کار می شود و در 
اتاق های نســل دوم دنیا نیز مورد استفاده قرار می گیرد، راهبری شبکه سازی 
است.در این شبکه سازی، نیازمندی ها و توانمندی های اعضا مشخص می شود 
و در چهار رویداد شامل؛ ۱- معرفی نیازمندی ها و توانمندی های شرکت های 
بزرگ ۲- شرکت های کوچک تر متناسب با نیازهای اعام شده، توانمندی های 
خود را معرفی می کنند ۳- بازدید شــرکت های بزرگ از شرکت های کوچک 
تر و ۴- عقد قرارداد مابین شرکت های بزرگ و کوچک شکل می گیرد.با توجه 
به بحران شــیوع کرونا، سه رویداد اول بصورت مجازی طراحی و پس از احصاء 
و شناسایی نیازهای شرکت های بزرگ، توانمندی اعضای کوچک مورد بررسی 
قرار گرفت و شبکه سازی بصورت تعاملی مابین ۱۴ بنگاه اقتصادی شرکت کننده 
از اعضای اتاق در این رویداد برگزار شــد.گفتنی است مقررشده  که این خدمت 
هر دو هفته یکبار به همت مرکز تخصصی توســعه کســب و کار اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شود.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه
افزایش ۱۹ درصدی صادرات کااهای 

غیرنفتی
مدیر بنــادر و دریانوردی بندرلنگــه از جابجایی یک 
میلیون تن انواع کاا در بنادر غرب هرمزگان، افزایش 
۱۹ درصدی صادرات کااهای غیرنفتی و ترانزیت بیش 
از ۸ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تا نیمه 
تیرمــاه در بندرلنگه خبر داد.به گزارش روابط عمومی 

اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« اظهار داشت: طی دوره 
زمانی ۳ ماه نخست سال ۹۹، در مجموع ۹۵۶ هزار تن انواع کاا در بندر لنگه و 
بنادر وابسته به آن تخلیه و بارگیری شد که از این رقم، ۴۶۹ هزار و ۵۵۹ تن  با 
رشد ۴ درصدی مربوط به کااهای غیر نفتی و ۴۸۶ هزار و ۴۶۰ تن به فرآورده 
های نفتی اختصاص دارد.وی با اشــاره به صادرات ۲۳۳ هزار و ۶۶۵ تن کاای 
غیر نفتی با رشد ۱۹ درصدی در بنادر غرب هرمزگان گفت: از این میزان، سهم 
بندرلنگه در صادرات محصوات کشــاورزی، دامی و احشام ۴۲ هزار و ۷۸۶ تن 
بوده است.مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه اظهار کرد: طی دوره زمانی یاد شده، 
حجم ترانزیت کااهای غیرنفتی )که عمده آن محموله خودرو بوده است( به ۱۷ 
هزار و ۹۸۲ تن رســید که ۹ هزار و ۶۵۰ تن از اینگونه کااها وارد بندر لنگه و 
بنادر وابسته به آن شده است.عســکری نسب با بیان اینکه  بنادر و دریانوردی 
بندرلنگــه به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران و چهار راهی امن برای 
ترابری دریایی و زمینی به کشــور های آسیای میانه محسوب می شود عنوان 
کرد: در ۳ ماه نخســت ســال ۹۹ ترانزیت  بیش از  ۸ هزار و ۵۰۰ خودرو بدون 
هیچگونه سانحه و خسارت  از طریق بندرلنگه به کشور های آسیای میانه انجام 
گرفت .وی تعداد شــناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را یک هزار و ۴۸۵ 
فروند اعام کرد و افزود: از این میزان، ظرفیت بارگیری ۱۹۳ فروند شناور، باای 
هزار تن و ۲ هزار و ۷۷۴ فروند از شناورهای پهلو گرفته، زیر هزار تن بوده است.

برای اولین بار در سال جهش تولید ، حضور 
ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان در بورس کاا

بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش شــرکت از حضور ریل تولیدی ذوب آهن 
اصفهان در بورس کاا خبر داد.و گفت : ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل 
کشور چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای اولین بار و داوطلبانه این محصول را در 
بورس کاا عرضه می کند .این مجتمع عظیم صنعتی در کارگاه نورد ۶۵۰ خود 
قادر به تولید انواع ریل خطوط پرسرعت ، فرعی ، ریل معدن و ریل مترو است . 
ریل این شرکت در محور بستان آباد-میانه و زاهدان - چابهار نصب شده است .با 
توجه به سیاست های دولت نیاز کشور به ریل برای توسعه خطوط ریلی بین ۹۰ 
تا ۱۰۰ هزار تن  در سال پیش بینی می شود و ذوب آهن برای تولید ۱۲۰ هزار 

تن ریل با توجه به سفارش مشتری برنامه ریزی کرده است.

مجمع عمومی عادی شرکت صنایع و معادن 
ماهان سیرجان برگزار شد

مدیرعامل شــرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان 
اعام کرد: میزان تولید ســنگ آهن در این شرکت 
طی ســه ماه نخست ســال جاری به ۶۰۰ هزار تن 
رسید که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۴۸ 
درصد افزایش داشته است.به گزارش ایِبنا به نقل از 

روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی بهرامی در جلسه مجمع عمومی 
عادی ساانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان افزود: 
این شرکت در سال گذشته ۲میلیون و ۱۲۰ هزار تن سنگ آهن تولید کرد. 
همچنیــن میزان باطله برداری در ســال ۹۸ حدود ۲۲ میلیون تن بود.وی 
ادامه داد: برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان در 
ســال ۹۹ دستیابی به تولید ۳ میلیون تن سنگ آهن است که اکنون روند 
مناســبی را طی می کند.جلسه مجمع عمومی عادی ساانه منتهی به ۲۹ 
اسفند ۱۳۹۸ شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان)سهامی 
خاص( به ریاست صادق جاهد خطیبی مدیرعامل هلدینگ ماهان در سالن 
اجتماعات بانک گردشــگری برگزار شــد.در این جلسه پس از ارائه گزارش 
هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره ســال منتهی به ۲۹ اســفند ۹۸ ، 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی ارائه شــد و صورت های مالی این دوره 
به تصویب سهامداران رسید.در پایان این جلسه، روزنامه اطاعات به عنوان 

روزنامه کثیراانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

معاون امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: ایران هیچگاه قراردادی با هندی ها 
برای هیچ پروژه ریلی نداشــته اســت که حاا قصد داشته باشد آنها را از پروژه خط آهن 
چابهار کنار بگذارد.فرهاد منتصر کوهســاریر درباره انتشــار خبری در یکی از رسانه های 
هندی مبنی بر اینکه ایران این کشــور را از پروژه ساخت خط آهن چابهار کنار گذاشته 
است، اظهار داشت: این خبر اساساً صحت ندارد و اشتباه است؛ ما هیچ قراردادی در بخش 
ریلی و ساخت خط آهن چابهار-زاهدان با هندی ها نداشتیم.وی افزود: تنها قراردادی که 
با هندی ها در خصوص سرمایه گذاری در بندر چابهار داریم، یکی بحث احداث تجهیزات 
بندری و دیگری فاینانس ۱۵۰ میلیون داری اســت.معاون امور بندری سازمان بنادر و 
دریانوردی ادامه داد: البته قبًا یک لیستی در خصوص سرمایه گذاری هندی ها در بندر 
چابهار داشــتیم که در آن موضوع زیرساخت ریلی و خط آهن چابهار هم دیده شده بود، 
امــا در زمان مذاکرات بر روی آن توافق حاصل نشــد که هندی در بخش ریلی هم وارد 
شوند.منتصر کوهساری با بیان اینکه اصًا قراردادی با هندی ها در بخش ریلی نداشته ایم 
که قرار باشــد آنها را از این موضوع کنار بگذاریم، تصریح کرد: بحث مربوط به تحریم ها 

ارتباطی به همکاری ایران و هند در چابهار ندارد.به تازگی روزنامه he Hindu اعام کرده 
است: پس از ۴ سال که هند و ایران توافقی برای احداث خط آهن از بندر چابهار تا زاهدان 
همراســتا با مرز افغانستان امضا کردند، دولت ایران به علت تأخیر طرف هندی در تأمین 
بودجه و آغاز پروژه، تصمیم گرفته است تا احداث این خط آهن را خودش انجام دهد.این 
خبر رسانه هندی در برخی رسانه های داخلی طی روزهای گذشته بازتاب داشته است و 
این شائبه را ایجاد کرده که همکاری با کشور چین، عامل حذف هند از پروژه احداث خط 
اهن چابهار بوده است.به گزارش خبرنگار مهر، این ادعای عجیب روزنامه هندی در حالی 
مطرح می شود که ایران سال هاست موضوع احداث خط آهن چابهار-زاهدان را پیگیری 
کرده و حتی سال گذشته با موافقت رهبر معظم انقاب، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از منابع 
صندوق توسعه ملی در اختیار این پروژه قرار گرفته است؛ تا کنون بیش از ۳۰ میلیون یورو 
از این تسهیات به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان مجری 
پروژه و قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا به عنوان پیمانکار آن واگذار شده است؛ هفته گذشته 

نیز مراسم ریل گذاری این خط آهن با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت:
قاچاق ماسک از ایران به کشورهای 

همسایه را رد نمی کنم
جمشــید گلپور بیان کــرد: نمی توانم قاچاق ماســک را رد کنم چرا که 
تفاوت قیمتی ماسک در ایران و کشــورهای دیگر جذابیت زیادی برای 
سوء استفاده کنندگان برای قاچاق آن فراهم کرده است. جمشید گلپور 
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت اظهار داشــت: هنوز گزارش 
مستند در اختیار بنده در مورد قاچاق ماسک ارائه نشده اما نمی توانم این 
موضوع را رد کنم چراکه تفاوت قیمتی ماسک در ایران و کشورهای دیگر 
جذابیت زیادی برای سوء استفاده کنندگان برای قاچاق آن فراهم کرده 
است.وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت ماسک کارگاهی ۱۵۰۰ و ماسک 
های صنعتی ۱۳۰۰ تومان است. عاوه بر این قرار شده نیازسنجی استان 
ها از طریق بســیج اصناف انجام و بر همین اساس پارچه ازم در اختیار 

واحدهای کارگاهی تولید ماسک قرار گیرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
حفظ اشتغال در دوران کرونا هنر 

صنعتگران کشور است
 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: حفظ اشــتغال و فعال 
نگهداشــتن خطوط تولید در چندماه شیوع کرونا نشــانه هنر و افتخار 
صنعتگران و تولیدکنندگان کشــور است.سیدعبدالوهاب سهل آبادی در 
آیین تجلیل از صنعتگران و معدن کاران اســتان سمنان در سالن یادگار 
امام اســتانداری، بیان کرد: در دوران کرونا، کمترین آســیب به تولید و 
صنایع در کشــور وارد شد و با جلوگیری از بیکار شدن کارگران، اشتغال 
حفظ شــد.وی افزود: این مســاله افتخاری برای بخش صنعت و معدن 
کشوراســت و مردم ایران و جهانیان بداننــد در دوران مقابله و مبارزه با 
کرونا، در زمانی بســیار اندک، شــرکت های صنعتی و تولیدی توانستند 
خطوط تولید خود را تغییر دهند و در جنگ بهداشــتی با کرونا به رفع 
نیاز جامعه بپردازند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر 
حمایت جدی دولت از بخش خصوصی و تولید در نوســازی تجهیزات و 
ماشین آات بخش معادن در کشور، گفت: اجازه تاسیس و صدور مجوز 
نباید در ســازمان های صنعت، معدن و تجارت مشمول زمان شود، چرا 
که تســهیل گری در تولید، بهبود اقتصاد، افزایش امنیت، ارتقای رفاه و 
معیشــت مردم و تقویت صنعت، در گرو این مســاله است.رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: تامین  اجتماعی، دستگاه قضایی، 
بانکها و سایر سازمان ها، امروز و در دوره  سخت جنگ اقتصادی به همراه 
شــیوع کرونا و تاثیر پذیری تولید، اقتصاد و اشتغال از این بیماری، نیاز 
اســت تا بیش از پیش حامی تولیدگران و صنعتگران باشند.سهل آبادی 
گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، امروز رزمندگان و ایثارگران غیور 
خط مقدم جبهه های جنگ  اقتصادی کشور هستند.رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با بیان اینکه صنعتگران همواره در کنار دولت و ملت 
بوده اند و خواهند بود و ارائه خدمت به کشور و مردم را به عنوان وظیفه 
ذاتی خود می دانند، افزود: تولیدگران و صنعتگران، رزمندگان، سربازان و 
فرماندهان عالی جنگ اقتصادی امروز کشور با دشمنان هستند که باید 
بــه عنوان نیروی دفاعی در حوزه اقتصاد حمایت شــوند.وی با تاکید بر 
اینکه تولید یکی از چرخ های اصلی اقتصاد کشــور است که باید با توجه 
همه جانبه از حرکت رو به جلو باز نماند، خاطر نشان کرد: آیین روز ملی 
صنعت و معدن به این واسطه برگزار می شود تا توان صنعتگران و معدن 
کاران کشور را به رخ جهانیان بکشیم تا بدانند صنعت ایران امروز در جایگاه 
برتر و باای جهان ایستاده است.سهل آبادی ادامه داد: باید با افتخار اعام 
کنیم که صنعت و تولید ایران امروز به بسیاری از کشورهای جهان صادر 
و توسط گستره وســیعی از مردم جهان مصرف می شود که این مساله 
بســیار ارزنده اســت.وی با بیان اینکه از تاش های شبانه روزی دولت، 
مدیریت استانها، استانداری ها و معاونان استانداری، پزشکان، پرستاران 
و مجموعه بهداشت و درمان به واسطه مدیریت و مقابله با کرونا تقدیر و 
تشــکر دارم، بیان کرد: در شرایط کنونی با یک خرد جمعی و هماهنگی 
کامل در بحث مقابله و مبارزه با این بیماری وارد شــدیم.وی تاکید کرد: 
تولیدگران و صنعتگران در این بخش تاش ویژه ای داشتند و نیاز است تا 
مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
یادآور شــد: استان سمنان از نظر تولید و صنعت در کشور از جایگاه برتر 
برخوردار است و چرخه صنعت این استان به دلیل انسجام بخش اجرایی 
و دولتی با بخش صنعتی مطلوب است زیرا بخش دولتی تقویت کننده و 
توسعه دهنده بخش تولید است.در این آیین ۱۷ واحد تولیدی ، یک طرح 
نمونه صنعتی و یک پیشکسوت نمونه صنعتی استان سمنان تجلیل شدند.

استان سمنان حدود یک هزار و ۸۴۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی 
و صنعتی دارد، سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان سمنان بیش 

از ۳۴ درصد و از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.

در گفتگوی معاون سازمان بنادر با مهر

حذف هند از پروژه ساخت راه آهن چابهار تکذیب شد
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جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورمگزیده خبر

چرا سپرده  مدت دار بازگشت؟
معاون اقتصادی بانك مركزی ضمن تشريح سياست جديد اين 
بانك برای مديريت نقدينگی گفت: بانك مركزی در نظر دارد 
50 هزار ميليارد تومان اوراق وديعه منتشر كند كه انتشار كل 
اين مبلغ می تواند 14 واحد درصد رشــد نقدينگی را كاهش 
دهد.پيمان قربانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنيم، در خصوص سياســت های جديد بانك مركزی برای 
مديريت نقدينگی در اقتصاد ايران، اظهار داشــت: در راستای 
كنترل نقدينگی و مهار تورم، بانك مركزی سياســت كنترل 
رشــد نقدينگی  و افزايش جذابيت ســپرده های بانكی را در 
دســتور كار قرار داده است، البته ساير اقدامات سياست های 
پولی مانند عمليات بازار باز و افزايش كف نرخ ســپرده گيری 
از بانك ها را نيز به مــوازات انجام می دهد.وی به مصوبه روز 
گذشته شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود بانكی اشاره 
و تصريح كرد: ديروز پيشنهادات بانك مركزی در راستای تنوع 
ســپرده های بانكی و اصاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار 
مطرح شــد و شورا نهايتاً تصميم گرفت نرخ سود سپرده های 
سرمايه گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمايه گذاری كوتاه 
مدت ويژه ســه ماهه 12 درصد، سپرده سرمايه گذاری كوتاه 
مدت ويژه شــش ماهه 14 درصد و ســپرده سرمايه گذاری 
با سررســيد يك سال 16 درصد شــود، ضمن اينكه سپرده 
ســرمايه گذاری با سررسيد دو ســال معرفی شد با سود 18 
درصد.معاون اقتصادی بانك مركزی در پاسخ به سوال خبرنگار 
تسنيم درباره علت احيای مجدد سپرده های باای يك سال 
گفت:  اين موضوع در راســتای معرفی ابزارهای سپرده ای با 
ماندگاری بيشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

قربانی همچنين از برنامه اين بانك مركزی برای انتشار اوراق 
وديعــه خبر داد و تصريح كرد: ايــن موضوع برای مديريت و 
كنترل رشد نقدينگی براســاس مصوبه شورای عالی اقتصاد 
بناســت برای تصويب نهايی به شورای پول و اعتبار برود.وی 

افزود: بانك مركزی بعد از تصويب اين طرح در شورای پول و 
اعتبار، انتشار 50 هزار ميليارد تومان اوراق وديعه را در دستور 
كار خواهد داشت كه هر 10 هزار ميليارد تومان آن می تواند 
2.8 واحد درصد رشــد نقدينگی و پايه پولی را كاهش دهد.

بــه گفته معاون اقتصادی بانك مركزی، با انتشــار كل مبلغ 
در نظر گرفته شــده برای اوراق وديعه رشــد نقدينگی تا 14 
واحد درصد كاهش خواهد يافت.قربانی همچنين تأكيد كرد 
كه ابعاد شــرعی و فقهی اوراق وديعه قبًا در شــورای فقهی 
بانك مركزی به تصويب رســيده و بزودی اين پيشنهاد برای 
تصويب نهايی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.دهم آذرماه 
1398 بود كه حجت ااسام والمسلمين غامرضا مصباحی 
مقدم، عضو شــورای فقهی بانك مركزی در حاشيه پنجمين 
همايش مالی اسامی، با بيان اينكه ابزار بازار باز مالی در دنيا 
همراه با ربا است، اظهار كرد: ما نمی توانيم تسليم اين موضوع 
شويم بنابراين، مسأله را به شورای فقهی بانك مركزی ارجاع 
داديم و در اين شــورا اوراق وديعه طراحی شــد كه تا پايان 
ســال جاری ارائه می شود.اوراق وديعه سندی است كه نشان 
می دهــد بانك مركزی مبلغ معينی را از وديعه گذار به عنوان 
وديعه دريافت كرده و متعهد اســت آن مبلغ را تا سررســيد 
نگهداری نموده و در سررسيد، با رعايت حفظ قدرت خريد با 
نرخی حداكثر معادل نرخ تورم ســاليانه به دارنده سند مزبور 
عودت دهد.روش كار در اوراق مذكور به اين صورت است كه 
بانك مركزی اوراق وديعه را منتشــر كرده و اوراق مزبور را از 
طريق بانك های عامل بــه متقاضيان عرضه می كند. بانك ها 
با واگذاری اوراق وديعــه، وجوه متقاضيان را به عنوان وديعه 
جمــع آوری و به بانك مركزی منتقل می كنند. بانك مركزی 
متعهد اســت كه آن وجوه را در چارچوب سياست های پولی 
بلوكه كرده و در سررســيد با رعايــت حفظ قدرت خريد، به 

صاحبان اوراق برگرداند.

 گفت وگوی مديرعامل، هيأت مديره بانك آينده با شماری از مديران ارشد 
بازار سرمايه 

 تأسیس مرکز بزرگ فعالیت های بورسی 
در ایران مال

مديرعامل،  گفت وگــوی  و  ديــدار 
هيأت مديــره، معاونيــن و بعضی از 
مديــران بانــك آينده بــا همراهی 
مديران مجموعه بازار بزرگ ايران با 
شماری از مديران ارشد بازار سرمايه 
و كارگزاری های عمده بورس در ايران مال به منظور تبادل نظر درباره تأسيس 
مركز بزرگ فعاليت های بورســی در ايران مــال كه بازديد از بخش های آماده 
خدمات و مجهز به زيرساخت های متناسب فعاليت بورسی، پايان بخش برنامه 
عصر سه شــنبه بود؛ نظر به گســترش جمعيت فعال در بازار بورس و فقدان 
فضای مناســب و جامع برای پاسخ به نيازهای مختلف اين جمعيت از جمله 
پاســخ درست و علمی و آموزش دســت اول و حرفه ای به مردم و نيز محلی 
پهناور، مدرن، جذاب و جامع برای فعاانی كه گاهی ازم است بيش از نيم روز 
را در محل فعاليت بورسی و تعامل با رقبا و متخصصان بگذرانند، اين حركت 

آغاز شده است كه به زودی از اخبار ديگر آن آگاه خواهيد شد.

افزایش توان بانک  مهر ایران در ارائه 
خدمات بیشتر به مشتریان

عيسی امامی عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه 
مهرايران در جلسه هم انديشي روساي شعب و دواير 
ستادي استان مازندران گفت: همكاران اين استان در 
سال گذشته با تاش خود، آمار عملكرد قابل قبول و 
شايسته اي را ارائه دادند كه جا دارد از تمامي شعب 
اين اســتان و كاركنان صف و ستاد نيز تشــكر و تقدير كرد.به گزارش روابط 
عمومی بانك قرض الحسنه مهر ايران، وی به تشريح بخشي از اقدامات مثبت 
مديريت شعب مازندران در ســال گذشته پرداخت و برنامه هاي آتي استان 
را افزايش توان بانك در ارائه خدمات بيشــتر و مطلوب تر عنوان كرد.عيسی 
امامی ادامه داد: بانك مهر ايران نماد بانكداري اســامي در كشــور است كه 
فقط در راستاي سنت ارزشمند قرض الحسنه مبادرت به پرداخت تسهيات 
مي نمايد، زيرا به نظر مي رسد تنها راه اصاح اقتصاد كشور حركت به سمت 
بانكداري اســامي و قرض الحسنه اســت.وی همچنين، نقش كاركنان در 
رضايتمندی مشــتريان را بسيار تأثيرگذار دانست و تأكيد كرد: وجود نيروي 
انساني متخصص و با انگيزه مي تواند كمك شاياني به حركت موثر و شايسته 

بانك نمايد.

بانك تجارت اعام كرد:
استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی تنها با 

رمز دوم یکبار مصرف
انجام تراكنش های بانكی در سامانه بانكداری اينترنتی 
بانك تجارت تنها با استفاده از رمز دوم يكبار مصرف 
امكانپذير خواهد بــود.  روابط عمومی بانك تجارت 
بــا اعام اين خبر افزود: بــه منظور افزايش امنيت و 
سهولت استفاده كاربران سامانه بانكداری اينترنتی ، از 
تاريخ 24 تير ماه برای انجام تراكنش های برداشت وجه از حساب شامل انتقال 
وجه، خريد شارژ پرداخت قبوض و...( رمز دوم ثابت كاربرد نداشته و استفاده 
از رمز دوم يكبار مصرف الزامی است.كاربران سامانه بانكداری اينترنتی بانك 
تجارت برای انجام تراكنش های برداشت از حساب خود كافيست بجای رمز 
دوم ثابت گزينه دريافت رمز پيامكی را انتخاب كرده تا رمز دوم يكبار مصرف 
از طريق شماره تلفن همراه ثبت شده در اطاعات حساب در اختيار آنان قرار 
گيرد.آن دســته از مشتريانی كه شماره تلفن همراه آنان مغاير با شماره ارائه 
شده به بانك بوده می توانند به نزديكترين شعبه بانك تجارت مراجعه كرده و 

شماره تلفن همراه جديد خود را معرفی كنند.

پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد ریال تسهیات بانک 
توسعه تعاون به متقاضیان نهادهای حمایتی

مديرعامل بانك توســعه تعاون گزارشی از پرداخت 
1800 ميليــارد ريال تســهيات قرض الحســنه به 
اشخاص تحت پوشــش نهادهای حمايتی خبر داد.

حجت الــه مهديان مديرعامل بانك توســعه تعاون 
ضمن تبريك روز بهزيستی و تأمين اجتماعی اظهار 
داشت: نهادهای حمايتی از مهم ترين كاركردهای دولت های توسعه گرا برای 
ايجاد رشد اقتصادی متوازن و افزايش سطح اشتغال همه جانبه در ميان اقشار 
جامعه هستند. وی در همين رابطه تصريح نمود: سازمان بهزيستی و كميته 
امداد امام )ره( به عنوان سازمان های حمايتگر، رويكرد حمايتی خود را فراتر از 
كمك های مستقيم پيش برده و در جهت اشتغال زايی و توانمندسازی اقشار 
آســيب پذير پيشرو بوده اند.مهديان با اشــاره به همكاری چندين ساله ميان 
بانك توسعه تعاون و ســازمان بهزيستی و كميته امداد گفت: تعهدات بانك 
در قراردادهای عامليت به خوبی عملياتی شده و به ميزان 1800 ميليارد ريال 
تسهيات قرض الحسنه طی سه سال اخير به منظور اشتغال زايی به اشخاص 

حقيقی و حقوقی تحت پوشش اين نهادها پرداخت شده است.

با حضور حجت اله صيدی، مديرعامل صورت گرفت
قدردانی از رؤسای حوزه و شعب برتر بانک 

صادرات ایران
 مديرعامل بانــك صادرات ايران از رؤســای حوزه و 
شــعب برتر اين بانك بر اســاس شاخص  های اصلی 
ارزيابــی عملكرد قدردانی كرد.به گــزارش اداره كل 
روابط عمومی بانك صادرات ايران، مراســم قدردانی 
از رؤسای حوزه و شــعب برتر بانك صادرات ايران با 
حضور مديرعامل، اعضای هيئت مديره، معاونان و مديران ارشــد ستادی اين 
بانك برگزار شــد و طی آن از زحمات حسن اخشابی، رئيس حوزه دو منطقه 
تنكابن و رامسر، افشين يريان، رئيس حوزه پنج ماهشهر و بهبهان، امين بابلی، 
رئيس شعبه فرهنگ شهر شهرستان بابل، علی ضيائی پور ، رئيس شعبه احمد 
قصير تهران، حميد زينعلی زاده، رئيس شعبه جمهوری استان كرمان و اكبر 

داداش زاده، رئيس شعبه ممتاز اسامشهر قدردانی شد.

نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت
ســقف های جديد نرخ سود علی الحساب سپرده های ســرمايه گذاری بانكی، توسط شورای پول و 
اعتبار تعيين شــد. شــورای پول و اعتبار در يك هزار و دويســت و نود و هفتمين جلسه خود در 
مورخ 1399.4.24 به رياســت دكتر همتی، رييس كل بانك مركزی در راستای دستيابی به هدف 
حفظ ارزش پول ملی با پيشــنهاد بانك مركزی جمهوری اسامی ايران در خصوص افزايش تنوع 
ســپرده های بانكی موافقت كرد.عاوه بر اين، شــورای پول و اعتبار ســقف نرخ سود علی الحساب 
ســپرده های سرمايه گذاری را به شرح زير تعيين كرد: * ســپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت عادی: 
10 درصد  * ســپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت ويژه سه ماهه: 12 درصد * سپرده سرمايه گذاری 
كوتاه مدت ويژه شــش ماهه: 14 درصد * سپرده سرمايه گذاری با سررسيد يك سال: 16 درصد * 

سپرده سرمايه گذاری با سررسيد دو سال: 18 درصد.

دكتر غامرضا سليمانی:
 مردم به رسانه های جیبی خود اعتماد دارند

به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل بيمه مركزی، دكتر غامرضا سليمانيا اعام اين مطلب افزود: به نسبت تغيير رويكرد اطاع رسانی ابزار 
رسانه نيز تغيير كرده و مردم برای دريافت اخبار از مبادی رسمی، منتظر نمی مانند و از رسانه های جيبی خود بهره می گيرند.رئيس كل بيمه مركزی 
با بيان اين مطلب كه رشد صنعت بيمه با شاخص اطاع رسانی ارتباط معناداری دارد، تصريح كرد: همانگونه كه دقت در انتشار اخبار صحيح می تواند 
بنگاه ها را از آســيب مصون نگاه دارد به همان ميزان نشــر اطاعات غلط می تواند به اركان يك صنعت لطمه وارد كند.دكتر سليمانی با تشريح آخرين 
دستاوردهای صنعت بيمه بر لزوم فراگيری خدمات محصوات بيمه ای در كشور تاكيد كرد و گفت: صنعت بيمه در بخش عرضه محصوات محدوديتی 
ندارد و در صورت وجود تقاضا شاهد افزايش ضريب نفوذ بيمه خواهيم بود.وی افزايش تقاضا برای خريد بيمه نامه ها را در گرو فعاليت  های رسانه ای و 
تبليغی صنعت بيمه دانست و نسبت به ضرورت آموزش خبرنگاران خبره در اين حوزه تاكيد كرد.رئيس شورای عالی بيمه در بخش ديگری از سخنان 

خود اقتدار نظام بيمه ای را مقدمه ای برای صرفه جويی ملی ارزيابی كرد.

 ناظران مجلس در شورای پول و اعتبار
 مشخص شدند

نمايندگان مجلس شــورای اسامی ناظران در شورای پول و اعتبار را انتخاب 
كردند.انتخاب دو نماينده مجلس از كميسيون های اقتصادی و برنامه و بودجه 
به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار در دستور كار جلسه ديروز)چهارشنبه( 
مجلس قرار گرفت.بر اين اســاس از مجموع 167 رای ماخوذه محمد حسين 
حســين زاده بحرينی عضو كميســيون اقتصادی با 153 رای و سيد شمس 
الدين حسينی عضو كميسيون برنامه با 159 رای به عنوان ناظران مجلس در 

شورای پول و اعتبار انتخاب و تعيين شدند.

تمهیدات بانک پارسیان برای کاهش 
مراجعات حضوری مردم به شعب

افزايــش ســقف انتقــال كارت بــه كارت و تمديد 
غيرحضوری كارت های نقدی پارســيانبانك پارسيان 
با توجه به شــرايط خاص بهداشــتی كشور، براساس 
بخشــنامه بانك مركــزی ج.ا.ا ، ســقف انتقال وجه 
كارت به كارت شــتابی از طريق درگاه های اينترنتی 
و خودپردازهای خود را از مبلغ ســی ميليون ريال در هرشــبانه روز به مبلغ 
شصت ميليون ريال افزايش داد.شايان ذكر است؛كارمزد انتقال وجه بيش از 
ســی ميليون ريال به صورت پلكانی محاسبه خواهد شد.همچنين به منظور 
رفاه حال مشــتريان گرامی، تمامی كارت های نقدی بانك پارسيان با تاريخ 
انقضای تير ماه 1399 به صورت خودكار به مدت يكسال تمديد شد.اين اقدام 
بانك پارســيان در راســتای كنترل موج دوم ويروس كرونا و تسهيل خدمت 
رسانی به هموطنان و كاهش مراجعات حضوری مردم به شعب ودستگاه های 

خودپردازصورت گرفته است.

به منظور پيشگيری از شيوع ويروس كرونا؛
 افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت

 در بانک سرمایه
بانك سرمايه در پی شيوع موج دوم كرونا، سقف انتقال 
وجه كارت به كارت را به 6 ميليون تومان افزايش داد.

به گزارش روابط عمومی بانك سرمايه،  با توجه به روند 
صعــودی همه گيری ويروس كرونا در كشــور و لزوم 
كاهش مراجعات حضوری به شعب، بانك سرمايه سقف 
مجاز انتقال وجه كارت به كارت )شــتابی و درون بانكی( از طريق درگاه های 
اينترنتی و خودپردازها را از مبلغ 30 ميليون ريال در هر شبانه روز از مبدأ هر 
كارت به 60 ميليون ريال افزايش داد.بانك سرمايه در اقدامی ديگر به منظور 
پيشگيری از شيوع ويروس كرونا تاريخ انقضاء كارت های بانكی سرمايه كه تا 
پايان شهريورماه منقضی می شوند را بدون نياز به مراجعه حضوری مشتريان به 
شعب، به مدت يك سال تمديد كرده و تاريخ انقضای جديد به صورت پيامك 
برای مشتريان ارســال گرديده است. مشتريانی كه تاريخ انقضای كارت آنها 
به صورت خودكار تمديد شده است، بايد در تراكنش های اينترنتی به جای ثبت 
تاريخ انقضای درج شــده بر روی كارت، تاريخ انقضای جديد را در درگاه های 
پرداخت غيرحضوری وارد كنند.گفتنی اســت، كارشناسان بانك سرمايه در 
مركز صدای سرمايه به شماره 4373-021 در تمامی ساعات شبانه روز و كليه 

روزهای هفته آماده پاسخگوی به مشتريان ارجمند در اين زمينه هستند.

عضو هيــات علمی دانشــگاه تهران 
اظهار داشــت: دولت بايــد با اجرای 
سياســت های بازدارنده و سختگيرانه 
صادركننــدگان را ملــزم كنــد كه 
ارز حاصــل از صادرات را به كشــور 
بازگردانند.آلبرت بغزيان در گفتگو با 
ايِبنا عنوان كرد: مســئوان بايد تعهد 
می گرفتند كاايی كه صادر می شود 
و قيمتش در داخل كشور افزايش پيدا 
می كند، بايــد ارز حاصله برگردد، در 
غير اينصورت اجازه صــادرات را لغو 
كنند تا بتواند پالس های جدی برای 

همه صادركنندگان مخابره كنند.
اين اســتاد دانشــگاه ادامه داد: عدم 
بازگشــت ارز بايد به صورت بنيادی از 
ابتدا از سوی دولت و نهادهای اجرايی 
حل می شــد به طوری كــه بايد در 

ضمانت هايی كه برای بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات دريافت می شود آنها 

ملزم به اجرای تعهداتشان می شدند.

اعمال سیاست های مناسب
بغزيــان با اشــاره به افزايــش تقاضا 
بــرای خريــد ارز و خــودداری برخی 
صادركننــدگان از عرضه ارز صادراتی، 

گفت: متقاضيــان ارز و صادركنندگان 
انتظــار افزايش قيمت هــا را دارند كه 
ايــن موضــوع می تواند زمينه رشــد 
قيمت هــا را فراهم كند امــا دولت و 
بانك مركزی با اعمال سياســت های 
مناســب می توانند اين مســئله را در 
مسير مناسبی قرار دهند تا با بازگشت 
ارزهای صادركنندگان نوســان ها در 

بازار ارز نيز متعادل و مهار شــود.عضو 
هيات علمی دانشــگاه تهــران افزود: 
وقتی نرخ ارز در بازار آزاد رشــدهايی 
را تجربه می كند، طبيعتا صادركنندگان 
در سامانه نيما هم قيمت های بااتری 
بــرای ارز صادراتی در نظر می گيرند و 
به همين دليــل بايد صادركنندگان را 
مجاب كرد تا ارزهای حاصل از صادرات 
را به كشور بازگردانند.وی با اعام اينكه 
بايد صادركنندگان مجبور شوند كه ارز 
خود را به كشــور بازگردانند و در غير 
اينصورت نبايــد صادراتی انجام دهند، 
افزود: دولت و بانك مركزی می توانند 
با اجرای گام به گام برخی سياست ها 
همانند افشــای اسامی صادركنندگان 
متخلــف آنها را مجبــور كنند كه در 

راستای تعهدات ملی گام بردارند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

بازگشت ارز صادرکنندگان باید الزام آور شود

 مبلغ پروژهشرح عملیاتردیف
 به ریال

 مبلغ سپرده
درصد غیر نقدی رتبه ازم  به ریال

قرارداد

تراش،قیرپاشی،پخش مکانیزه آسفالت معابر بلوار انرژی 1
 رتبه 5 راه 6/000/000/000300/000/000اتمی،شهرک کوثر و علی ابن ابیطالب)ع( منطقه7-تا سقف اعتبار

و ترابری
    درصد66.67

آگهی مناقصه عمومی 
 شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل 

را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به 
مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري 
كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا 
ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بال شهرداري كرج طبقه هفتم 
مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه ماك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه 
اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- ازم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صاحيت در سايت 
oldpmn.mporg.ir وsajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مديرعامل،روزنامه آخرين آگهی تغييرات اعضای شركت،  كد اقتصادی وگواهينامه صاحيت ايمنی معتبر 

يا ارائه مدرك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی ميباشد.
9 - شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطاعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطاعات 
و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.11- پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( اك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج تا 
پايان وقت اداری روزســه شــنبه مورخ 99/5/7به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بال دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12-پيشنهادات رسيده درروز چهارشنبه مورخ  

99/5/8در كميسيون عالی معامات شهرداري كرج)دفتر شهردار( راس ساعت 13/30مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعام خواهد شد . 
 در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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نگـــاه

ورود ناوشکن آمریکایی به دریای جنوبی چین
نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای از ورود ناو جنگی ناوگان هفتم ایاات متحده 
به آب های مورد مناقشــه در دریای جنوبی چین خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، ناوگان هفتم نیروی دریایی ایاات متحده در بیانیه ای اعام کرد که 
ناو جنگی این کشــور وارد آب های دریای جنوبی چین شده و در منطقه مورد 
مناقشه مستقر شده است.در بیانیه ی ناوگان هفتم نیروی دریایی ایاات متحده 
 »Arleigh Burke« آمریکا آمده اســت: »ناوشکن موشکی هدایت شــونده کاس
به نــام »USS Ralph Johnson - DDG ۱۱۴« در نزدیکــی جزایر »Spratly« در 
دریای جنوبی چین مستقر شده است. این ناوشکن به انجام عملیات های امنیتی 
دریایی و تاش برای همــکاری در زمینه تحقق آب های آزاد در دریای جنوبی 
چین خواهد پرداخت.«مایک پامپئو، وزیــر خارجه آمریکا نیز اظهار کرده بود، 
ادعای پکن درباره دریای چین جنوبی کاما غیرقانونی اســت.اظهارات پامپئو با 
واکنش های منفی از سوی پکن همراه بود، چنانکه چین به شدت با بیانیه ی وزیر 
امور خارجه آمریکا درباره دریای چین جنوبی مخالفت و واشنگتن را به تحریف 
قوانیــن بین المللی متهم کرد.چین مناطق بزرگی از این دریا را که هم تایوان و 
هــم فیلیپین، ویتنام، بروئنی و مالــزی ادعای مالکیت بر آن را دارند، متعلق به 
خود می داند و بر همین اســاس هم در جزایــر مصنوعی که آنجا احداث کرده، 

استحکامات نظامی دایر کرده است.

 پنتاگون کاهش پایگاه خود در افغانستان
 را تایید کرد

 سخنگوی پنتاگون مدعی شد به توافق با طالبان پایبند بوده و تعداد پایگاه های 
نظامی در افغانســتان را به پنج پایگاه کاهش داده است.جاناتان هافمن شامگاه 
سه شــنبه به وقت محلی بیانیه ای صادر کرد که با اشاره به گذشت ۱۳۵ روز از 
امضای توافق آمریکا و طالبان آمده است: همان طور که در این توافقنامه تصریح 
شده است، ایاات متحده موافقت کرد که نیروهای خود را در افغانستان به هشت 
هزار و ۶۰۰ نفر کاهش دهد و از پنج پایگاه عقب نشــینی کند.وی افزود: ما این 
تعهد را برآورده ایم. نیروهای ایاات متحده در افغانســتان به حدود هشت هزار 
نفر رســیده و پنج پایگاه که قبا توســط نیروهای آمریکایی اشغال شده بود به 
شرکای افغان منتقل شده است.سخنگوی پنتاگون ادامه داد: حضور ارتش آمریکا 
در افغانستان بر توانایی ها و نه تعداد آنها معطوف است. ما توانایی ها و اختیارات 
ازم را بــرای محافظت از خود، متحدان و شــرکای خــود و منافع ملی ایاات 
متحده حفظ می کنیم.هافمن اضافه کــرد: ما همچنان به اجرای ماموریت ضد 
تروریســم خود ادامه خواهیم داد و در عین حال همزمان با پشتیبانی از ائتاف 
ناتو متشکل از ۳۸ کشور، مشاوره، ماموریت کمکی به نیروهای دفاعی و امنیتی 
ملی افغانســتان )ANDSF( ارائه می دهیم در حالی که آنها برای تامین صلح در 
این کشــور تاش می کنند.وی مدعی شد: ایاات متحده به تعهدات خود عمل 
می کند. همه طرف ها باید خشونت را کاهش دهند و مذاکرات درون افغانستان را 

برای دستیابی به صلح پایدار برای افغانستان آغاز کنند.

المیادین:
 نخست وزیر عراق هفته آینده به تهران سفر 

خواهد کرد
 »مصطفی الکاظمی«، نخســت وزیر عراق هفته آینده به تهران و ریاض ســفر 
خواهد کرد.مشــاور امنیت ملی عراق دیروز چهارشــنبه با اعام این خبر گفت 
الکاظمی هفته آینده به منظور گفت و گو با مقام های ایران و عربستان و رایزنی 
در باره همکاری های مختلف به این دو کشور سفر خواهد کرد.»قاسم ااعرجی« 
در گفت و گو با شبکه المیادین اظهار کرد: اطمینان دارم که کشورهای منطقه 
به گونه ای مثبت در راســتای همکاری با بغداد راهکارهایی برای حل مشکات 
موجود عراق ارائــه خواهند کرد.وی همچنین در بــاره گفت و گوی راهبردی 
واشــنگتن - بغــداد گفت که در دور دوم این گفــت و گوها زمان بندی خروج 

نظامیان آمریکا از کشور، خواسته دولت و ملت عراق است.

نقش قدرت های خارجی در لیبی
»کشــور نفت خیز لیبی از سال ۲۰۱۱ و در پی سرنگونی و کشته شدن معمر 
قذافی، دیکتاتور دیرینه این کشــور طی قیامی که مورد حمایت و پشتیبانی 
هوایی ناتو قرار گرفت، درگیر خشــونت و چند تکه شــده است.« خبرگزاری 
فرانســه در گزارشی نوشته است: این کشور حوزه شــمال آفریقا از آن زمان 
تاکنون تبدیل به میدان جنگ شبه نظامیان قبیله ای، افراط گرایان و مزدوران 
و همچنین یک مســیر مهم برای مهاجران مستاصلی که عازم اروپا هستند، 
شده است.چندین قدرت خارجی، ساحها و شبه نظامیان و نیروهایشان را به 
این کشور گسیل داشته و به یک جنگ نیابتی خونین در آنجا که بازتاب یک 
نزاع ژئوپلتیک گسترده تر و شکاف ها در خاورمیانه و در داخل ناتو است، دامن 
زده اند.از ســال ۲۰۱۵ دولت توافق ملی لیبی مستقر در طرابلس که از سوی 
سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، مشغول جنگ با شبه نظامیان وابسته به 
خلیفه حفتر، مستقر در شهر بنغازی در شرق بوده است.پشتیبانی نظامی ترکیه 
از دولــت توافق ملی لیبی اخیراً تــوازن این جنگ را تغییر داده و به نیروهای 
ایــن گروه در ماه ژوئن اجازه داد تا یک عملیات پیشــروی ۱۴ ماهه نیروهای 
خلیفه حفتر به سمت طرابلس را دفع کرده و یک ضد حمله را به راه بیندازند. 
از آن زمان به بعد خط مقدم درگیری به ســمت شرق و شهر سرت، یک شهر 
ساحلی زادگاه قذافی تغییر یافته است.در حالیکه جبهه دولت توافق ملی لیبی 
تحت رهبری فائز الســراج مورد حمایت قطر، همپیمان ترکیه در حوزه خلیج 
فارس قرار گرفته جبهه ژنرال خلیفه حفتر حمایت های پنهانی از جانب امارات 

و روسیه دریافت کرده و همچنین مورد حمایت فرانسه نیز قرار گرفته است.
در اینجا به بازیگران خارجی اصلی و انگیزه هایشان در لیبی اشاره می شود:

ترکیه
 ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور خود، رو به گسترش 
نفوذ خود بر اراضی متعلق به امپراتوری عثمانی ســابق از بالکان تا خاورمیانه 
آورده است. ترکیه در لیبی از اواخر سال گذشته میادی پشتیبانی علنی خود 
از جبهه دولت توافق ملی را از طریق فرستادن مستشاران نظامی، شبه نظامیان 
سوری حامی آنکارا، پهپادها و سیستم های دفاع هوایی تشدید کرده و به این 

ترتیب توازن در میدان جنگ این کشور را تغییر داده است.

قطر
 قطر به عنوان یک کشــور غنی از منابع گازی و شریک با ترکیه، میزبان یک 
پایگاه نظامی مهم ترکیه بــوده و همچنین از دولت توافق ملی لیبی حمایت 
کرده اســت. قطر از زمانی که عربستان، امارات و بحرین به همراه مصر حدود 
سه سال پیش به شکلی ناگهانی روابط اقتصادی، دیپلماتیک و مسافرتی خود 

را با دوحه قطع کردند، منزوی شده است.

روسیه
 روســیه تحت رهبری وادیمیر پوتین اقدام به گســترش نفوذ جهانی خود 

از طریق عملیات های نظامی مختلف از اوکراین گرفته تا سوریه کرده است.
خلیفه حفتر در لیبی از جانب گروه واگنر وابسته به روسیه پشتیبانی دریافت 
کرده است. بر اساس گزارش ها این شرکت امنیتی خصوصی مخفیکار به پوتین 
نزدیک بوده و واشــنگتن به آن برچسب »ابزار سیاســتهای کرملین« را زده 
اســت. یک گزارش مربوط به کارشناسان سازمان ملل اخیرا عنوان کرد، گروه 
واگنر از نیروهای خلیفه حفتر از طریق عملیات های مرتبط با رزم و نفوذ، اعزام 
تیم های تک تیرانداز و پشتیبانی فنی حمایت کرده است. ارتش آمریکا، مسکو 
را همچنین متهم به حمایت از مزدوران با هواپیماهای جنگی خود کرده است.

امارات متحده عربی
 کشــور بســیار ثروتمند امارات ســال ها به طور مخفیانه از طریق جت های 
جنگنده، پهپادهای چینی وینگ لونگ و دیگر تسلیحات پیچیده از نیروهای 
خلیفه حفتر حمایت کرده اســت.امارات، آنکارا و دوحه را متهم به حمایت از 
گروه های اســام گرا کرده و همچنین دولــت توافق ملی لیبی را نیز متهم به 
نزدیک بودن به اخوان المســلمین کرده است. امارات و دیگر کشورهای حوزه 
خلیج فارس بر اساس گزارش ها شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر را حمایت 
مالی کرده اند. گزارش سازمان ملل همچنین عنوان کرد، خلیفه حفتر از جانب 
نیروهای حامی دولت ســوریه نیز  کمک دریافت کرده و سودان و کشورهای 

دیگر به آن نیروهای مزدور گسیل داشته اند.

 مصر
 کشور مصر  که به دلیل داشتن یک مرز بیابانی بلند با لیبی نگران امنیت خود 
است، مدتهاست از خلیفه حفتر که در مجاورت مرزش در شرق لیبی مستقر 
هست، حمایت کرده است.عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در ماه ژوئن 
در پی پیروزی های دولت توافق ملی لیبی، پیشنهاد یک آتش بس را داده و در 
ادامه هشــدار داد که قاهره ممکن است به منظور متوقف کردن پیشروی هر 
چه بیشتر نیروهای دولت توافق ملی لیبی به سمت شرق مداخله نظامی کند.

از زمانی که عبدالفتاح سیســی کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ ارتش مصر علیه 
محمد مرسی، رئیس جمهور اسامگرای سابق این کشور و از چهره های مورد 

حمایت ترکیه را هدایت کرد، روابط قاهره و آنکارا شدیدا وخیم شده است.

فرانسه
 هرچند که فرانسه بر بی طرف بودنش در جنگ در لیبی تاکید دارد اما مظنون 
به حمایت از خلیفه حفتر اســت.پاریس همواره مشــتاق بوده که نفوذش در 
لیبی را به دلیل میراث استعمارگرانه خودش در حوزه شمال آفریقا حفظ کند 
و همچنین نگران هرگونه جهش در فعالیت های شبه نظامیان افراطی در آنجا 
و به خطر افتادن عملیات های مبارزه با تروریسم اش در منطقه ساحل و جنوب 
آفریقا با توجه به این فعالیت ها اســت.امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
شــدیداً به متحدش در ائتاف ناتو یعنی ترکیه از بابت مداخله در لیبی حمله 
کرده اســت.اروپا در حوزه سیاســتگذاری مربوط به لیبی دچار چند دستگی 
اســت. این در حالی است که این قاره در سالهای اخیر از بابت ورود مهاجران 
غیرقانونی به طور انبوه به خاکش تحت فشــار قرار داشته است. ایتالیا نیز به 
عنوان یک قدرت استعمارگر سابق از دولت توافق ملی لیبی حمایت می کند، 
در حالی که آلمان تاش داشته تا میانجیگر یک آتش بس و مذاکرات صلح در 

لیبی باشد هرچند که تاکنون موفقیتی کسب نکرده است.

آمریکا
آمریکا دولت توافق ملی لیبی را به رسمیت می شناسد اما دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا سال گذشته میادی بعد از یک گفتگوی تلفنی با خلیفه حفتر 
از او تحســین کرد و این امر باعث به وجود آمدن سردرگمی شد.ترامپ روابط 
نزدیکی با امارات متحده عربی و عربستان که هردو حامی خلیفه حفتر هستند، 
داشته است. حفتر به عنوان یک ژنرال سابق متعلق به زمان معمر قذافی چند 
دهه پیش از این حکومت جدا شده و به آمریکا فرار کرد و شایعاتی مطرح شد 

مبنی بر اینکه او در آنجا برای سازمان سیا کار می کند.

هدف احتمالی ترامپ برای خروجی دیگر

سازمان تجارت جهانی
 هنوز زمان زیادی از خروج آمریکا از ســازمان جهانی بهداشــت 
نگذشته اســت که رئیس جمهوری آمریکا پیکان حمله خود را 
متوجه ســازمان تجارت جهانی کرد و همکاری ایاات متحده با 
آن را بدترین توافق دانست.دونالد ترامپ در نشست خبری که در 
کاخ سفید برگزار شد، این مطلب را در پاسخ به این سوال مطرح 
کرد که »چگونه فکر می کنید که سیاست آمریکا اول می تواند در 
میان یک همه گیری، این نگرانی که می تواند به آمریکا آســیب 
برساند و باعث نفوذ جهانی چین شود، کارایی دارد؟«وی مدعی 
شد: سیاســت من »آمریکا اول« اســت. ما در این سالها صدها 
میلیارد دار در معامله با چین و کشورهای بسیار دیگری از دست 
داده ایم. این غم انگیز است.رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: من 
به این توافق ها نگاه کردم. شما دیدید که ما قرارداد یو اس ام سی 
اس با مکزیک را ایجاد کردیم. یک توافق بســیار منصفانه است.

ترامپ پیمان »نفتا« که میــان آمریکا، کانادا و مکزیک در دوره 
اوباما منعقد شــده بود را بدترین توافق در تاریخ آمریکا دانست 
که با قرارداد جدید جایگزین شده است و گفت: باید بگویم توافق 
دیگری که می تواند بدترین باشــد، سازمان تجارت جهانی است. 
آن هم ممکن است بدترین باشد.برای دیدن پیمان ها و نهادهای 
بین المللی که دولت ترامپ از آنها خارج شده است، به این لینک 

مراجعه کنید.

تهدید به اعمال تعرفه بیشتر بر چین
رئیس جمهوری آمریکا که در چهار ماه منتهی به دوره ریاســت 
جمهوری خود تــا انتخابات آبان ماه قرار دارد، به نظر می رســد 
سیاســت »آمریــکا اول« را در خروج از نهادهــای بین المللی و 
افزایش تنش با قدرت های اقتصادی و سیاســی جهانی همچون 
چین می بیند تا به این ترتیب، تعصبات »ملی گرایانه« آمریکایی ها 
را تحریک کند.ترامپ در این نشســت خبــری بار دیگر چین را 
به افزایش تعرفه برای جلوگیری از سرمایه گذاری های آن کشور 
در بخش های نظامی تهدید کرد و گفت: اگر بخواهیم، می توانیم 
تعرفه عظیمی را بر چین و کشورهای دیگر اعمال کنیم.وی افزود: 
ما تنها به دنبال تجارتی منصفانه و بازی یکسان در زمین هستیم. 
ما با توافق یو اس ام سی اس کار بزرگی برای کنار گذاشتن توافق 

با چین انجام دادیم. آنها ذرت بسیاری را از ما می خرند.  

دستور جدید مهاجرتی
رئیس جمهوری آمریکا که روز سه شنبه از سیاست ضد مهاجرتی 
علیه دانشجویان خارجی عقب نشینی کرد، در این نشست اظهار 
کــرد به زودی دســتورالعمل جدیدی را دربــاره مهاجرت امضا 
می کنم که بر اســاس شایســتگی خواهد بود.  ترامپ ادامه داد: 
ما بر روی دستور مهاجرتی »داکا« )سیاست اوباما درباره کسانی 
که از کودکی در آمریــکا بوده اند( کار می کنیم. جمهوریخواهان 
محافظه کار می خواهند ببینند کــه چه اتفاقی برای داکا خواهد 
افتاد. دموکرات ها ســه سال فرصت داشتند تا درباره داکا اقدامی 
انجــام دهند اما همیشــه از آن به عنوان یک موضوع سیاســی 

استفاده می کنند.

اتحادیه اروپا برای استفاده از آمریکا تشکیل شد
اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا برای »استفاده 
از ایاات متحده« تشــکیل شــده و همچنین این ادعا که »اروپا 
هرگز با ما خوب رفتار نکرد« مورد انتقاد کاربران شبکه توییتر قرار 
گرفت.دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: اتحادیه اروپا به 
منظور بهره گرفتن از ایاات متحده تشــکیل شد. تشکیل شد تا 
از ایــاات متحده بهره ببرد. آن ها می دانند که من این را می دانم 
اما دیگر روســای جمهوری آمریکا ایده ای در این رابطه نداشتند.

دونالد ترامپ همچنین به جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق 
آمریکا و رقیب دموکرات او در انتخابات ریاست جمهوری امسال 

تاخت.کاربران رسانه اجتماعی توییتر در پیام هایی به تاثیر جنگ 
جهانی دوم، طرح مارشال و پیمان های مهمی که موجب تشکیل 
اتحادیه اروپا شــدند، اشاره کردند. از جمله آن ها پیمان رم است 
که ۱۹۵۷ به امضا رسید و موجب تشکیل جامعه اقتصادی اروپایی 
و ایجاد اتحادیه گمرکی شــد.برخی کاربران هم به نمونه هایی از 
همــکاری مهم اتحادیه اروپا و ایاات متحده اشــاره کردند و به 
جملــه ترامپ مبنی بر اینکه »اروپا هرگز با ما خوب رفتار نکرده 

است« ایراد گرفتند.

قوانین مجازات چین را امضا کردم
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به پکن تاخت و گفت که سازمان 
بهداشت جهانی عروسک خیمه شب بازی چین است. »دونالد 
ترامــپ« اعام کرد کــه قوانین مربوط به تحریــم و مجازات 
چین در خصوص آنچه را که »ســرکوب اعتراضات مردم هنگ 
کنگ« خوانده، امضا کرده اســت.وی با بیان اینکه هیچ کشور 
به اندازه چین از آمریکا ســوء استفاده نکرده است، افزود: از این 
پــس صادرات تکنولوژی ها مهم به چیــن و دیگر فناوری هایی 
که برای این کشــور مفید اســت، متوقف می شود.وی با تاکید 
بر اینکه آمریکا تصمیم گرفته از تکنولوژی شــرکت »هوآوی« 
چین استفاده نکند، افزود: آمریکا بسیاری از کشورها را متقاعد 
کرده که دیگر از خدمات شــرکت هوآوی چین استفاده نکنند.

ترامپ تصریح کرد: ما به دلیل عملکرد روســای جمهور سابق 
و خروج میلیاردهــا دار از خزانه آمریکا، چین را آباد کردیم و 
زندگی جو بایدن چیزی جز هدایای متوالی به حزب کمونیست 
چین نیســت. بایدن به عنوان نامــزد دموکرات ها در انتخابات، 
خوش شانس ترین است چراکه او و پسرش با چین رابطه دارند.

وی در ادامه اظهارات خود علیه جو بایدن رقیب انتخاباتی خود 
اضافه کرد: بایدن با اجازه دادن به پیوســتن چین به ســازمان 
تجارت جهانی بزرگترین خطای ژئواستراتژیک را مرتکب شد و 
از این طریق باعث شد تا اقتصاد چین رشد کند.رئیس جمهور 
آمریکا بار دیگر به خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی اشاره 
کرد و گفت که سازمان بهداشت جهانی به عروسک خیمه شب 

بازی چین تبدیل شده است.

مسئول سیاست خارجه اروپا بار دیگر بر 
ضرورت حفظ برجام تاکید کرد.

به گزارش سیندیکیت پراجکت، جوزپ 
بوررل مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا در مورد برجــام گفت: بدون این 
ایران می توانست تاکنون ساح  توافق، 
هســته ای داشــته باشــد و یک منبع 
بی ثباتی دیگر به منطقه اضافه می  شد. 
برجام اگر نابود شــود، هیچ جایگزینی 

برای آن وجود ندارد. وی در ادامه اشاره 
کرد: به مدد سطح بی سابقه دسترسی 
که برجام برای آژانس بین المللی انرژی 
اتمی فراهم کرده بود، این سازمان طی 
۱۵ گزارش متوالی اعام کرد که ایران 

به تمامی تعهدات خود در توافق عمل 
کرده اســت. اگرچه اعمال تحریم های 
آمریکا تاثیرات منفی و شفافی بر اقتصاد 
مردم ایران داشــت اما ایران همچنان 
بــرای ۱۴ ماه دیگر بــه تعهدات خود 

پایبنــد بود.بوررل تاکید کرد: به عنوان 
هماهنگ کننده برجام، من به همکاری 
بــا تمامی اعضای  باقــی مانده در این 
توافق و همچنیــن کل جامعه جهانی 
ادامــه می دهم. ما هــر کار ممکنی را 
برای حفظ برجــام انجام می دهیم. اگر 
برجام حفظ شود می تواند بستری برای 
پرداختن به دیگر نگرانی ها درباره ایران 

تبدیل شود.

بورل خواستار تاش بیشتر اروپا برای 
جلب رضایت ایران در برجام شد

وزارت خارجه چین خطاب به آمریکا اعام کرد مداخله 
در امــور هنگ کنــگ، مداخله در امــور داخلی چین 
محسوب می شــود و پکن قاطعانه با آن مخالف است و 
آن را شدیدا محکوم می کند.به گزارش رادیو بین المللی 
چین، چندی پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
بی اعتنا به درخواست رسمی چین، به اصطاح »ایحه 
خودمختاری هنگ کنگ« را که در کنگره این کشور به 
تصویب رسید، به عنوان قانون امضاء کرد.وزارت خارجه 
چیــن در این بــاره گفت: این ایحه آمریــکا به قانون 
امنیــت ملی در هنگ کنگ توهین و چین را به تحریم 
تهدید می کند که با قوانین بین المللی و اصول اساسی 
مناســبات بین المللی مغایرت جدی دارد و مداخله در 
امور هنگ کنگ، مداخله در امور داخلی چین محسوب 

می شود. دولت چین قاطعانه با آن مخالف است و آن را 
شدیدا محکوم می کند.وزارت خارجه چین گفت: تنظیم 
و اجرای »قانون دفاع از امنیت ملی جمهوری خلق چین 
در منطقــه اداری ویژه هنگ کنگ« با مقررات مربوطه 
قانون اساسی چین و قانون اصلی هنگ کنگ هماهنگ 
اســت و ضمانت قضایی اجرای باثبات و درازمدت »یک 
کشــور دو نظام« را فراهم می کند که برای دفاع از حق 
حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور چین مفید و نیز 
برای حفظ امنیت پایدار و شــکوفایی و ثبات درازمدت 
هنگ کنگ مســاعد است و مورد پشتیبانی و استقبال 
کلیه مردم چین از جمله شــهروندان هنگ کنگ قرار 
می گیرد.هنگ کنگ منطقه اداری ویژه چین است. امور 
هنگ کنگ از امور داخلی چین اســت و هیچ کشوری 

حق مداخله در آن ندارد. عزم چین برای دفاع از امنیت 
حق حاکمیت کشــور و دفاع از شکوفایی و ثبات هنگ 
کنگ و مخالفت با مداخله کشــورهای خارجی در امور 
هنگ کنگ تزلزل ناپذیر اســت. توطئــه آمریکا برای 
ممانعــت از اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ به 
نتیجه نخواهد رســید. چین برای دفاع از منافع قضایی 
خــود در واکنش ضــروری افراد و نهادهــای مربوطه 
آمریــکا را تحریم خواهد کرد.ما از آمریکا درخواســت 
می کنیم ضمن تصحیح اشتباه خود، به اصطاح ایحه 
خودمختاری هنگ کنگ را به اجرا نگذارد و به هر گونه 
مداخلــه در امور داخلی چین از جمله امور هنگ کنگ 
خاتمــه دهد. اگر آمریکا به دلخــواه خود عمل کند، با 

واکنش قاطع چین روبرو خواهد شد.

 اعتراض چین به امضای قانون خودمختاری هنگ کنگ

به تقلید از آمریکا؛
۶۷ نماینده پارلمان کانادا 
خواستار تحریم چین شدند

جمعــی از نمایندگان پارلمان کانادا با اســتناد به قانون 
آمریکایی »ماگنیتســکی« و در همراهی با واشــنگتن؛ 
خواستار تحریم مقامات چین به دلیل موضع آنها در قبال 
تبت و هنگ کنگ شــدند.به گزارش اسپوتنیک، بیش از 
۶۰ قانونگذار کانادایی در نامه ای خواستار توسل دولت اتاوا 
به قانون »ماگنیتسکی« برای اعمال تحریم علیه مقامات 
چینی شدند که به زعم آنها ناقض حقوق بشر در مناطقی 
چون هنگ کنگ و تبت هســتند.قانون ماگنیتسکی در 
دسامبر ۲۰۱۲ و در دولت باراک اوباما در کنگره آمریکا به 
تصویب رسید تا مقامات روسیه را به ادعای نقش داشتن 
در قتل »ســرگئی ماگنیتســکی« در زندانی در مسکو 
)۲۰۰۹( تحریم کنند. بعدها این قانون به دیگر کشورهای 
به زعم آمریــکا متخلف تعمیم داده شــد.اکنون نیز ۶۷ 
نماینده پارلمان کانادا در نامه به »جاستین ترودو« نخست 
وزیر، »کریســتیا فریلند« معاون نخست وزیر و »فرانسوا 
فیلیپ شمپاین« وزیر خارجه این کشور، خواستار توسل 
به این قانون شده اند که اصالتی آمریکایی دارد.روابط اتاوا-

پکن بعد از آنکه کانادا در ۲۰۱۸، »منگ وانژو« از مدیران 
اجرایــی هوآوی را به اتهام نقــض تحریم های ضد ایرانی 
بازداشــت کرد و درصدد استرداد او به آمریکا برآمد؛ تیره 
شد.درخواست نمایندگان کانادیی در حالی بیان می شود 
که واشنگتن شــرایط ویژه اقتصادی هنگ کنگ را لغو و 

علیه برخی مقامات چینی تحریم اعمال کرده است.

دولت لیبی:
 درخواست مداخله مستقیم مصر »خیانت بزرگ است

پارلمان وابســته به دولت وفاق ملی لیبی درخواســت شورشیان این کشور از ارتش مصر برای مداخله 
مستقیم در لیبی را »خیانت بزرگ« خواند. در همین حال سخنگوی نیروهای وابسته به خلیفه حفتر 
از یک نبرد بزرگ طی چند ساعت آتی در اطراف شهرهای سرت و الجفره خبر داد.به گزارش روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، پارلمان وابســته به دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه ای درخواست پارلمان 
طبرق در شــرق این کشــور از ارتش مصر برای ورود به جنگ این کشــور، را »مردود«، بی توجهی به 
حاکمیت لیبــی و »خیانت بزرگ« خواند.پارلمــان طرابلس در این بیانیه ضمن ابــراز تعجب از این 
درخواســت، آورده است که درخواست پارلمان شــرق لیبی نقض قطعنامه های شورای امنیت، قانون 
بین المللی و تمامی توافقنامه های بین المللی محســوب می شود.در ادامه این بیانیه درباره نشست اخیر 
عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهوری مصر با شماری از رؤسای قبایل لیبی آمده است: به شدت دیدار 
نمایندگان قبایل لیبی و استفاده از شخصیت های ناشناخته برای توجیه مداخله نظامی در لیبی را رد 

و محکوم می کنیم.

ژاپن در پیش نویس سند نظامی؛
 کره شمالی توانایی حمله هسته ای دارد

دولت توکیو برای نخستین بار در پیش نویس سند نظامی خود مدعی شد کره شمالی با فائق شدن بر 
ضعف های تکنیکی، قابلیت تدارک حمله هسته ای علیه ژاپن را دارد.به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس 
اینترنشنال، دولت توکیو در تازه ترین پیش نویس سند نظامی خود مدعی شد که کره شمالی با توسل 
بــه کاهک اتمی، از توانایی حمله به ژاپن برخوردار اســت.اگرچه ژاپن همواره آزمایش های اتمی کره 
شــمالی را تهدیدی علیه تمامیت ارضی اش تلقی کرده اما این نخستین بار است که به قابلیت پیونگ 
یانگ برای تدارک حمله اتمی علیه خود، اذعان می کند.در پیش نویس سند نظامی ژاپن قید شده که 
ترجیح پیونگ یانگ برای مینیاتوری کردن کاهک های اتمی و ســوار کردن آنها بر روی موشک های 
بالستیکی که قابلیت برخورد به هدف را دارند، می تواند دلیلی باشد بر قابیلت کره شمالی به حمله به 
ژاپن.در همین راســتا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبــی نیز از احتمال غلبه پیونگ یانگ بر ضعف های 

تکنیکی نظیر توان بازگشت موشک به جو زمین خبر داده است.
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 متخصصان حوزه ســامت چین، گونه جدیدی از بیماری موســوم به 
"طاعون خیارکی" را در این کشــور کشــف کرده انــد که اخیرا موجب 
نگرانی بسیاری شده است. این نوع جدید از طاعون خیارکی که به تازگی 
تایید شــده است، در چوپانانی دیده شد که در شهر بایانور چین زندگی 
می کنند. مقامات محلی حوزه ســامت چین در پی تایید این بیماری، 
به مردم هشــدار دادند تا از شکار، خوردن و یا انتقال دادن حیواناتی که 
احتمال دارد حامل این بیماری باشند، خودداری کنند. ما می توانیم افراد 
مبتا به طاعون خیارکی را بــا آنتی بیوتیک های موثر درمان کنیم و با 
تجویز آنتی بیوتیک برای افــرادی که در معرض این باکتری قرار دارند، 
جلوی بیمار شدن آنها را بگیریم. طاعون خیارکی، یک عفونت جدی در 

دستگاه لنفاوی است که از باکتری "یرسینیا پستیس" ناشی می شود.

محققان دانشــکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آاینده 
های نفتی در آب زیرزمین را با بهره گیری از کربن فعال حذف کردند. با 
توجه به  آلوده شدن  آب های زیرزمینی پاایشگاه تهران به مواد نفتی و 
احتمال انتشار آلودگی به آب  های کشاورزی جنوب تهران این پژوهش  
به منظور جلوگیری و بهبود شرایط آب آن منطقه  انجام شد. روش کار 
در این پروژه بر مبنای قرار دادن یک سری موانع پر شده از مواد جاذب و 
واکنش دهنده بر سر جریان طبیعی آب زیرزمینی  است که با عبور آب 
با جریان طبیعی خود از این موانع آلودگی جذب و یا به مواد بی ضرر یا 
کم ضرر تبدیل می شود. کار در این پژوهش در قالب آزمایشگاهی شروع 
و جاذب های مختلف مورد بررســی قــرار گرفتند که در نهایت جاذب 

کربن فعال  بهترین عملکرد را از خود نشان داد.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدید خود توانستند آب آلوده را با 
کمک ورقه نازکی از آلومینیوم تصفیه کنند. پژوهشگران  یک ورقه سیاه 
رنگ از جنس آلومینیوم ارائه داده اند که با کمک لیزر ســاخته شده و 
هنگام تابش خورشید می تواند آب را تصفیه کند. این فناوری می تواند 
کمک خوبی برای مناطقی باشــد که با خشکسالی مواجه هستند و به 
آب شیرین تمیز دسترسی ندارند. روند کار پژوهشگران، به شکل گیری 
یک ورقه سیاه رنگ انجامید که می تواند آب را جذب کند. هنگامی که 
یکی از پایانه های ورقه در آب آلوده فرو می رود، ایه باریکی از آب را به 
ســمت باا می کشاند تا نور خورشید آن را تبخیر کند و به این صورت، 
آب تصفیه شــود. پژوهشگران با قرار دادن پنل در یک جعبه شیشه ای 

توانستند آب تبخیر شده را جمع آوری و از آلودگی ها جدا کنند. 

 کابوس جدیدی به نام
 طاعون خیارکی!

حذف آاینده های نفتی از آب 
زیرزمینی با کمک پوست گردو

تصفیه آب با کمک یک ورقه 
آلومینیومی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛ روستای »وردیج« در غربی ترین نقطه تهران 

معرفی مرسدس AMG GT Black Series، دایناسور 730 اسبی اشتوتگارت
سال ۲۰۱۴ آخرین باری بود که شاهد یک مرسدس Black Series یا سری سیاه بودیم ولی می دانستیم که یک سری سیاه جدید هم در 
راه است. این موضوع در ابتدا توسط تصاویر جاسوسی مشخص شد، سپس تصاویری به بیرون درز کردند و سرانجام خود مرسدس رسماً این 
خبر را اعام کرد؛ بنابراین ما می دانستیم که این سری سیاه جدید چه ظاهری دارد و همچنین خبر داشتیم که زیر کاپوت آن چه میزان 
قدرت پنهان شده است. حال اما شاهد ادامهٔ داستان مرسدس AMG GT Black Series هستیم چون این ماشین رسماً معرفی شده و 
مرسدس آن را مظهر کاملی از سنت غنی موتوراسپرت خود توصیف کرده است. از همین ابتدا سراغ اصل مطلب یعنی قلب تپندهٔ جذاب 
AMG GT سری سیاه برویم. در سینهٔ این دایناسور اشتوتگارتی یک نیروگاه ۴ لیتری V8 توئین توربو قرار گرفته که خروجی چشمگیری 
معادل ۷۳۰ اسب بخار قدرت و 8۰۰ نیوتن متر گشتاور دارد. شاید فکر کنید این همان موتور ۴ لیتری آشنای مرسدس است اما این گونه 
نیست زیرا این موتور تغییر بزرگی را تجربه کرده و به میل لنگ خطی مجهز شده است و همین تغییر کافی است تا مرسدس این را یک 
پیشرانهٔ جدید بداند و نام جدید LS۲ M۱۷8 را بر آن بگذارد. رداین این موتور rpm ۷۲۰۰ است و اوج قدرت آن بین ۶۷۰۰ تا ۶۹۰۰ 

rpm ارائه می شود. برخاف دیگر هیواهای مرسدس اما این پیشرانه کوه عظیمی از گشتاور را تولید نمی کند .

بررسی معمای کسب سهمیه آسیا و بقا در لیگ
بررســی فصول گذشــته لیگ برتر فوتبال حاکی از این اســت که هر تیمی بتواند حدود ۵۵ امتیاز به دست آورد، می تواند 
ســهمیه آســیا را تصاحب کند و در پایین جدول نیز، تقریبا رسیدن به ۲۵ تا ۲۷ امتیاز، تضمین کننده بقا در این مسابقات 
اســت. لیگ برتر ایران رفته رفته به روزهای حساس خود نزدیک تر می شــود. اگرچه پرسپولیس با اختاف ۱۴ امتیازی در 
صدرجدول قرار گرفته و چه بسا اگر از امروز همه بازی هایش را هم ببازد، قهرمانی لیگ برتر را به دست بیاورد، اما در صدر 
و انتهــای جدول رده بنــدی رقابت نزدیکی میان تیم ها وجود دارد. به جز عنوان قهرمانی لیگ که پرســپولیس بیش از ۹۵ 
درصد راه آن را طی کرده است، چندین تیم برای کسب سهمیه آسیا و هم چنین چندین تیم در انتهای جدول برای بقا در 
لیگ برتر تاش می کنند و شــش هفته باقی مانده از فصل جاری این فرصت را به تیم ها می دهد که بدون توجه به عملکرد 
رقیبان شــان بــرای موفقیت تاش کنند.در لیگ برتر ایران که تیم ها معموا رقابت نزدیکــی با هم دارند و در مواقع اندکی 
توانســته اند ســیر پیروزهای متوالی خود را ادامه دهند، تیمی که بتواند در سه یا چهار بازی متوالی به پیروزی برسد، پایان 

خوبی را برای خود رقم خواهد شد.

ری ه هستی پادشاهی را سزا ری نباشد چون تو رگز پادشاای جهاندا شاه پیروز اختری و خسرو فرماروااز بشارتهای دولت وز اشارتهای بختر جهاندا شهریاری یافته است از رای تو نور و نواپادشاهی یافته است از ام تو ز و شرف صطفاهم ه دنیا از تو آبادست دین کردگار ا تو اندر نصرت دین ایبی از مرتضاتیغ تو ر قهر دشمن ایب است از ذوالفقارهم ه عقبی از تو خشنودست جان م از وجود تو زمین دارد تفضل ر سمااز- لطافت گر سما دارد تفضل ر زمین

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پس از آنکه اعام شــد فعالیت های عمومی ازجمله 
موزه ها و باغ موزه ها در تهران قرار است بر اثر اوج گیری 
دوباره شیوع ویروس کرونا، به مدت یک هفته تعطیل 
شوند، اما نه تنها امروز این اتفاق رخ نداد، بلکه ازسوی 
مســووان مربوط، گفته می شود، تا اباغ مستقیمی 
در این زمینه صــورت نگیرد، چنین تعطیلی محقق 
نخواهد شد.اســتاندار تهران حدود ۱۱ ساعت بعد از 
اعاِم خبر نخسِت تعطیلی برخی از فضاهای شهری 
در ســطح شهر تهران، اکنون تعطیلی کامل برخی از 
فضاهای آموزشی که به نظر می رسید در صحبت های 
او مطرح شــده بود، را رد کرده است.هر چند به نظر 
می رسد رسانه ها اعاِم دقیق مراکز تعطیل شده را که 
توسط دبیر و جانشین ستاد کرونا در نامه ای اعام شده را به نقل از استاندار تهران اعام کرده اند، 
اما این اعام چیزی را از اصل ماجرا یعنی رد کردِن تعطیلی برخی از فضاهای مانند دانشگاه ها و 
مدرسه های تهران کم نمی کند؛ اتفاقی که به واسطه مطرح نشدِن دقیق ناِم مراکز تعطیل شده از 
سوی استاندار تهران باز هم برای ادامه فعالیت یا تعطیلی شان سر در گم شده اند. دبیر و جانشین 
رییس ســتاد مقابله با کرونای شــهرداری تهران در نامه ای که ۲۳ تیــر آن را امضا کرده، اعمال 
محدودیت ها در کان شــهر تهران را در ۱۱ دسته مختلف از مراکز آموزشی و دانشگاه ها گرفته تا 
موزه ها و باغ موزه ها، ســینما، تئاتر و مراکز مشــابه آن و حتی ورزشگاه ها را مطرح کرده و آنها را 
تعطیل اعام کرد. از ســوی دیگر انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران از تعطیلی فعالیت 
برخی مشاغل در شــهر تهران برای مدت یک هفته آینده، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری 

کرونا خبر داد. 

شکوفه های عناب
شــکوفه های عناب داســتانی پیچیــده از مرگ فجیع 
روزنامه نگار آزادی خواه، میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل 
است که از زبان نزدیکان او روایت می شود. رضا جوایی 
با خلق شــخصیت های فرضــی آنهــا را در بزنگاه های 
تاریخی و نقاط بحرانی دور یکدیگر جمع کرده اســت تا 
شــاهد قتل این روزنامه نگار باشــند. او فردی است که 
دغدغه های تاریخی دارد و می تــوان آن را به خوبی در 
این کتاب مشاهده کرد شکوفه های عناب بیانگر استبداد 
و تاش های آزادی خواهان مشروطه است. به توپ بسته 
شــدن مجلس بخش مهمی از ماجرا تشکیل می دهد.

خلق شــخصیت های تخیلی و جایگــذاری آنها در کنار 
شــخصیت های واقعی یکی از استعدادهای بی نظیر رضا 
جوایی اســت. داستان شکوفه های عناب روایتی از قتل میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل و ماجراهای 
سیاســت در دوران مشروطه اســت.زمان در این در این رمان غیر خطی و مدام در حال حرکت است. 
این رفت و آمد وقایع تاریخی  کتاب را از یکنواختی نجات داده و این ماجرای تاریخی را جذاب تر کرده 
است. داستان از طریق ۴ راوی به جلو می رود. راوی اول زرین تاج همسر میرزا جهانگیرخان، داوودخان، 
عکاس ودستیار جهانگیرخان، بوریس نیکوایف افسر مخصوص لیاخوف و طیفورخان یک قزاق ایرانی 
اســت. هریک از راویان با زبان خاص خود ماجرا را تعریف می کنند و به این ترتیب زوایای مختلفی از 
یک حادثه به تصویر کشــیده می شود که می توان دروغ ها، تناقض ها و بحران های آن را به خوبی دید.

داســتان های جوایی نقطه ی مقابل قضاوت و صدور حکم های قطعی تاریخی است. او به کمک تخیل 
قوی و رو کردن حقایق دوران، مخاطب را با تمام جنبه های یک واقعه ی تاریخی آشــنا می کند و به او 

کمک می کند تا درک بهتر و تحلیلی عمیق تر از تاریخ به دست آورد. 

رضا جوایی
رضا جوایی داستان نویس و ویراستار است که کارش را از 
۱۳۶۲ و با انتشار حکایت سلسله پشت کمانان آغاز کرد. 
وی متولد سال ۱۳۲۹ در تهران است. انتخاب مضمونی 
تاریخی از دوره های قاجار و پهلوی، از ویژگی های عمومِی 
داســتان های جوایی است. سو قصد به ذات همایونی از 
آثار مهم این نویسنده است که در مطرح شدن نام او تأثیر 
مهمی هم داشت، این اثر که نخستین بار سال های دهه 
هشتاد منتشر شده بود، پس از سال ها سرانجام در سال 
۱۳۹۵ در نشر چشمه تجدید چاپ شد. وی قهرمان های 
خیالــی خود را کنارِ شــخصیت های تاریخی واقعی قرار 
داده و قصه می ســازد. رضا جوایــی در آخرین رمانش 
شکوفه های عناب به سراغ اعدام میرزا جهانگیرخان صور 
اســرافیل پس از به توب بسته شدن مجلس رفته است. رمانی که به سیاق کارهای دیگر او در زمینه ای 
تاریخی اتفاق می افتد. در سوءقصد به ذات همایونی ترور محمدعلی شاه در مرکز اثر است و در یک پرونده 
کهنه قتل محمد مسعود روزنامه نگار جنجالی دهه بیست. جوایی در شب ظلمانی یلدا هم به جنگ های 
ایران و روس پرداخته بود و در جدیدترین اثرش که یک مجموعه داستان است هم به تاریخ پرداخته است. 
او کارهایش را قصه هایی تاریخ مند می خواند. کاس پنجم که شاگرد اول شدم پدرم برایم ۱۰ کیلو کتاب 
خرید. آن زمان گوتنبرگ کتاب را کیلویی می فروخت خیلی ها با این مسئله مخالف بودند ولی بنظر من 
خدمت خیلی بزرگی کرد، به نسلی امثال من که به این واسطه توانستیم کتاب بخوانیم. »جنگ و صلح« 
را من در ســن ۱۲ سالگی خواندم و ۱۴ ساله بودم که شروع کردم به نوشتن. دوره ای که انتخاب کردم 
جنگ های ایران و روس و لشگرکشــی های عباس میرزا بود. ۵۰ صفحه نوشتم که مهر ماه شد، مدارس 
باز شد و نتوانستم ادامه بدهم ولی به یادگار دارمش. به گمانم خواندن »شازده احتجاب« خیلی مؤثر بود.

موزه ها در باتکلیفی تعطیلی یا فعالیت


