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ســردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی گفت: به دروغ پردازان و خیمه شب بازان صهیونیســت اخطار می کنیم در صورت ادامه شرارت دست برتر محور مقاومت 
و جمهوری اســامی ایران را در میدان عمل خواهند دید. ســردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به یاوه گویی ها و دروغ 
پردازی های رژیم جعلی صهیونیستی مبنی بر بمباران و هدف قراردادن محل استقرار مستشاران ایرانی در سوریه، اظهار داشت: به دروغ پردازان و خیمه شب 
بازان صهیونیســت اخطار می کنیم در صورت ادامه شــرارت دست برتر محور مقاومت و جمهوری اســامی ایران را در میدان عمل خواهند دید.وی ادامه داد: 
امپراطوری رسانه ای صهیونیستی غربی، اذناب و پادوهای منطقه ای آنان مدتی هست برای ترسیم قدرت نمایی پوشالی و نمایش کاذب از توان رژیم ضد بشری، 

اشغالگر و کودک کش صهیونیستی به فعالیت مذبوحانه جنگ رسانه ای، عملیات روانی و دروغ پردازی متوسل شده اند....
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اخطار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

 صهیونیست ها در صورت ادامه شرارت دست برتر ایران را خواهند دید

info@sobh-eqtesad.ir

چین یک گام به جلوتر دراقتصاد
ایــن روز ها تب خبر تنظیم تفاهم نامه همکاری ۲۵ ســاله 
ایران و چین بســیاری از رســانه های ایران و جهان را بخود 
اختصاص داده اســت و مخالفین و موافقینی در این وادی به 
قلم فرســایی و اظهار نظر پرداخته اند. پیشــتر در سرمقاله 
هایی نوشــته بودم که فرایند رابطه چین و آمریکا که امروزه 
به ســرد تر شدن می گراید و برخی حتی این سرد تر شدن 
را بــه مخاصمه تجاری و برخی پا فراتــر نهاده این رابطه را 
به خصومــت در حوزه نظامی هم تعبیر کــرده اند ، موجب 
شــده تحلیل های متعددی در خصــوص مطالبات چین از 
آمریکا مطرح گردد. عده ای معتقدند جو سازی های دونالد 
ترامپ زمینه ساز مسدود نمودن حسابهای چین در بانکهای 
آمریکاســت و واشــنگتن برای دارایی های چین که رقم آن 
به بیش از ۳ تریلیون دار بالغ میگردد ، نقشــه کشــیده و 
برخــی از این نگاه این برداشــت را دارند که چین چاره ای 
جز انتقال تدریجی این دارایی بــه خارج از آمریکا ندارد.در 
گذشــته مدیر ناظر بر دارایی هــا و ذخایر چین اعام کرده 
بود چین به این ذخایر نیازی ندارد و در کشور بدلیل توسعه 
پایدار نیاز مبرمی به ســرمایه جدید نیســت اما این روزه ها 
خبری منتشــر شد که چین دســت به اقدامی جسورانه در 
اقتصاد خود زده و میرود تا کوچکترین وابســتگی های خود 
را به دار آمریکا کاهش دهد. این خبر به عنوان یک تصمیم 
ناگهانی که چین در معامات بورس کاا از ارز دار استفاده 
نخواهــد نمود و مبنای ارزی تعامل در کاا را یوآن چین که 
پول ملی این کشــور بوده اســت ، قرار داده ،  بیش از یک 
شــوک بازار ها را تکان داد. فراینداین تصمیم تاریخی بدان 
معنی است که دار در تجارت چین غیرقابل استفاده خواهد 
شد و به احتمال بسیار زیاد دار آمریکا در یک پروسه زمانی 
کوتاه مدت  به شدت در برابر یوان چینی سقوط نماید، چرا 
که تقاضای یوآن برای خرید کاای چینی را افزایش میدهد. 
بدون شــک این تصمیم میرود که  بر بازارهای جهانی تأثیر 
بگــذارد.  حوزه تاثیر گذاری این تصمیــم در خبر ها برنامه 
انگلیســی BBC World  را بر آن داشت که موضوع و تاثیر 
احتمالــی آن در اقتصاد جهان را مورد بحــث قرار دهد. بر 
اســاس آنچه که تحلیل گران سیاســی اقتصادی باور دارند  
این یک جنگ اقتصادی است که می تواند جهان را به سمت 
جنگ ویرانگری از نوع جنگ جهانی دوم  سوق دهد که اگر 
آمریــکا در مقابل این تصمیم احمقانه رفتار کند ، نمی توان 
از آن غافل شــد! در تحلیل های رسانه ای پیش بینی میشد 
کــه چین با حجم عظیم تولید ناخالص ملی خود که حتی از 
آمریکا بیشتر است رهبری اقتصاد جهان را در دست خواهد 
گرفت اما اینکه این رهبری در چه زمانی جامه عمل و تحقق 
به خود بگیرد پیش بینی نشــده بود. گمان میرود چینی ها 
زمینه آشکار سازی منویات خود را در تقابل با آمریکا فراهم 
نموده باشند. واکنش های مربوط به اقدامات چین در اقصی 
نقاط جهان زیر ذره بین غربی هاست . اخیرا بخشی از تفاهم 
نامــه در حال تدوین ایران و چین که در آن از یک همکاری 
۲۵ ســاله ســخن رفته اســت نیز مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته است. روزنامه آمریکایی »نیویورک  تایمز« در گزارشی 
تحت عنوان »چین و ایران، با ایستادگی و مقاومت در مقابل 
آمریکا به همکاری تجاری و نظامی نزدیک می شوند«، سند 
»برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین« را اقدامی 
در جهت تضعیف تاش هــای ضدایرانی دولت دونالد ترامپ 
توصیف کرده اســت و ســعی نموده واشــنگتن را علیه این 
ســند تحریک نماید.این روزنامه در بخشــی از گزارش خود 
اینگونه اشــاره دارد که : » سند همکاری جامع چین و ایران 
نمایانگــر بی حوصلگی چین در مقابل دولــت ترامپ بعد از 
خروج یکجانبه واشــنگتن از برجام اســت زیرا چین بارها از 
واشــنگتن درخواست کرده است که به توافق هسته ای ایران 
احترام بگذارد و به شــدت از تحریم های یکجانبه این کشور 
علیه ایران انتقاد داشــته اســت «.این روزنامه آمریکایی در 
ادامه گزارش خود به توســعه همکاری نظامی میان ایران و 
چین هم اشــاره کرده  و نوشــته اســت  که : » طبق سند 
جامــع همکاری ایــران و چین، آموزش هــا و رزمایش های 
مشترک، تحقیقات مشــترک و توسعه تسلیحات و اشتراک  
گذاری اطاعات میان دو کشور برای مبارزه با نبرد بی وقفه با 
تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم مرزی افزایش 
می یابد«. گســترش روابط اقتصادی چین با هر کشوری در 
جهــان محل بروز نا رضایتی آمریکایی هاســت که جهان را 
تیــول اقتدار و هژمونی خود تلقــی میکنند. و به تبع همین 
انگیزه حساســیت آنها نســبت به رابطه چین با ایران بسیار 
بیشــتر است. چرا که افکار عمومی جهان این رابطه را در هر 
سطحی تقابل با آمریکا تلقی می نماید. من باب مثال، »علی 
قلــی زاده« محقق انرژی ایران در دانشــگاه علوم و فناوری 
چین در پکن در خصوص توســعه همــکاری ایران و چین 
می گویــد: »ایران و چین هر دو این توافق را یک مشــارکت 
راهبردی نه تنها برای توســعه منافع خود بلکه برای تقابل با 
مقاصــد و منویات آمریکا می داننــد«. اغلب تحلیل گران در 
رســانه های با اهمیت جهان بر ایــن باورند که حتی مطرح 
شــدن این قرار داد۲۵ ساله اســاس تحریم های آمریکایی 
را کامــا به خطر انداخته اســت لــذا  نتیجه تصمیم حذف 
دار از معامات بورســی در چین رونــد عصبیت آمریکا را 
بارگزاری بیش تری خواهد نمــود و برای چینی ها نیز یک 
آغاز راهبردی برای پیشگامی در رهبری اقتصاد جهان است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نایب رییس انجمن داروســازان ایران با تاکید بر لزوم خرید ماســک از 
داروخانه ها گفت: اغلب ماسک هایی که در کنار پیاده روها یا در مراکزی 
جز داروخانه به فروش می رسند یا تقلبی بوده و یا استانداردهای ازم را 
ندارند.دکتر علی فاطمی، درباره احتمال بازیافتی بودن ماســک هایی که 
در مراکز غیرمجاز و یا از سوی دستفروشان عرضه می شوند، گفت: توزیع 
ماســک در داروخانه ها و  نظارت بر تامین و توزیع ماســک در کشور به 
درستی انجام نمی شود. ما با یک تناقض مواجهیم. به عنوان مثال تولید 
ماسک در ایران قبل از کرونا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد در روز بود، اما بعد 
از کرونا اکنون به ۷ میلیون در روز رسیده است. طبیعی است که مصرف 
مردم افزایش یافته، اما چرا این ماســک ها از ســوی داروخانه ها توزیع 
نمی شوند؟. این موضوع مهمی است.وی افزود: باید بدانیم که چرا ماسک 
در اختیار داروخانه ها قرار نمی گیرد، اما می بینیم که ابزارفروشی ها، سوپر 
مارکت ها و... ماسک فروشــی می کنند.فاطمی با بیان اینکه از طرفی به 
درستی تاکید می شــود که فقط از داروخانه ها ماسک بخرید، ادامه داد: 
چراکــه داروخانه ها فقــط می توانند از جایی ماســک بخرند که فاکتور 
رسمی داشته باشد و شرکت پخش مجاز و مورد تایید سازمان غذا و دارو 
باشــد. حتی اگر جایی توزیع کننده ای باشد که فاکتور ارائه دهد، اما این 
فاکتور از یک شرکت دارای مجوز نباشد، عما این خرید انجام نمی شود. 
تقریبا می توان گفت که می توان همــه کااها را با اطمینان از داروخانه 
خریداری کرد اعم از ماســک، مکمل های غذایی، آرایشــی و بهداشتی 
و ...نایب رییس انجمن داروســازان ایران با بیان اینکه متاســفانه توزیع 
ماســک به خوبی در همه داروخانه ها انجام نمی شود، اظهار کرد: اکنون 
مردم به دلیل تشدید کرونا به میزان بسیار زیادی به داروخانه ها مراجعه 
می کنند، اما اکنون مدت هاســت که ماسک در داروخانه ها توزیع نشده 
است. البته در تهران به نسبت برخی شهرستان ها وضعیت بهتر است. هر 
چند که در تهران هم برخی از داروخانه ها کمبود دارند؛ چراکه نیازشان 
بیش از توزیعی است که انجام می شود.فاطمی تاکید کرد: حال در همین 
تهران می بینیم که ماســک هایی کنار پیاده روها، دست فروشی ها و ... به 
فروش می رســد، اما ماسک هایی که در این مکان ها به فروش می رسند، 
اغلب تقلبی هستند. باید توجه کرد که ماسک باید سه ایه باشد و ایه 

مرکزی آن که اصل کار اســت، از ملت بلون و از پلیمر خاصی باشــد که 
نقش فیلتر را ایفا می کند. در عین حال ماســک ها باید در شرایط کاما 
بهداشــتی بسته بندی و استریل شده باشــند. این موارد از ظاهر ماسک 
اصا مشخص نمی شــود. احتمال اینکه ماسک های استفاده شده ای که 
مردم کنار خیابان ها رها می کنند، جمع آوری شده و مجددا تمیز شده و 
به صورت غیر رسمی به فروش برسد، وجود دارد. در عین حال کانال های 
تلگرامی بسیار زیادی به وفور وجود دارند که بدون محدودیت ماسک را 
با قیمت های باا می فروشــند و ماسکی که باید ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان 
فروخته شود و با قیمت های ۲۵۰۰ تومانی می فروشند. وقتی به برخی از 
آن ها مراجعه می کنیم می بینیم که از ماســک های صنعتی و کارخانه ای 
هستند. یعنی ماسک ها به طریقی از شبکه رسمی خارج شده  و وارد بازار 
شــده اند.وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که ماسک بیش از چهار 
تا پنج ســاعت به طور مداوم نباید استفاده شود. زیرا منافذ ایه پلیمری 
ماســک اندازه مشــخصی دارند که جلو ورود ویروس را می گیرند. وقتی 
رطوبت تنفس خیلی زیاد شــود، ماسک خاصیتش را از دست می دهد. 
حال وقتی این ماســک را شسته، اتو کنند و مجددا استفاده کنند، ایه 
پلیمری یا ملت بلون فوق العاده حســاس اســت و منافذ از هم باز شــده 
و بــه راحتــی ذرات و از جمله ویروس ها از آن عبــور می کند. از طرفی 
مردم خیال شان راحت اســت که ماسک دارند و فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت نمی کنند و این موضوع می تواند منجر به انتقال بیماری شــود.

فاطمی گفت: البته فقط هم مشــکل اســتفاده مجدد از ماســک ها و یا 
بازیافت آن ها نیســت، بلکه گاهی ماسک هایی که مراکزی جز داروخانه 
تهیه می شوند، ممکن است اصا استاندارد نباشند. به طوری که در ظاهر 
شبیه به ماسک های سه ایه باشند، اما کارایی ماسک سه ایه را نداشته 
باشــد.وی با بیان اینکه ماســک باید به درستی در داروخانه های سراسر 
کشور توزیع شــود، گفت: بنابراین اگر شبکه توزیع به درستی کار کند، 
مردم می توانند به داروخانه ها مراجعه کرده و ماســک مورد نیازشــان را 
تامین کنند. البته بخشــی از ماسک ها هم باید در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی توزیع شــود. بنابراین اوا مردم باید ماسک را از داروخانه ها تهیه 

کنند، دوما نظارت بر شبکه توزیع، باید به درستی انجام شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین 
آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشــور 
گفت: در طول ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۸۳ نفر 
بــر اثر کرونا جان باختند. دکتر سیماســادات 
اری، ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفت: از 
دیــروز ۲۷ تیر ۱۳99 و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دوهزار و ۳۷9 بیمار جدید 
مبتا به کووید۱9 در کشــور شناســایی شد 
که یک هزار و ۸۵۲ نفر از آنها بســتری شدند.

وی بــا بیان اینکه مجموع بیمــاران کووید۱9 

در کشــور به ۲۶9هزار و ۴۴۰ نفر رسید گفت: 
متأســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۱۸۳ 
بیمار کووید۱9 جان خود را از دســت دادند و 
مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۱۳ هزار 
و ۷9۱ نفر رسید.به گفته اری، خوشبختانه تا 
کنون ۲۳۲هــزار و ۸۷۳ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.

سخنگوی وزارت بهداشــت ادامه داد: : ۳۵۰9 
نفر از بیماران مبتــا به کووید۱9 در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبــت قرار دارند. 

تا کنون دومیلیــون و 9۸هزار و 9۸۵ آزمایش 
تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.

اری گفت: استانهای آذربایجان شرقی، ایام، 
بوشــهر، خراسان رضوی، خوزســتان، زنجان، 
گلســتان، مازندران )آمل(، کرمان و فارس در 
وضعیت قرمز قرار دارند. در استانهای کرمانشاه، 
آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی توسط هموطنان عزیز 
شاهد روند نسبتاً کاهشی در موارد ابتا، بستری 

و مرگ ومیر هستیم.

چرا توزیع ماسک در داروخانه ها مشکل دارد؟

معضل ماسک های تقلبی و غیر استاندارد

معاون کل وزارت بهداشت :

هزینه های کمرشکن سامت در دوران کرونا
سخنگوی سهام عدالت:

حداقل ارزش فروش سهام عدالت، 
2.5 میلیون تومان است

 عقب ماندگی ایران در بهره گیری از آب دریا

 ســخنگوی سهام عدالت گفت: کسانی که سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند و اقدام به فروش ۳۰ درصدی 
سهام خود کرده اند، باید حداقل ۲.۵ میلیون تومان دریافت کنند و اگر مبالغ واریزی کمتر از این است باید بار دیگر 
به محلی که سفارش داده اند مراجعه کنند. حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن مبلغ فروش ۳۰ درصد از سهام 
عدالت برای برخی از سهامدارانی که سفارش فروششان را ثبت کرده اند، گفت: اولویت ما در شرکت سپرده گذاری، 
حفاظت از وجوه دارایی های مردم است. در فروش سهام وسواس زیادی به خرج می دهیم که مبلغ مورد نظر حتماً 
به حساب همان فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل دستورات 

قضائی مسدود شده باشد امکان واریز وجه وجود ندارد.....

عضو اتاق بازرگانی تهران:

مبادله با یوآن هزینه برخواهد بود

معاون مرکز سامت محیط وزارت بهداشت:

محدودیت های جدید کرونایی در تهران
 معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد مدیریت کرونا در تهران و تایید ستاد ملی کرونا از امروز شنبه به مدت یک هفته 
محدودیت هایی برای پیشــگیری از شــیوع کرونا در تهران اعمال می شود.محسن فرهادی 
افزود: بر اســاس مصوبه جدید ســتاد ملی کرونا، اول به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم 
پزشــکی و بعد به همه دســتگاههای دولتی اباغ شــده اســت که نظارت بر اجرای پروتکل 
های بهداشــتی را تشــدید کنند زیرا به جز رعایت پروتکل های بهداشتی، بهداشت فردی و 
اســتفاده همگانی از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی ابزار دیگری برای مدیریت و پیشگیری از 
بروز بیماری کووید۱9 نداریم و هنوز هیچ واکســن و هیچ دارو و درمان مشــخصی برای این 
بیماری نداریم.وی گفت: در این شــرایط به طور طبیعی برای شهرهایی که در وضعیت قرمز 
یا هشــدار هستند مانند تهران محدودیت های جدیدی اعمال می شود و البته همان طور که 
رئیس جمهوری نیز اعام کرده اســت. اراده دولت بر ایجاد محدودیت های بیشتر نیست. این 
محدودیت ها اجرم و از ســر اجبار است و بهترین کار این است که مردم و اصناف خودشان 
پروتکل ها را اجرا کنند.معاون مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: در محدودیت 
های جدید چهار گروه شــغلی تعریف شده است که متناســب با نوع فعالیت آنها محدودیت 
هایی از روز شــنبه برای آنها اعمال می شــود. بر اساس مصوبه ســتاد مدیریت کرونا تهران، 
اســتانداری تهران و تایید ستاد ملی کرونا فعالیت تاارها، همایش ها و برگزاری مراسم ها و 
اجتماعات ممنوع اســت و این مراکز حق برگزاری مراسم را ندارند البته اگر رستوران داشته 
باشــند می توانند به صورت بیرون بر غذا فعالیت کنند اما حق برگزاری مراســم ندارند.وی 
گفت: گروه دومی که مشمول محدودیت یک هفته ای در تهران می شود، باشگاههای ورزشی 
برای ورزش های پر برخورد مثل کشــتی، جودو، تکواندو و مانند این ورزش هاســت که بین 
ورزشــکاران تماس فیزیکی وجود دارد، فعالیت این باشگاهها به مدت یک هفته ممنوع است 
اما برگزاری ورزش های انفرادی مانند بدنســازی و ورزش های همگانی در پارک ها با رعایت 
فاصلــه گذاری فیزیکی در پارک ها و فضای باز منعی ندارد.فرهادی افزود: گروه ســوم کافی 
شاپ ها، قهوه خانه و چایخانه هاست که به خصوص عرضه مواد دخانی در این اماکن به علت 
ارتباطات تنفســی ممنوع است. همچنین فعالیت استخرهای سرپوشیده به علت اینکه عمدتا 
مشکل تهویه دارند و به علت سطوح تماس مشترک ممنوع است، خود آب استخر اگر سیستم 
تصویه و کلرآزاد باقیمانده کافی داشــته باشــند عامل انتقال کرونا نیســت اما سطوح تماس 
مشــترک بین شناگرها، رختکن، دوش، سرویس های بهداشتی، کنار پاشویه های استخر می 
توانند افراد را آلوده کنند.وی ادامه داد: فعالیت پارک های آبی، شــهربازی ها و باغ وحش ها 
هم مشــمول این محدودیت است و در هفته آینده این مراکز تعطیل هستند. این محدودیت  
از امروز شــنبه ۲۸ تیر برای یک هفته اســت و اگر میزان ابتا، بســتری و مرگ و میر کرونا 
کاهش پیدا کند این محدودیت ها تمدید نمی شــود، در غیر این صورت تمدید قابل تمدید 
است.فرهادی گفت: رستورانها و  اغذیه فروشی ها با رعایت پروتکل می توانند فعالیت کنند و 
فعا این اماکن تعطیل نمی شوند.معاون مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: فعا 
برای سایر مشــاغل محدودیتی در تهران اعمال نمی شود و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
می توانند فعالیت کنند. در اســتانهای دیگری که در وضعیت قرمز یا هشدار هستند، قبل از 
تهران محدودیت های مشــابه اعمال شده است. به عنوان مثال در استانهای خوزستان )اهواز 
آبادان، دزفول(، خراسان رضوی، بوشهر، زنجان، بخش هایی از کرمانشاه، مازندران، کردستان، 
آذربایجان شــرقی و غربی همین محدودیتها از هفته گذشــته و قبل از تهران اعمال شــده 
است.   وی افزود: در تهران دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و  ایران با کمک 
دستگاههای همکار باید بر اجرای این مصوبات و اجرای مناسب پروتکل های بهداشتی نظارت 
کنند و دســتور دارند اگر مراکز شغلی پروتکل ها را رعایت نکردند نسبت به پلمب این مراکز 
اقدام می کنند.فرهادی گفت: بر  اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا، در ادارات دولتی باید یک 
سوم کارکنان خود را با اولویت افرادی که بیماری زمینه ای یا ضعف بدنی دارند دورکار کنند 
و البته لیست افرادی که دورکار می شوند می تواند به صورت چرخشی تغییر کند. این مصوبه 
نیز برای هفته آینده است و در صورت لزوم تمدید می شود. این مصوبات جنبه ترویجی دارد 
اما ازم ااجراست. همچنین طبق مصوبه ستاد ملی کرونا اگر در دستگاههای دولتی پروتکل 
های بهداشتی کرونا رعایت نشود مســببان آن به دادگاه تخلفات اداری کارکنان معرفی می 
شــوند.معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت افزود: فعا میزان محدودیت ها 
کمتر از فروردین اســت چون میزان شیوع و ابتا به کرونا کمتر از فروردین است و تمام این 

محدودیت ها برای این است که به شرایط اسفند و فروردین برنگردیم.

ارز صادراتی و موانع بازگشت
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فوت 183 نفر و 10 استان در وضعیت قرمز
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اخطار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:گزیده خبر

 صهیونیست ها در صورت ادامه شرارت دست برتر ایران را خواهند دید
ســردار سرتیپ ابوالفضل شــکارچی گفت: به دروغ پردازان و 
خیمه شب بازان صهیونیست اخطار می کنیم در صورت ادامه 
شــرارت دست برتر محور مقاومت و جمهوری اسامی ایران را 
در میدان عمل خواهند دید. سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی 
ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاســخ به یاوه گویی ها و 
دروغ پردازی های رژیم جعلی صهیونیستی مبنی بر بمباران و 
هدف قراردادن محل استقرار مستشاران ایرانی در سوریه، اظهار 
داشت: به دروغ پردازان و خیمه شب بازان صهیونیست اخطار 
می کنیم در صورت ادامه شــرارت دست برتر محور مقاومت و 
جمهوری اسامی ایران را در میدان عمل خواهند دید.وی ادامه 
داد: امپراطوری رسانه ای صهیونیستی غربی، اذناب و پادوهای 
منطقه ای آنان مدتی هست برای ترسیم قدرت نمایی پوشالی 
و نمایش کاذب از توان رژیم ضد بشری، اشغالگر و کودک کش 
صهیونیستی به فعالیت مذبوحانه جنگ رسانه ای، عملیات روانی 
و دروغ پردازی متوســل شده اند و اینگونه وانمود و خبرسازی 
می کنند کــه صدها یا هــزاران ایرانی را تاکنون در ســوریه 
کشته ایم.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: درحالی که در 
طول ۹ ســالی که جمهوری اسامی به صورت کامًا قانونی و 
بنا به درخواست دولت و مردم سوریه با هدف کمک مستشاری 
جهت مقابله با تروریســت های داعشی دست پرورده آمریکا و 
اســرائیل حضور داشته اســت، در بمباران های صورت گرفته 
توسط رژیم جنایتکار و تروریست پرور صهیونیستی در مجموع 
هشت شهید با مشــخصات زیر تقدیم کرده است و به همین 
دلیل یکبار دیگر اسامی این شهدای واامقام را اعام می کنیم 

تا دروغ پردازی و کذاب بودن رژیم جعلی صهیونیستی بیشتر 
نمایان شود.سردار شــکارچی افزود: اسامی این شهدا عبارتند 
از: ۱- شــهید حجت اه نوچمنی ۲- شــهید مرتضی بصیری 
پور ۳- شــهید محمد مهدی لطفی نیاسر ۴- شهید سید عمار 
موسوی ۵- شــهید اکبر زوار جنتی ۶- شهید محمد علی اه 

دادی ۷- شهید حامد رضایی ۸- شهید مهدی دهقان یزدلی
وی عنوان کرد: رژیم بزدل و کودک کش صهیونیستی خوب به 
یاد دارد که پس از هدف قرار دادن خودروی شهید محمدعلی 
اه دادی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ در منطقه قنیطره سوریه که 

منجر به شهادت آن شــهید بزرگوار شد، رزمندگان حزب اه 
لبنان بافاصله با عبور از موانع پیچیده در مرزهای فلســطین 
اشــغالی با هدف قراردادن ســه دســتگاه نفربــر و خودروی 
صهیونیست ها، پنج نفر از آنان را به هاکت رسانده و تعدادی 
را نیز مجروح کردند.سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح اضافه 
کرد: اســرائیل بزدل با حمایت همــه جانبه آمریکا و برخی از 
کشــورهای عربی تمام توان و ظرفیت خود را به کار گرفت تا 
بخشی از ناتوانی ها، شکست ها و ضعف هایش را با بمباران پایگاه 
تی فور )TF( در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ در ســوریه جبران کند 

کــه در این رابطه کًا هفت نفر از مدافعــان حرم از ایران در 
کنار ســایر رزمندگان محور مقاومت به فیض عظیم شهادت 
نائل شدند.ســردار شــکارچی تاکید کرد: لکن محور مقاومت 
در پاســخ به این اقدام بزدانه دشمن، پایگاه های رژیم جعلی 
صهیونیســتی در بلندی های جوان اشــغالی را با ۵۰ فروند 
موشک و راکت هدف قرار دادند که تعداد زیادی از اشغالگران 
صهیونیستی کشته و مجروح شدند.وی تصریح کرد: اسرائیل 
خفته در تار عنکبوتی همواره به دنبال آن اســت تا ناتوانی و 
ضعف های شــدید و شکست های پی در پی خود توسط محور 
مقاومت در طول ۹ سال گذشته را با جنگ رسانه ای، عملیات 
روانی و درو غ پردازی پرده پوشــی کنــد؛ ولی باید بداند که 
خود را فریب می دهد و همانطوری که رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح در سفر اخیر به ســوریه در پاسخ به سوال خبرنگاران 
رســماً اعام کرد، »جمهوری اسامی ایران برابر توافق صورت 
گرفتــه با دولت، ارتش و مردم ســوریه ضمــن تقویت محور 
مقاومت از جمله ارتقا پدافند هوایی کشــور سوریه، در آینده 
نیــز انتقام ســخت تری از این رژیم متجــاوز و جعلی خواهد 
گرفت و آتش انتقام رزمندگان، بیش از گذشته گنبد پنبه ای 
و عنکبوتی اســرائیل غاصب را خواهد سوزاند و به محو شدن 
نزدیک خواهد کرد.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان 
کرد: لذا به دروغ پردازان و خیمه شب بازان صهیونیست اخطار 
می کنیم، اقتدار محور مقاومت و جمهوری اســامی ایران را 
بار دیگر بیازمایند که در این صورت، دســت برتر و قدرتمند و 

غافلگیر کننده را در میدان عمل لمس خواهند کرد.

عراقچی در کابل:
افغانستان یکی از شرکای تجاری تهران است

معاون سیاســی وزیر امور خارجه گفت: نگاه جمهوری اسامی ایران به تعمیق 
همکاری اقتصادی با همسایگان است و افغانستان هم یکی از کشورهای خوب و 
شرکای تجاری تهران است. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در نشســت »چشم انداز روابط افغانســتان و ایران، چالش ها و فرصت ها« که به 
همت انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شد، اظهار داشت: 
باید بپذیریم که در دنیای امروز امنیت مفهوم یکپارچه ای اســت و نمی شــود 
کشوری در یک منطقه ناامن باشد و باقی کشورها از امنیت برخوردار باشند.وی 
ادامه داد: با توجه به مفهوم جدید امنیت مثل تروریســم و بیماری دیگر امنیت 
در مرزها محصور نمی ماند و ماهیت آن فراتر از مرزها می رود. باید دانســت که 
مانعی در مقابل حرکت ناامنی نیست و به راحتی مؤلفه های امنیت زدا می توانند 
در میان مرزها حرکت کنند.معاون سیاســی وزیر امور خارجه گفت: در سطح 
منطقه به طور مشخص امنیت در منطقه ما یکپارچه است که غیرقابل تفکیک 
است. باید بگویم که صلح و امنیت در افغانستان به معنی صلح و امنیت در ایران 
است و همینطور صلح و امنیت در ایران، به معنای صلح و امنیت در افغانستان 
است. البته این موضوع تنها به صلح و امنیت محصور نیست و رشد و توسعه در 
افغانستان به معنای رشد و توسعه در ایران بوده و برعکس این موضوع نیز صادق 
اســت.عراقچی افزود: ما در موقعیتی زندگــی می کنیم که باید بپذیریم امنیت 
هر کدام از ما بر امنیت دیگری تأثیرگذار اســت و باید با یک تاش مشترک، با 
تهدیدات مشترک برخورد شود. تهدیدات ما مشترک است و طبعاً باید با آن به 
صورت مشترک برخورد کنیم و نیاز است که با یکدیگر رویکرد مشترک داشته 
باشیم و این موضوعات در سند جامع همکاری میان ایران و افغانستان آمده است.

وی عنوان کرد: ایران و افغانســتان از بنیادهای عمیق در روابط با هم برخوردار 
هســتند. دو ملت هم دل، هم صدا، هــم فرهنگ، هم زبان و با تاریخ و فرهنگ 
مشترک که دارای ریشه تمدنی مشــترک هستند.معاون سیاسی وزیر خارجه 
اضافه کرد: رابطه ما با افغانســتان یک رابطه اساساً بدون مشکل است، یعنی ما 
مشکل ریشــه ای و مبنایی نداریم و اگر مسائلی وجود دارد، اختافات مقطعی 
است. گاهاً مشکاتی برای اتباع افغان در ایران پیش می آید و بعضاً مشکاتی از 
سوی اتباع افغان برای اتباع ما پیش می آید که همه آنها حادثه هستند. دو هفته 
قبل شــما شاهد یک انفجار در یک کلینیک در تهران بودید که برخی ایرانیان 
از دکتر و پرســتار در آن حادثه جان خود را از دست دادند و امکان داشت این 
حادثه برای اتباع افغان پیش بیاید که حادثه یزد از این نوع بود.عراقچی تصریح 
کرد: ما در ۴۰ سال اخیر کنار دولت و ملت افغانستان ایستاده ایم. در زمان اشغال 
افغانستان توسط شوروی، ایران در کنار ملت افغانستان ایستاد. این در حالی بود 
که رژیم صدام در غرب ایران به کشــورمان تجاوز کرده بود. شوروی رژیم صدام 
را تســلیح می کرد و به صراحت گفته می شد که دست از حمایت از افغانستان 
بردارید تا به رژیم صدام، موشک داده نشود. اما جمهوری اسامی ایران هیچ گاه 
از موضع خود کوتاه نیامد.وی خاطرنشان کرد: در دوران بعد از جنگ داخلی در 
افغانستان، ایران میزبان میهمانان افغان بودیم. حدود چهار میلیون افغان در ایران 
هســتند که حدود دو میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده اند. حدود چهارصد 
هزار دانش آموز افغان در ایران داریم که رایگان تحصیل می کنند و همچنین ۳۰ 
هزار دانشجوی افغان به صورت رایگان در ایران تحصیل می کنند که بیشتر آنها 
هم بورسیه هستند. اتباع افغان از نظام درمان ایران استفاده می کنند که مبتنی 
بر خدمات ارزان اســت و باید بگویم که افغان ها همان سوبســیدی را دریافت 
می کنند که به خود اتباع ایرانی داده می شــود.معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کشورمان اظهار داشــت: در دوران جنگ تحمیلی در ایران حتی برادران افغان 
ما، کنار ســربازان و رزمندگان ایرانی ایستادند و دوشادوش جنگیدند و حتی ما 
شــهدایی از اتباع افغان داریم که افتخار ما است.عراقچی با اشاره به تاش های 
جمهوری اسامی ایران برای بسط صلح در افغانستان افزود: در دوران جنگ های 
افغانستان برای مصالحه میان افغان ها همیشه تاش کرده ایم. ما همواره در کنار 
ملت و دولت افغانســتان ایستادیم و در زمان طالبان، با دولت و مردم افغانستان 
بودیم و ســر همین موضوع خون هم دادیم. هشت نفر از همکاران من در مزار 

شریف شهید شدند؛ ولی ما باز هم در کنار دولت و ملت افغانستان ایستادیم.
وی یادآور شــد: البته باید جانب انصاف را داشت و باید بگویم که افغانستان هم 
همیشه کنار ما بوده است و در تمامی سازمان های بین المللی، کابل به نفع ایران 
رأی داده است و ارتباط ما متقابل بوده است و باید بگویم که ما می خواهیم این 
رابطه متقابل ادامه یابد.معاون وزارت خارجه خاطرنشان کرد: بعد از بیش از ۴۰ 
سال رابطه میان ایران و افغانستان به این نتیجه رسیده ایم که رابطه دو کشور به 
بلوغی رسیده است که نیاز به امضای یک سند جامع همکاری دارد تا نقشه راهی 
برای همکاری دو کشور در آینده ترسیم شود.عراقچی گفت: در ماقاتی که پنج 
سال پیش آقای ظریف با اشرف غنی در کابل داشتند، قرار شد تا سند جامعی 
تدوین شود و در همین راستا پنج کمیته اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، 
اتباع و آب تشــکیل شــد تا بعد از جمع بندی به امضای سران دو کشور برسد.

وی ادامه داد: آب یکی از موضوعاتی بود که در میان دو کشــور مطرح بوده و به 
دلیل کمبود آب در مناطق مرزی دو کشــور، بحث رودهای مرزی میان ایران و 
افغانستان مهم است. خوشبختانه در موضوع هیرمند ساماندهی شده است؛ ولی 
حوزه های دیگر مانند هامون ها و حریررود هنوز مشکل وجود دارد و نباید بگذاریم 
که این مشــکات به یک منازعه تبدیل شود.معاون سیاسی وزیر خارجه یادآور 
شد: پیدا کردن زمینه های مشترک همکاری میان ایران و افغانستان موضوع سند 
جامع همکاری میان دو کشور است تا از این ظرفیت ها، ابعاد همکاری پیدا کنیم. 
تاکنون اسناد ســه کمیته آب، فرهنگی و اتباع جمع بندی شده و هنوز کار دو 
کمیته به جمع بندی نهایی نشده است.عراقچی عنوان کرد: متأسفانه کار کمی 
طول کشیده است. در سفری که ماه گذشته آقای محمدحنیف اتمر سرپرست 
وزارت خارجه افغانســتان به تهران داشتند، قرار شد ظرف سه ماه جمع بندی 
نهایی صورت گیرد و ســند آماده امضا شــود. از روز گذشــته که بنده در کابل 
هستم، چند دور مذاکره داشتیم. طبیعی است که اختاف نظرهایی باشد و باید 
بگویم که در کمیته امنیتی و دفاعی به جمع بندی نهایی نزدیک شــده ایم.وی 
اضافه کرد: روابط دو کشور، رابطه دو کشور دوست و متحد است و هر دو کشور 
بــه عنوان متحدان هم، خواهان روابط صلح آمیز با هم هســتند تا صلح دائمی 
ایجاد کنند. ما در کمیته امنیتــی و دفاعی روی موضوعاتی چون عدم دخالت 
در امور یکدیگر که اصل پذیرفته شــده است، اصل عدم تجاوز، عدم اجازه برای 
اســتفاده از قلمرو برای حمله به دیگری، عدم ورود به اتحاد و پیمانی علیه هم، 
همکاری در مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم را پیگیری می کنیم.معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در حوزه همکاری های اقتصادی، 
نگاه جمهوری اســامی ایران به تعمیق همکاری اقتصادی با همسایگان است و 
افغانســتان هم یکی از کشورهای خوب و شرکای تجاری تهران است. متأسفانه 
تنها بانک ایران در افغانستان تحت فشار بسته شده است که باید نسبت به حل 
مشــکل چاره جویی کنیم.عراقچی ادامه داد: امضای سند همکاری های جامع 
میان ایران و افغانستان در مقطعی که دولت افغانستان تصمیم به آغاز مذاکرات 
صلح را دارد، تنها یک امضا برای یک سند نیست. این اتفاق یک اعام موضع از 
ســوی ایران است که دولت افغانستان و قانون اساسی را به رسمیت می شناسد. 
این اقدام یعنی جمهوری اســامی ایران تنها جمهوری اسامی افغانستان را به 

عنوان حاکمیت این سرزمین به رسمیت می شناسد.

روحانی در گفت وگوی تلفنی با پوتین مطرح کرد؛
تاکید بر ضرورت مقابله با یکجانبه گرایی 

آمریکا
 رییــس جمهوری در گفت وگوی تلفنی بــا وادمیر پوتین با قدردانی از 
مواضع روسیه در حمایت از برجام و مقابله با سیاست های یکجانبه گرایانه 
آمریکا، بر توســعه و تعمیق روابط تهران- مسکو در همه زمینه ها تاکید 

کرد.
حجت ااسام والمسلمین حســن روحانی روز پنجشنبه در گفت وگوی 
تلفنی با »وادیمیر پوتین« رییس جمهور روســیه، توسعه همکاری های 
دوجانبه و متوازن با مسکو را در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، علمی 
و فرهنگــی مورد تاکید قرار داد و از رایزنی ها و مذاکرات مســووان دو 
کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن توافقات ابراز خرسندی کرد.روحانی 
در ادامه این گفتگو با اشاره به برگزاری نشست مجازی سران سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح و ثبات و آرامش در سوریه، 
بر ضرورت ادامه همکاری های ســه کشــور در روند آستانه برای تحقق 
این هدف به ویژه در زمینه مســائل انسانی تاکید کرد.رییس جمهوری  
ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و اجــرای کامل برجام به عنوان یک تعهد 
بین المللی برای طرفین امضاکننده آن، مقابله با یکجانبه گرایی و اقدامات 
و تاش های اخیر آمریکا برای مقابله با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران  
را ضروری دانســت.روحانی همچنین با اشاره به وضعیت شیوع بیماری 
کرونا در ایران و دیگر کشــورهای جهان و اوج گیری دوباره این ویروس 
طی یک ماه گذشــته، بر ضرورت همکاری دو کشــور و تبادل تجربیات 
در مقابلــه با ایــن بیماری تاکید کرد.رییس جمهور روســیه نیز در این 
گفتگو در تشــریح مواضع این کشــور در خصوص برجام گفت: همچون 
پنج ســال گذشته از این ســند بین المللی حمایت می کنیم و بر اجرا و 
حفظ آن اصرار داریم.وادیمیر پوتین همچنین توسعه روابط با ایران در 
همه زمینه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: از همکاری با ایران در زمینه 
مقابله با بیماری کرونا و تبادل تجربیات استقبال می کنیم.رییس جمهور 
روسیه همچنین در این گفتگو بر تداوم حمایت های این کشور از مواضع 

ایران در مجامع بین المللی تاکید کرد.

  کمیته امنیت مجلس ابعاد حادثه نطنز 
را بررسی می کند

رئیس کمیته امنیت مجلس گفت: این کمیته تاکنون جلســاتی را برای 
بررسی ابعاد حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات مهم دیگری هم در 
این باره دارد.ابراهیم عزیزی با اشاره به برنامه های کمیته امنیت مجلس 
شورای اســامی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس وظایف مشخصی دارد و کمیته امنیت هم که ذیل این کمیسیون 
فعالیت می کند، در راســتای وظایفی که تعریف شده است، عمل خواهد 
کرد.وی بیان کرد: کمیته امنیت کمیســیون سیاســت خارجی مجلس، 
تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی را برای پیگیری حادثه نطنز برگزار 
کرده اســت و جلســات جدی تری هم به زودی در این راســتا برگزار 
خواهیم کرد.رئیس کمیته امنیت مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: 
تاش می کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با ســایر دستگاه های ذیربط مورد 
بحث و بررســی قرار دهیم تا علل و عوامــل این حادثه به صورت دقیق 
مشخص شــود.عزیزی بیان کرد: راه های پیشگیری از حوادث احتمالی 
دیگر هم در دســتور کار کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی است و در این راستا برنامه های اساسی 

داریم.

 رایزنی معاون ظریف با سفیر رومانی 
در مورد پرونده قاضی منصوری

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با دعوت از »آدریان 
کوزیاســکی« سفیر رومانی در ایران، با وی درباره پرونده مرگ غامرضا 
منصوری شهروند ایرانی در بخارست گفت وگو کرد.جابری انصاری در این 
دیدار با اشــاره به روابط خوب ایران و رومانی و تأکید بر حساسیت افکار 
عمومی ایران نسبت به این پرونده و ضرورت روشن شدن هرچه سریع تر 
ابعاد آن، از سفیر رومانی خواست مراجع ذیربط رومانی با تسریع در روند 
اقدامات جاری خود، زمینه انتقال پیکر مرحوم منصوری به ایران و اعام 
نتایج تحقیقات در خصوص این پرونده را فراهم کنند.ســفیر رومانی نیز 
ضمن ارائه توضیحات رسمی اعام شده از سوی پلیس رومانی، تاکید کرد 

درخواست طرف ایرانی را عیناً به بخارست منتقل خواهد کرد.

آملی اریجانی گفت: شــورای نگهبان، 
نهاد بسیار مهمی برای نظام جمهوری 
اسامی و پشــتوانه ای برای ملت ایران 
اســت. صادق آملــی اریجانی، عضو 
فقهای شــورای نگهبان اظهــار کرد: 
شورای نگهبان بر حسب قانون اساسی، 
وظایف متعددی بر عهده دارد که یکی 
از مهمترین وظایفش، بحث و بررسی و 
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسامی 
با قانون اساســی و شرع است که خود 
همین، باب بسیار وسیعی برای کار های 
تحقیقــی و عملی اســت.عضو فقهای 
شورای نگهبان  تصریح کرد: به حمداه 
شورای نگهبان از بدو تاسیس با حضور 
علمیه  حوزه هــای  ارزشــمند  فقهای 
و حقوقدانان برجســته تــا حد زیادی 
توانســته این وظیفــه را انجام دهد در 
عین حال هنوز جا برای ارتقا وجود دارد 
و در بحث های مهم شــرعی و حقوقی 
می توانیم با ارتقاء در سطح بررسی ها، 
نســبت به آن ها بهتر نظر بدهیم.آیت 
اه آملی اریجانــی افزود: بحث دیگر، 
نظارت بــر انتخابات اســت، انتخابات 
متعدد اعم از ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اســامی و خبرگان رهبری که 
البته مســتندش فرق می کند، برخی 
قانون اساســی و برخی مصوبه مجلس 
خبرگان رهبری اســت این ها هم قابل 
ارتقاء و توســعه اســت، دقت در بحث 
انتخابات در شــرایطی که قانون برای 
کاندیدا ها معین کرده و مقرر داشــته 
اســت، می طلبد که نظام های جدیدی 
تصویب شــود و براســاس آن شورای 
بتواند دقیق تر وظایف خودش  نگهبان 
را انجام دهد.عضو فقیه شورای نگهبان 

ادامــه داد: همه این هــا در عین حال 
هــم با دقــت کار کرده اســت؛ فقها و 
حقوقدانان تاش خودشــان را کردند، 
اما این منافاتی ندارد که سطح بررسی 
ها، دقت ها و ابزاری که برای بررسی نیاز 
دارند ارتقا یابــد، همه این ها می طلبد 
که تاش های جدیــدی صورت گیرد.

آیت اه آملی اریجانی گفت: بنابراین 
اصل وظایف شــورای نگهبان مقرر در 
قانون اساسی است و وظایف متعددی 
دارد تــا به حال هم تاش های بســیار 
گســترده ای از ســوی اعضای شورای 
نگهبان صورت گرفته اســت؛ در عین 
حال، همــه می دانیم که همه این امور 
قایل این اســت که دقت بیشتری شود 
و توانمندی بیشــتری پیــدا کند.عضو 
فقهای شــورای نگهبان، افزود: شورای 
نگهبــان کارایی که در زمینه نظارت ها 
انجــام داده به ویــژه در بحث مطابقت 
مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، 
دقت های فوق العاده باایی بوده اســت 
و این ها اگر مستند سازی و بحث های 
شورای نگهبان تنقیح شود و در اختیار 
پژوهشــگران قرار گیرد، سرمایه بسیار 
بزرگ علمی است و امیدواریم شورا در 
این مسیر بتواند روند تکامل خودش را 
طی کند.وی همچنین شورای نگهبان را 
نهاد بسیار مهمی برای نظام جمهوری 
اسامی و پشــتوانه ای برای ملت ایران 

دانست. آیت اه آملی اریجانی درباره 
برخــی انتقاد هــا مبنی بــر مصلحت 
اندیشی شــورای نگهبان، تصریح کرد: 
من گمان نمی کنم که این طور باشــد، 
البته من در طول دوران شورای نگهبان 
حاضر نبودم، ولی در سال های متمادی 
که در محضر دوســتان در شورا بودم، 
نهادی است که کمترین میزان مصلحت 
اندیشــی در آن صورت گرفته و تاش 
شــان این بوده که بر حســب مقررات 
و قانــون عمل کنند و چــه در نظارت 
برانتخابات و چــه در انطباق مصوبات 
مجلس با شرع و قانون اساسی، کمترین 
میزان مصلحت اندیشی ها صورت گرفته 
است.عضو فقهای شــورای نگهبان، در 
خصوص چگونگی انقابی عمل کردن 
شــورای نگهبان بر اســاس فرمایشات 
مقام معظم رهبری، هم گفت: بااخره 
فهم حکومت، آن هم حکومت جمهوری 
اسامی و نظام جمهوری اسامی، فهم 
خاصی را می طلبد، اصا نگاه حکومتی 
فقه، حقوق و قانون؛ نگاه خاصی اســت 
و بــه عــاوه این که انقاب اســامی 
مبتنی بر ارزش ها بســیار متعالی است 
فهــم این ارزش ها و عمــل به آن، این 
نهــاد را نهادی انقابــی می کند، البته 
معتقدم شــورای نگهبان واقعا انقابی 
عمل کرده اســت در عین حال، ســیر 
تکامل همیشــه برای هر نهادی وجود 

دارد و هر چه بیشتر با ارزش هایی الهی 
و معنــوی مخصوصا بحــث معنویت و 
عدالت مانوس باشیم این ها ارزش هایی 
است که درجاتی دارد، هر چه براساس 
این ارزش ها بیشــتر عمل کنیم طبعا 
نهاد شــورای نگهبان انقابی تر خواهد 
شد.آیت اه آملی اریجانی درباره اتهام 
برخی ها به شــورای نگهبــان مبنی بر 
برخورد جناحی؛ افزود: این حرف، حتما 
صحیح نیست البته درست است که هر 
انسانی ممکن است گرایش هایی داشته 
باشــد، اما من می توانم شهادت بدهم 
که بســیاری از فقهایی که در شورای 
نگهبان هســتند و بودنــد و به رحمت 
خــدا رفتند، ما شــاهد کار های آنان و 
رسیدگی های آنان بودیم چه در بحث 
انتخابات و چه در بحث انطباق مصوبات 
مجلس با شــرع و قانون اساسی، واقعا 
سایق خود را دخالت نمی دادند. عضو 
فقهای شورای نگهبان، در پایان گفت: 
بدیهی است که انسان ها دارای سایق 
مختلف باشند، اما مهم آن است که آیا 
آن را در رســیدگی ها دخالت می دهند 
یا خیر؟ من تا جایی که شــاهد بودم، 
فقهای شــورای نگهبان و حقوقدانانش 
انسان های متدینی بودند به ویژه فقها، 
مانند آیت اه مومن و آیت اه رضوانی 
که ما ســال ها در محضرشــان بودیم 
انســان هایی بودند که روی ارزش های 
انقــاب و ارزش های الهــی و عدالت 
محکم ایســتاده بودند کسانی نبودند 
که خدای نکرده برای سایق شان حق 
کسی را ضایع کنند واقعا من می توانم 
شــهادت بدهم که چنین خبری نبوده 

است.

 آملی اریجانی:
شورای نگهبان برای مردم و 
جمهوری اسامی اهمیت دارد

ظریف:
یک وجب از ایران را به چین نمی دهیم

وزیر امور خارجه گفت: ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری 
از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشــور دیگــری نداده و نخواهیم داد.، 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، 
گفت: ما در مرحله مذاکره هســتیم و در این مرحله حداکثر باید مجوز مذاکره از 
دولت گرفته شود که وزارت امور خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته است.وی 
افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد، ما 
بایــد آن به مجلس ارائه دهیم. در غیر این صورت به عنوان مصوبه دولت، مجلس 
در تطبیــق قوانین به این قرارداد ورود خواهد کرد، لــذا این قرارداد هیچ وقت بر 
مجلس پوشیده نخواهد ماند.رئیس دستگاه دیپلماسی در واکنش به اخبار مربوط به 
واگذاری جزایری چون کیش به موجب قرارداد ۲۵ ساله با چین نیز اظهار داشت: 
این موضوعات درست نیست. حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده 
وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب 

خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.

همکاری های بلندمدت با چین در فضای 
برابر انجام می شود

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس با بیان اینکــه همکاری های 
بلندمــدت ایران و چین در فضای برابر انجام می شــود،گفت: پس از نهایی 
شــدن بایداین قرارداد به مجلس ارجاع شــود تا از سوی نمایندگان تصویب 
شــود.عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 
با اشاره به مباحث مطرح شده درباره قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین،گفت: 
البته تا کنون قراردادی بین ایران و چین امضا نشده است که مفاد و بندهای 
آن مشخص شود و پیش از این اقدام برخی شایعات سازان به  شایعاتی دامن 

می زنند که واقعیت ندارد.

ایران خواستار مداخله سازمان ملل برای حفظ 
جان غیرنظامیان یمنی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سازمان ملل خواست تدابیر و اقدامات ازم برای 
حفاظت از سامت و امنیت غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان یمنی را به کار گیرد.به 
گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه، سید عباس موسوی جنایت 
جدید هواپیماهای نظامی ائتاف به رهبری عربستان سعودی در هدف قراردادن مراسم 
عروسی در شهرهای الحجه و الجوف یمن که به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر 
از زنان و کودکان بی گناه منجر شد، را به شدت محکوم کرد.وی ضمن ابراز همدردی 
با بازماندگان قربانیان این حمله هوایی اظهار داشت: متاسفانه جنایات جنگی نیروهای 
نظامی ائتاف در یمن در پناه سکوت و بی تفاوتی جامعه بین الملل ادامه دارد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی از مجامع بین المللی و حقوق بشری خواست به هر طریق ممکن مانع 
از استمرار این جنایات از سوی هواپیماهای سعودی در حق یمن شوند. موسوی تاکید 
کرد: کشورهای حامی تسلیحاتی نیروهای مهاجم به یمن که با در اختیار قراردادن بمب 
ها و ساح های نابودکننده به آنان موجب به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی 
شده اند در این جنایات شریک بوده و باید در قبال اینگونه حمایت های خود به جامعه 

بین المللی و مردم یمن پاسخ گو باشند. 

یک ایرانی ااصل به اتهام ارسال کاا به ایران 
به ۴ سال حبس محکوم شد

یک شــهروند آمریکایی ایرانی ااصل به دلیل ارسال کااهایی به ارزش ۱۰۰ هزار 
دار به ایران به ۴ سال حبس محکوم شد.به گزارس ایسنا، به نقل از wcax، آیدن 
دیویدسون که با نام حمید علی آبادی نیز شناخته می شود به دلیل ارسال کااهایی 
نظیر اقام موتوری، پمپ، سوپاپ و ... به چهار سال حبس محکوم شده است.وی 
مدیر دفتر یک شرکت بین المللی به نام گلدن گیت بوده است.وی و شرکتش در 
دسامبر ۲۰۱۶ و اوت ۲۰۱۷ اقدام به ارسال کاا از ساوانا و جورجیا به یک شرکت 

در تهران کرده اند.
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گزیده خبر معاون کل وزارت بهداشت :

هزینه های کمرشکن سامت در دوران کرونا
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در دوران شیوع کرونا در کشور، 
برخی هزینه های جدید مانند وسایل ضد عفونی، ماسک و شوینده 
ها به سبد خانوار اضافه شده است.ایرج حریرچی در وبینار فاصله 
گذاری هوشمند؛ همراهی اقتصاد با سامت، گفت: اگر هر خانوار 
ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)معــادل ۱۰۰ دار در ابتدای پاندمی 
کرونا( افزایش هزینه داشته باشند، هزینه های کمرشکن سامت 
از ۳.۷ درصد به حدود ۸ درصد می رسد. در خانوارهای روستایی 
این شاخص از ۴.۹ به ۱۲.۹ درصد و در خانوارهایی که دارای فرد 
بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شــاخص به ۱۲.۳ درصد افزایش 

می یابد.

بحران اقتصادی کرونا بدتر از ســقوط اقتصاد دنیا در سال 
2008

وی افزود: بر اســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول، بحران 
اقتصادی ناشــی از پاندمی کووید۱۹ بدتر از سقوط اقتصاد دنیا به 
منفی ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد بود. همچنین رکود اقتصادی 
در اقتصادهای پیشرفته، خیلی بدتر از اقتصادهای ضعیف خواهد 
بــود چون اقتصادهای پیشــرفته در خدمات و ارتباطات، ســهم 

بیشتری دارند.

هزینه های مستقیم خانوارها در شرایط کرونا
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع کرونا 
هزینه های مســتقیمی مانند هزینه های انجام آزمایش و گرافی 
قبل از تشــخیص، درمان بیماران در بخشهای بستری، سرپایی و 
مراقبتهای ویژه، مراقبت از بیماران در منزل، تامین اقام حفاظت 
فردی، تامین دارو در بازار آزاد و غیررســمی در برخی خانوارها و 
خوددرمانی مثا اســتفاده بیرویه از ویتامینهای دی و ث، به سبد 

خانوار اضافه میشود.

هزینه های غیر مستقیم خانوارها
حریرچی با اشاره به تحمیل برخی هزینه های غیرمستقیم به 
خانوارها در شرایط اپیدمی کرونا، گفت: از دست دادن شغل 
افراد مبتا، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارســتانها برای 
سایر بیماریها که منجر به وخیم تر شدن وضعیت بیماری و 
پرداخت هزینه های سنگین تر دارد و همچنین تبعات روانی 
مرتبط با مشکات اقتصادی از جمله مهم ترین هزینه های 

غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.

کرونا هزینه های سنگینی به نظام سامت تحمیل کرده و 
خواهد کرد

وی تاکید کرد: کرونا هزینه های سنگینی بر نظام سامت تحمیل 
کــرده و خواهد کرد. هزینه تخت روز برای بیماران در بخشــهای 
عادی که شــامل هزینه های اسکان، غذا و مراقبتهای ازم است، 
حدود ۲۳۵ هزار تومان محاسبه می شود اما در اسفندماه که دچار 
کمبود وســایل حفاظتی بودیم و مجبور به تامین آن از بازار آزاد 
بودیــم، به ازای یک روز مراقبت از یک بیمار کووید۱۹، فقط ۷۰۰ 

هزار تومان برای تامین لباس محافظتی هزینه کردیم.

هزینه یک کیت تشخیصی PCR چقدر است؟
معاون کل وزارت بهداشــت افزود: در حــال حاضر برای هر بیمار 
کووید۱۹ با متوســط ۲.۵ روز بستری در بیمارستانها، حدود ۵۰۰ 
هزار تومان فقط برای وســایل محافظتی از بیمار هزینه می شود 
که بر نظام ســامت تاثیر می گذارد. هزینه مســتقیم یک کیت 
تشــخیصی PCR حدود ۲۴۰ هزار تومان و هزینه غیرمستقیم آن 

حدود ۴۰۰ هزار تومان است.

هزینه های مستقیم تحمیل شده به نظام سامت

حریرچی خاطرنشان کرد: هزینه های مستقیم کووید۱۹ در سطح 
نظام ســامت شامل تامین وســایل حفاظت فردی پرسنل نظام 
سامت، تامین داروهای بیماران، تهیه کیتهای تشخیصی، خدمات 
آزمایشگاهی و رادیولوژی، هزینه بستری و مراقبت های ویژه، تامین 
نقاهتگاه ها و رسیدگی به بیماران در نقاهتگاه ها و همچنین تامین 

اقام مورد نیاز بیمارستانها بوده است.

بیش از 95 درصد از بیماران کرونایی بســتری به اکسیژن 
نیاز دارند

وی اضافه کرد: قبل از شیوع کرونا در کشور در بیمارستانها پیش 
بینی می شــد که حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران به اکسیژن 
نیاز دارند و در اکثر بیمارستانها، ۵ تا ۷ درصد از بیماران به اکسیژن 
نیاز داشــتند اما بیــش از ۹۵ درصد از بیمــاران کووید۱۹ که در 
بیمارستانها بستری می شوند، به اکسیژن نیاز دارند و تعداد زیادی 
اکسیژن ســاز به قیمت حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 

برای بیمارستانها تهیه و تامین شده است.

اقدام نظام سامت برای جلوگیری از بروز هزینه های فقرزا 
و کمرشکن خانوارها

معاون کل وزارت بهداشــت تصریح کرد: در نظام ســامت برای 
جلوگیری از بروز هزینه های فقرزا و کمرشکن خانوارها انجام دادیم. 
به عنوان نمونه هر بیمار کووید۱۹ که فاقد پوشش بیمه است، روز 
تخت بیمارستانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که این هزینه 
هایی را به بیمه و نظام سامت تحمیل می کند. همچنین بیماران 
نیازمند به صورت رایگان و بیماران خارجی با مصوبه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا یا به صورت رایگان و یه با پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از 

فرانشیز، درمان می شوند.

هزینه های غیرمستقیم کرونا بر نظام سامت
حریرچی گفت: در شرایط کرونا شاهد برخی هزینه های غیرمستقیم 
به نظام سامت بوده ایم. به عنوان نمونه بخش زیادی از درآمدهای 
اختصاصی بیمارســتانها به دلیل عدم پذیرش بیماران غیرکرونایی 
کاهــش یافته اما هزینه های جاری بیمارســتانها مانند آب، برق و 
پرداخت حقوق پرســنل قراردادی ثابت بوده اســت و عاوه بر این، 
هزینه هایی مانند تامین منابع برای ضدعفونی کردن فضاهای درمانی 
و غیردرمانی و ابتــای برخی از نیروها به کووید۱۹ و غیبت آنها از 

کار نیز به صورت غیر مستقیم به نظام سامت، تحمیل شده است.

یک میلیون شغل کشور مستقیما مربوط به حوزه سامت 
است

وی یادآور شــد: برخی از هزینه های نظام ســامت مانند اعمال 
جراحی زیبایی و اقدامات مرتبط با دندانپزشکی، کاهش خواهد شد 
و تخمین ما این است که حدود ۲۵ درصد از هزینه های سامت به 
مدت دو ســه ماه حذف شوند. حدود ۸ تا ۸ و نیم درصد از اقتصاد 
ملی مربوط به حوزه ســامت است و حدود یک میلیون از شغل 
های موجود از ۲۴ میلیون شغل، به طور مستقیم و حدود ۱۰۰ تا 
۲۵۰ هزار شغل به طور غیر مستقیم، مرتبط با حوزه سامت است.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: حوزه سامت به خودی خود 
ایجاد کننده شغل و اشــتغال برای کشور است و در ایجاد هزینه 
های فقرزا و کمرشکن نقش قابل توجهی دارد. در شرایطی که رشد 
اقتصادی رو به کاهش است، انتظار می رود که بر اساس تجربیات 
سال ۹۱ و ۹۲، رشد منفی اقتصاد به طور مضاعف بر حوزه سامت 
تاثیر گذار باشد اما به دلیل اپیدمی کرونا، هزینه های حوزه سامت 
افزایش یافته اســت.بنابر اعام وبدا، حریرچی افزود: اقتصاددانان 
مکاتب مختلف به این وحدت رسیدهاند که تاثیرات اقتصادی کرونا 
اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سامت می تواند حوزه اقتصاد را 

شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.

تا ۵مردادماه؛
فرصت ثبت نام وام کرونا دوباره تمدید شد

براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیات حمایتی کرونا پنج روز دیگر تمدید شد؛ بر 
این اساس متقاضیان تا ۵مرداد فرصت دارند به سامانه کارا مراجعه و درخواست 
وام بدهند. در بیستمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا که به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان 
دستگاهها برگزار شد، روند اعطای تسهیات به شاغلین و کارفرمایان مشاغل در 
رســته های چهارده گانه منتخب آسیب دیده از کرونا مورد بررسی قرار گرفت.در 
این جلسه ضمن بررسی وضعیت ارسال پیامک به کارفرمایان و خویش فرمایان 
در بحث اعطای تسهیات به کسب و کارهای آسیب دیده، بر لزوم پرداخت سریع 
تســهیات به خسارت دیدگان ناشی از شــیوع ویروس کرونا تاکید و از بانکهای 
عامل تعیین شــده در این زمینه خواسته شد تا همکاری و تاش بیشتری برای 
پرداخت سریع تســهیات به ثبت نام کننندگان صورت دهند.از جمله مصوبات 
مهم کارگروه، تمدید ۵ روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تســهیات بود که بر 
این اساس همه شاغلین و کارفرمایان در رسته های ۱۴ گانه آسیب دیده مصوب 
در کارگروه اقتصادی کرونا، تا ۵ مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه کارا 
به نشــانی https://kara.mcls.gov.ir  مراحل ثبت نام خود برای دریافت تسهیات 
حمایتی کرونا را دنبال کنند.پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار فرصت ثبت نام 
متقاضیان برای بهره مندی از تسهیات کرونا را تا پایان تیر ماه اعام کرده بود.

براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
برای دریافت این تسهیات از بانک ها در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن 
کارمند باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.وزارت کار به دلیل تاخیر 
در فرآیند اجرای پرداخت تسهیات کرونا و وجود برخی مشکات در روند ارسال 
پیامک و کندی ثبت نام متقاضیان درخواســت تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت 
وام را به کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرده بود.بر اســاس اعام وزارت کار، از ۱۳ 
دســتگاهی که قرار بود بانک اطاعاتی زیرمجموعه های آسیب دیده از کرونا را 
اعام کنند ۹ دستگاه این اطاعات را جهت ارسال پیامک به مشموان در اختیار 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات قرار داده اند. پیش از این وزیر کار در سومین 
نشســت کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیات ویژه کرونا تمدید 
مهلت ثبت نام و پرداخت تســهیات و تســریع در ارسال پیامک به متقاضیان 
را ضــروری خوانده و تاکید کرده بود که برای ثبت نام مراجعان به ســامانه کارا 
و دریافت تســهیات ویژه کرونایی هر دستگاه باید در ظرف زمانی مشخص به 

مخاطبان خود اطاع رسانی کند.

آیا حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به حقوق 
تیرماه کارگران می رسد؟

در حالی که وزیرکار وعده داده اســت مصوبه حق مسکن هفته آینده در دولت 
تصویب شود؛ کارگران منتظرهستند تا ببینند این مصوبه به حقوق تیرماه کارگران 
می رســد؟ تیرماه ۹۹ هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه های کارگران تصویب 
نشدن حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی درسال ۹۹ است که تا کنون عملیاتی نشده 
است. حق مسکنی که می توانست در فیش حقوقی کارگران رقم ۳۰۰ هزارتومان 
را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیرکاربه عنوان  دبیرشورای 
عالی کار هم نمی داند. افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مســکن مصوبه ۱۷ خرداد 
۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد. 
محمدشریعتمداری, وزیرکار در هفته ای که گذشت در گفت وگوی اینستاگرامی 
درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون 
اقتصاد دولت تصویب شــده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت 
است. انشااه درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی 
می شــود  ودر جلســه صحن دولت نیز مطرح می کنیم و پس از تصویب آن را 
اباغ خواهیم کرد. وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق 
مصوبه شــورای عالی کار حق مسکن در سال جاری  از ۱۰۰هزار تومان در سال 
۹۸ به ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.به گزارش تسنیم, اکنون 
این سوال مطرح است،حاا که به گفته ی وزیرکار اشکالی در مصوبه افزایش حق 
مسکن نیســت پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱خردادماه 
تصویب نشده است؟ وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه ای به جهانگیری ، معاون 
اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده ۲ اصاحی قانون 
راجع به طبقه بندی مشــاغل و برقراری کمک هزینه مســکن کارگری مصوب 
۱۳۷۰ مجلس شورای اسامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون 
کار ســالیانه توسط شــورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد 
رســید.در اجرای قانون مذکور شــورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم 
خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به 
ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید 
متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.هیئت وزیران در 
جلســه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصاحی قانون راجع به 
طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب 
کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه 
میلیون ریال تعیین می شــود.افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن می توانددر 
فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند, هر چند این تغییر بسیار اندک است 
اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است, بازهم 

می تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آنها تلقی شود.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
بازگشت ایراین های بین المللی به ایران

معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری از شروع مجدد 
و افزایش تدریجی پروازهای شرکت های هواپیمایی خارجی به ایران خبر داد.

مرتضی دهقان با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه تدوین، اباغ و اجرای 
پروتکل های بهداشــتی در حوزه هوایی، گفت: نظارت و بازرسی های  مستمری 
بر رفتار فرودگاه ها و ایراین ها صورت می گیرد.وی درباره تمدید نوتام شــماره 
۰۱R۱-۲۰۲۰-CIZB با موضوع فضای ایران توســط آژانــس ایمنی هوانوردی 
اتحادیــه اروپا EASA در روزهای اخیر اظهار کــرد: این نوتام تمدیدکننده نوتام 
قبلی EASA برای فضای ایران بوده و تغییری در متن و توصیه آن صورت نگرفته 
و صرفا تا تاریخ ۱۶ژانویه ۲۰۲۱ تمدید شده است.طبق اعام سازمان هواپیمایی، 
معاون این سازمان افزود: بر پایه متن این نوتام که دقیقا مشابه نوتام قبلی است؛ 
به شرکت های هواپیمایی توصیه می شود برای پرواز زیر ارتفاع ۲۵۰۰۰پا در فضای 
ایران بر اســاس ارزیابی ریسک خود اقدام کنند.دهقان با بیان اینکه مذاکراتی با 
EASA و برخی کشورهای اروپایی برای رفع نگرانی و دادن اطمینان در خصوص 
فضای ایران صورت گرفته است نیز گفت:  بازگشت مجدد ایراین های بین المللی 
به کشــور پس از بحران ناشی از کرونا نشــانه اقدامات مثبت و ایمنی و امنیت 

فرودگاه ها و فضای ایران است

فعا حراج به داد بودجه رسید
در حالی کسری بودجه دولت تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده 
بود که فعا ۳۶ هزار میلیارد تومان آن از محل حراج اوراق تامین شــده و 
این حراج هفتگی فعا ادامه دارد. بودجه ۵۷۱ هزار میلیادری مصوب برای 
دولت در آستانه اجرا در سال جاری که طولی نکشید که با کسری مواجه 
شد، تا جایی که برآورده هایی مبنی بر کسری تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی 
وجود داشت و البته حدود این رقم به نوعی مورد تایید مرکز پژوهش های 
مجلس یا حتی برخی دیگر از مسئوان قرار گرفت.اما اینکه کسری بودجه 
دولت از چه محلی تامین شــود موضوعی بود که بســیار مورد بحث قرار 
داشت و همانطور که احتمال آن وجود داشت دولت به سمت انتشار بیشتر 
اوراق و ســهام شرکت ها حرکت کرد؛ به طوری که اعام مسئوان دولتی 
از این حکایت داشت که انتشار اوراق بدهی از مهمترین گزینه های دولت 
برای جبران کسری بودجه است که البته در کنار آن عرضه سهام شرکت ها 
و فروش اموال دولت نیز قرار دارد.گزارش جدید بانک مرکزی نشــان داد 
که  در راســتای تامین کســری بودجه در مدت اخیر ده ها هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی منتشــر کرده است؛ به طوری که تاکنون هفت مرحله 
اوراق بدهی دولت حراج شــده و بانک مرکزی مدعی است که توانسته از 
این طریق ۳۶ هزار میلیارد تومان کســری بودجــه دولت را بدون آن که 
نقدیندگی جدیدی خلق شــود تامین کنند، البته قرار است برنامه تامین 
مالی کســری بودجه از طریق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار 
شــود و اوراق دولت به بانک ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته خواهد 
شــد.این در حالی اتفاق افتاده که در بودجه امســال از ۵۷۱ هزار میلیارد 
تومــان منابع عمومی دولت، ســهم درآمدها )مالیات و ســایر درآمدها( 
حــدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان،   ۱۰۷ هــزار میلیارد واگذاری دارایی 
ســرمایه ای )فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی( و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد 
تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شــده است که در مقابل آن دو هزینه 
اصلی دولت شــامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری )عمدتا حقوق 
و دســتمزد( و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.  به هر 
صورت کاهش قابل توجه قیمت نفت که تا حدی تحت تاثیر شیوع کرونا 
قرار گرفت و عدم تحقق درآمدها در این بخش را به همراه داشت و از سوی 
دیگر ظاهرا درآمدهای مالیاتی طبق آن چه پیش بینی بود محقق نشــده 
اســت در عین حال که رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود از محل 
واگذاری و فروش اموال دولتی برای بودجه محقق شود نیز تاکنون عملکرد 
کاملی نداشته و در مجموع کسری بودجه شده است.با این حال با توجه به 
این که دولت نمی تواند دیگر روی درآمد نفتی مصوب به طور کامل حساب 
کند یا حتی همانطور که کارشناسان از قبل پیش بینی و به دولت هشدار 
داده بودند فروش اموال و اماک دولتی تا ســقف ۵۰ هزار میلیارد تومان 
چندان قابل تحقق نیســت  دولت ناچار است تا حد ممکن کسری بودجه 
خود را از محل فروش اوراق و ســهام شــرکت ها یا از این سو حراج اوراق 
بدهی از سوی بانک مرکزی تامین کنند.در عین حال که صرفه جویی قابل 
توجهی از ســوی دولت در بخش های مختلف باید انجام شود و اگر زمانی 
قرار به کاهش هزینه ها باشد به طور حتم بودجه های عمرانی می توانند از 
گزینه های ابتدایی باشند، چراکه بخش عمده هزینه های دولت مربوط به 
پرداخت حقوق و دســتمزد اســت که صرفه جویی و حرف هزینه در آن 
چندان امکان پذیر نیســت.البته در کنار منابع عمومی، دولت مجوز عدم 
واریز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری 
و اســتفاده در بودجه امسال را نیز در اختیار دارد که به کمک آن خواهد 
آمد.با وجود تخمین هایی که درباره کسری بودجه و راهکارهای تامین آن 
وجود داشته است تاکنون ســازمان برنامه و بودجه گزارش رسمی درباره 

جزئیات کسری و نحوه تامین آن منتشر نکرده است.

 سخنگوی ســهام عدالت گفت: کسانی 
که ســهام عدالــت ۵۰۰ هــزار تومانی 
داشــتند و اقدام به فروش ۳۰ درصدی 
ســهام خود کرده اند، باید حداقل ۲.۵ 
میلیون تومان دریافت کنند و اگر مبالغ 
واریزی کمتر از این است باید بار دیگر به 
محلی که سفارش داده اند مراجعه کنند. 
حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن 
مبلغ فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالت 
برای برخی از ســهامدارانی که سفارش 
فروششان را ثبت کرده اند، گفت: اولویت 
ما در شرکت سپرده گذاری، حفاظت از 
وجوه دارایی های مردم است. در فروش 
سهام وسواس زیادی به خرج می دهیم 
که مبلغ مورد نظر حتماً به حساب همان 
فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان مثال 
شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به 
دلیل دستورات قضائی مسدود شده باشد 
امکان واریز وجه وجود ندارد.سخنگوی 
سهام عدالت ادامه داد: از مجموع بیش 
از یک میلیون نفری که سفارش فروش 
سهام عدالتشــان را ثبت کرده اند، تنها 
۳ هزار نفر دچار مشــکل شــدند یعنی 
شماره شبای شــان به گونه ای است که 
امکان واریز وجه وجود ندارد )یا مسدود 

اســت یا راکد اســت یا به دایل دیگر 
نمی تــوان وجه را به حســاب آنها واریز 
کرد( درباره ایــن عزیزان، هم بانک ها و 
هم کارگزاری هایی که سفارش فروش را 
دریافت کرده اند تاش می کنند از طریق 
تماس و ارتباط با آن سهامدار، اطاعات 
صحیح دیگر از جمله حســاب مطمئن 
را از او دریافــت کنند.فهیمی ادامه داد: 
مردم اطمینان داشته باشند که یکی از 
اولویت های اصلــی کارگزاری ها رعایت 
مصلحت سهامداران سهام عدالت است 
به همین جهت تــاش می کنند تا در 
بهترین شرایط بازار، سهام عدالت آنها را 

به فروش برسانند.

فروش ســهام عدالت افراد زیر 18 
سال از طریق ولی یا قیم قانونی

وی درباره نحوه فروش ســهام عدالت 
افراد زیر ۱۸ ســال، گفت: در راســتای 

حفاظت از دارایی ها، یکی از دشواری ها 
افراد زیر ۱۸ سال اســت. دشواری کار 
اینجا است که فرد مورد نظر نمی تواند 
ســفارش گذاری کند بلکــه باید فرد 
دیگری از طرف او ســفارش گذاری را 
انجام دهد بنابراین ما باید بدانیم فردی 
که ســفارش را ثبت می کند آیا ولی یا 
قیم قانونی این شــخص است یا خیر.

فهیمی اظهار داشت: برای فروش سهام 
عدالت هم این فرد زیر ۱۸ ســال و هم 
ولــی یا قیم او باید در ســجام ثبت نام 
کنند و احراز هویت شوند. بعد از احراز 
هویــت، کارگزاری ها این امکان را دارند 
که اطاعات سجام را مبنا قرار دهند و 

سفارش فروش را تأیید کنند.
رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
پاسخ به این ســوال که وقتی این افراد 
نمی توانند شــماره تلفن همــراه به نام 
داشته باشند چگونه می توانند سهامشان 

را بفروشــند، گفت: در ثبت سجام افراد 
زیر ۱۸ سال، نیازی نیست که خودشان 
شماره تلفن همراه به نام داشته باشند 
بلکه هنگام ثبت نام ســامانه ســجام با 
توجه به تاریخ تولد فرد از شــما قبول 
می کند که شــماره همراه ولی یا قیم را 
وارد کنید.وی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه آیا شرکت سپرده گذاری 
برنامــه ای دارد که ســهامدارن عدالت 
بتوانند دارایی به فروش رفته خودشان 
را ببیند، گفت: کســانی که ۳۰ درصد 
دارایی شــان را یک جا سفارش فروش 
می دهند، نمی دانند سبد دارایی شان به 
چه میزان و به چه قیمتی فروخته شده 
است. اما کسانی که با مراجعه به سامانه 
کارگزاری ها تعداد نماد در یک سهم را 
انتخاب می کنند قادر هستند وضعیت 
فــروش خودشــان را مشــاهده کنند 
بنابرایــن آنهایی که عاقه مندند قیمت 
به فروش رفته دارایی شــان را ببینند به 
جای فروش یکجای ۳۰ درصد، فروش 
در هر نماد را انتخاب کنند و توصیه ما 
نیز این است که اگر کسی قصد فروش 
ســهام عدالت خود را دارد از این طریق 

اقدام کند.

سخنگوی سهام عدالت:
حداقل ارزش فروش سهام 

عدالت، 2.5 میلیون تومان است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح 
مالیات بر خانه های خالی، گفت: در سال اول اجرای این 
طرح، شهرهای باای صدهزار نفر مشمول می شوند ولی 
از سال دوم همه شــهرهای کشور، مشمول خواهند بود. 
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در برنامه تیتر امشــب، اظهار داشــت: یکی از 
راهکارهای کوتاه مدت عرضه مسکن این است که مسکن 
های موجودی که عرضه نمی شوند را برای عرضه در بازار 
تحریک کنند، در اغلب کشورهای دنیا نیز از قانون مالیاتی 
تحریک عرضه اســتفاده می شــود.وی افــزود: در قانون 
مالیاتی سال ۹۴  هم این الزام را آورده ایم و سامانه اماک 
و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه ای از خدمات از 

جمله مالیات بر خانه های خالی مکلف کرده ایم.
خاندوزی گفت: به علت ضعف ســامانه اماک و اسناد و 
هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات 
موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی 
نشــان دهنده افزایش ۴ برابری خانــه های خالی بود اما 
اکنون آمار دقیقی مبنی بــر افزایش خانه های خالی در 
دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای 
اثر بخش کردن مالیات و شناســایی دقیق تر خانه های 
خالی است که همکاری دستگاه ها و خوداظهاری مالکین 

را می طلبد.او افزود: در سال اول اجرای این طرح شهرهای 
بزرگ و باای صدهزار نفر مشــمول می شوند که مسئله 
مســکن جدی تری است ولی از سال دوم تمام شهرهای 
کشور مشــمول مالیات بر خانه های خالی خواهند بود.

خاندوزی اضافه کرد: برای خانه های نوســاز تا یک سال 
بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعام 
دارنــد برای واحد های غیر نوســاز نیز ۶ ماه فرصت داده 
ایم.او افزود: بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه 
ســازان و مردمی که از محتکران به شــمار نمی روند اما 
محتکرانی که بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد مســکونی دارند 
و عرضه نمی کنند را مشــمول ایــن قانون و اخذ مالیات 
بر خانه های خالی خواهند شــد. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه های اجرایی از جمله 
ثبت و اسناد اماک و سازمان ثبت احوال کشور اطاعات 
افراد را دارند مکلف شــده اند با الــزام جدی اطاعات را 
بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه اماک 
و اســکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه ها 
بر اساس قانون مجازات های اسامی محکوم خواهند شد 
اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده 
شده اســت که برای کسب اطاعات افرادی که اطاعات 
نمی دهند یا اطاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش 

از خانه خالی خواهند شد. خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند 
اطاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشــمول مالیات 
اضافه خواهند شــد برای ارائــه اطاعات ترغیب خواهند 
شد و اطاعات به سامانه اماک کشور منتقل خواهد شد. 
او افــزود: از زمان تصویب قانــون به بعد خانه های خالی 
مشــمول مالیات اضافی خواهند شــد بنابراین با قوانین 
مالیاتی و خدماتی امید می رود نسبت به وضعیت فعلی با 
همکاری دستگاه های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد 
تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.او افزود: هنر 
قانونگذار انگیزه بخشی برای ارائه و  ابراز صادقانه اطاعات 
مالکان است.خاندوزی تأکید کرد: یکی از منابع اصلی برای 
شناسایی خانه های خالی، دســتگاه های اجرایی اند؛ به 
جهــت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شــده 
انتظــار می رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود. 
در ادامه این برنامه، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی 
ســازمان امور مالیاتی، در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: 
مکانیسم و مدل تخلیه شده سال های قبل نیز دیده شده 
و براساس آنچه در قانون دیده شده جهت شناسایی خانه 
های خالی از سکنه کسب اطاعات ازم است که تاکنون 
اتفاق نیفتاده که مجلس امروز کلیات طرح را تصویب کرد 

اما هدف اصلی اثر بخشی مالیات است.

جزئیات اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی
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نگـــاه

 عقب ماندگی ایران در بهره گیری از آب دریاگزیده خبر
درحالی که در جهان اســتفاده از آب دریا به عنوان یک منبع نامتعارف 
تأمین آب بســیار مرسوم است، در کشــور ما با وجود دسترسی به آب 
دریا در شــمال و جنوب، استفاده از آب دریا و ظرفیت های این بخش 
به خصوص برای اســتانهای ساحلی، مغفول مانده است. استفاده از آب 
دریا به عنوان یکی از منابع نامتعارف تأمین آب شــرب و آب صنعت و 
حتی آب کشــاورزی در نقاط مختلف جهان مرسوم است. کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران در حاشیه خزر از جمله 
کشــورهای پیشرو در اســتفاده از آب دریا هســتند اما ایران با وجود 
دسترســی به آب دریا در شــمال و جنوب و دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر 
نوار ســاحلی، در استفاده از منابع عظیم آب دریا دچار عقب ماندگی و 
سهل انگاری است.در خصوص استفاده از آب خزر که پروژه مهم انتقال 
آب خزر به فات مرکزی از ســال ۱۳۹۱ به صورت جدی مطرح شده، 
هنوز هیچ اقدام عملیاتی برای تحقق این پروژه جز تکمیل مطالعات آن 
صورت نگرفته و مســئوان وزارت نیرو در دولت فعلی از ابتدای دولت 
تاکنون تنها اعام می کنند که مطالعات تکمیل شده و منتظر بررسی 
و صدور مجوز از سوی ســازمان حفاظت محیط زیست هستیم.اما در 
خصوص بهره گیری از آب دریا در جنوب کشور اقداماتی صورت گرفته 
که در مقابل با ظرفیت های موجود، بســیار اندک است. عاوه بر طرح 
هایی که به منظور رساندن آب دریا به استان های جنوبی و شرقی کشور 
به منظور اســتفاده در بخش صنعت درحال پیگیری است، روز گذشته 
با حضور مسئوان وزارت نیرو، پروژه های مهمی در استان هرمزگان به 
بهره برداری رسید که یکی از آنها فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس با 

ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز بود.قاسم تقی زاده خامسی، 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا که در این ســفر حضور داشــت، در 
صفحه شــخصی خود در اینستاگرام نوشــت: »دیروز برای شروع بهره 
برداری از چهار پروژه قابل توجه در بندرعباس، قشم و بشاگرد که حدود 
دوهزار و ششصد میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است با همکاران به 
استان هرمزگان سفر کردیم.آب شیرین کن بندرعباس بااترین ظرفیت 
تولید در کشور را دارد و آب خروجی آن بسیار مطلوب است. ظرفیت آب 
شیرین کن ها در ایران نسبت به کشورهای همجوار بسیار پایین است 
و ما اصوا از آب دریا کم اســتفاده میکنیم.در جهان حتی کشورهایی 
که بارندگی مناســبی دارند و موجودی آب شیرین آنها خوب است ولی 
از شیرین ســازی آب دریا غفلت نکرده اند و کشــورهای کم آب مثل 
عربستان ســعودی و امارات چند میلیارد متر مکعب در سال آب دریا 
را برای مصارف شــرب و صنعت شــیرین میکنند.ما در ایران تا کنون 
برای حدود چهار میلیــارد مترمکعب مجوز نمک زدایی آب دریا صادر 
کرده ایم ولی با اینکه تاکنون شصت واحد آب شیرین کن نصب شده و 
بیست و پنج واحد در حال نصب است اما فاصله تا عدد تخصیصی معنی 
دار اســت.برای آب شرب شهرهای ساحلی و صنایع پر آب نمک زدایی 
راهکار مناسبی است . اخیرا سنت حسنه ای توسط خیرین در سیستان 
و بلوچســتان آغاز شده است و با نصب آب شیرین کن های کوچک بر 
روی چاه های آب شور، آب مطلوب تولید میکنند و در اختیار روستاییان 
قرار میدهند. فقط سه درصد منابع آبی جهان شیرین هستند که آن هم 

نامتوازن توزیع شده است.«

از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور؛
پروژه های بزرگ صنعت آب و برق در هرمزگان 

به بهره برداری رسید
پروژه های بزرگ صنعت آب و برق در هرمزگان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، از 
طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور به بهره برداری رسید.فریدون همتی 
صبح)۲۶ تیرماه( در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: واحد شماره یک نیروگاه سیکل 
ترکیبی قشم، افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس،  ۱۱ طرح انتقال برق و 
هفت طرح توزیع برق، پروژه های حوزه صنعت برق در هرمزگان هستند که افتتاح 
شد.اســتاندار هرمزگان افزود: فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس، طرح تامین و 
انتقال آب به شــبکه گلخانه شمیل و بخشی از شبکه دشت میناب و بهره برداری 
از شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل، طرح تامین و انتقال آب به شهرک صنعتی 
میناب و فاز اول طرح آبرســانی به شهرستان بشــاگرد، پروژه های حوزه آب در 
هرمزگان هستند که به بهره برداری رســید.وی اضافه کرد: بهره برداری از  پروژه 
آب انتقال به شبکه گلخانه ای موجب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  پنج 
هزار نفر و رونق اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه خواهد شد. همچنین  
مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشت میناب و شمیل، کاهش تعارضات اجتماعی 
ناشــی از کمبود آب ؛ جلوگیری از افت ســطح آبخوان، حفظ کیفیت منابع آب 

زیرزمینی و فرونشست زمین از دیگر اهداف این طرح است.

8 راهکار ساده برای کم کردن مبلغ قبض برق
 مشــترکان صنعت برق برای کاهش هزینه قبض بــرق خود از یک طرف و 
مدیریــت مصرف از طرف دیگر می توانند با چند راهکار ســاده که نیازی به 
هزینه کردن هم ندارد صرفه جویی ازم را اعمال کنند.مشترکان صنعت برق 
برای کاهش هزینه قبص برق می توانند بدون هیچ گونه خرج اضافی و فقط با 
اعمال چند روش این امر را محقق کنند.راهکارهای کوچک اما کاربردی برای 

کاهش مصرف کدامند؟

استفاده بیشتر از نور خورشید
یکــی از راهکارهای موثر درکاهش مصرف و درنتیجه صرفه جویی در هزینه 
قبض برق اســتفاده بیشتر از نور روز است به این معنا که مشترکان در طول 
روز مــی توانند با کنار زدن پرده های منازل و خاموش کردن امپ هایی که 

دیگر نیازی به آنها نیست هزینه برق خود را کاهش دهند.

خاموش کردن امپ های بدون مصرف
راهکار دیگر خاموش کردن امپ هایی است که زیاد کاربرد ندارند و یادر اتاق 

هایی قراردارند که نیازی به آنها تا ساعت های زیادی نیست.

خارج کردن دوشاخ وسایل برقی
خارج کردن دوشاخ وسایل برقی که مداوم در پریز برق قرار دارند، بسیاری از 
مردم فکر می کنند اگر وسیله برقی خاموش باشد و دوشاخ آن در پریز بماند 
برق مصرف نمی شــود این تصور غلطی اســت و باقی ماندن دوشاخ در پریز 

مصرف برق به همراه دارد.

بررسی نقاط اتصال سیم های برق در پریزها و کلیدها
مشترکان می توانند هر چند مدت، محل اتصال سیم برق به کلید ها و پریزها 
را با کمک متخصصان بررســی کرده تا اگر در اثر مرورزمان اتصاات آسیب 
دیده اند نســبت به ترمیم آنها اقدام شود زیرا در این صورت به اصطاح برق 
دزدی انجام می شــود به این معنا که اتصال سیم با دیوار برقرار شده و برق 

ناخودآگاه مصرف می شود.

استفاده از دور کند کولرهای آبی 
کولرهای آبی با دور کند مصرف برق کمتری نســبت به زمانی که از دور تند 

استفاده می شود دارند و نیز مصرف آب کمتری را نیز ازم دارند.

تنظیم دمای منزل بر روی دمای آسایش
برای تنظیم دمای منزل برروی دمای آســایش باید درجه کولر گازی برروی 
درجــه بین ۲۴ تا ۲۵ قرارگیرد تا ضمن برخورداری از هوایی مطلوب، هزینه 

برق نیز کاهش یابد.

استفاده از حداکثر ظرفیت ماشین ظرف شویی
اســتفاده از حداکثر ظرفیت ماشین ظرف شویی عاوه برآنکه نیاز به استفاده 
چند باره از آن را کاهش می دهد عمر ماشین را بیشتر کرده و نیز هم کاهش 

مصرف برق و هم کاهش مصرف آب را به دنبال دارد.

موکول کردن زمان استفاده از وسایل برقی پرمصرف به ساعت های 
انتهایی شب

مشــترکان بهتر است زمان استفاده از وسایلی مانند اتو، ماشین ظرف شویی 
و ماشــین لباس شویی را به ســاعت های ابتدایی روز یا انتهایی شب موکول 
کنند زیرا در این ســاعت ها مصرف برق با تعرفه کم باری محاسبه شده و به 
این ترتیب هزینه برق کاهش می یابد.اســتفاده از این روش ها مشترکان را 
در ردیف مشترکان خوش مصرف قرار می دهد که برای آنان پاداش هایی در 

نظر گرفته شده است.

وزیر انرژی عربستان سعودی در نشست روز چهارشنبه 
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس اعام کرد 
این گروه محدودیت عرضه خود را از اوت از رکورد ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز کمتر می کند. شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان اظهار کرد با ادامه روند بهبود تقاضا برای 
نفــت، گروه اوپک پاس به فاز بعدی توافق محدودیت 
عرضــه خود حرکت کرده و کاهــش تولیدش را کمتر 
می کند.کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پاس 
روز چهارشنبه برای تصمیم گیری درباره روند کاهش 
تولید نفت دیدار کرد. عربســتان سعودی و روسیه که 
بزرگترین اعضای این گروه هستند، در ژوئن توافق کرده 
بودند محدودیت عرضه ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را 
تا پایان ژوییــه ادامه دهند.طبق توافق اولیه ای که در 
آوریل منعقد شد، مقرر شــد اوپک پاس در ماههای 
مه و ژوئن تولیدش را ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود 

کند و ســپس محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون 
بشــکه در روز کاهش دهد و این میزان کاهش تا پایان 
سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند. سپس از ژانویه سال ۲۰۲۱ 
محدودیت عرضه به ۵.۸ میلیون بشــکه در روز کاهش 
پیدا کــرده و این میزان کاهش تا پایان آوریل ســال 
۲۰۲۲ ادامه پیدا کند.طبق نشســت روز جاری کمیته 
نظارتی وزیران اوپک پاس، کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشــکه در روز دیگر تمدید نخواهد شد. به گفته وزیر 
انرژی عربستان سعودی، این تولیدکنندگان قرار است 
محدودیت عرضه را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز کاهش 
دهند اما کاهش تولید در واقع بیشــتر خواهد بود زیرا 
کشــورهایی که طی ماههای گذشــته به تعهداتشان 
عمل نکردند، قرار است تا سپتامبر به جبران پرداخته 
و تولیدشــان را به میزان بیشتری کاهش دهند.اوپک 
پــاس برآورد کرده که مجموع کاهش تولید نفت این 

گروه در ماههای اوت و سپتامبر باید حدود ۸.۵ میلیون 
بشکه در روز باشد زیرا عراق، نیجریه، آنگوا، روسیه و 
قزاقســتان باید برای جبران عدم پایبندی در ماههای 
گذشته، تولیدشان را به میزان بیشتری کاهش دهند.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان اظهار کرد که عربستان 
ســعودی صادرات نفت خود را در اوت در سطح مشابه 
ژوییه نگه خواهد داشت. پیشتر رویترز به نقل از منابع 
آگاه گــزارش کرده بود که عربســتان ســعودی برای 
افزایش عرضه به بازار شــتاب نخواهد کرد.بر اســاس 
گزارش رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه هم 
در این نشست اظهار کرد که تسهیل محدودیت عرضه 
این گروه از ماه آینده منطقی و مطابق با روند بازار است 
و تقاضای جهانی برای نفــت پس از این که در آوریل 
تحت تاثیر تبعات پاندمی ویروس کرونا ســقوط کرد، 

رو به افزایش است.

 افشای نگرانی های اوپک از ریسک 
موج دوم کرونا

تحقیقات داخلی اوپک که توســط رویترز مشــاهده شده است، نشان می دهد 
این گروه صادرکننده نفت نگران اســت موج دوم شیوع ویروس کرونا به احیای 
اقتصادی ضربه زده و باعث شــود طرح کاهش بی سابقه تولیدش برای متوازن 
کردن بازار شکست بخورد. اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان که در قالب گروه 
اوپک پاس توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را از ماه مه به اجرا 
گذاشــته اند، با اشــاره به احیای تدریجی تقاضای جهانی برای نفت همزمان با 
گشایش اقتصادها از قرنطینه وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اعام 
کرده اند قصد دارند از اوت محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز 
کاهش دهند.اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت پس از این که امسال ۹ 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد، در سال میادی آینده هفت میلیون بشکه 
در روز رشد کند. این گروه می خواهد تولیدش را در سال ۲۰۲۱ به میزان شش 
میلیون بشــکه در روز افزایش دهد.اما تحقیقات داخلی اوپک که توسط رویترز 
مشــاهده شده است، نشان می دهد که اگر موج دوم شیوع ویروس کرونا باعث 
وضع مجدد قرنطینه در سراســر جهان شود، اهداف مذکور به مخاطره خواهند 
افتاد.چنین ســناریویی تقاضا برای نفت را در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱ میلیون 
بشکه در روز کاهش خواهد داد و از همه مهمتر، باعث اشباع ذخایر نفت می شود 
که معیار اصلی اوپک برای بررســی کارآمدی کاهش تولید است.در این تحقیق 
که برای نشست روز چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس آماده 
شده بود، آمده است: باید توجه داشت که در این سناریو، مجموع ذخایر نفت در 
ســال ۲۰۲۰ به رکورد بی سابقه ۱.۲۱۸ میلیارد بشکه صعود خواهد کرد.چنین 
آماری معادل نگه داشــتن بیش از ۱۲ روز تولید جهانی نفت در ذخایر به دلیل 
تقاضای ضعیف است.بر اســاس گزارش رویترز، تحت چنین سناریویی، ذخایر 
نفت در ســه ماهه ســوم کاهش پیدا نخواهند کرد و در ســه ماهه چهارم تنها 
اندکی کاهش پیدا می کند و حدود ۱۴۹ میلیون بشــکه بااتر از میانگین پنج 
 )OECD( ساله ذخایر در کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
می ماند.اوپک اعام کرده که می خواهد ذخایر نفت را در میانگین پنج ساله یا 
پایینتر از آن نگه دارد. تحت ســناریوی اولیه، پیش بینی شده است که ذخایر 
نفت در کشورهای عضو OECD تا پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰۴ میلیون بشکه 

پایین میانگین پنج ساله خواهد بود.

صادرات نفت خام عربستان به پایین ترین 
سطح در ۱۰ سال اخیر رسید

 اطاعات انتشــار یافته به طور رســمی نشــان می دهد که صادرات نفت خام 
عربستان در ماه می )اردیبهشت و خرداد ( به ۶ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز 

رسید که از اکتبر ۲۰۱۰ تا کنون پایین ترین سطح به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت خام بزرگ ترین کشــور صادرکننده 
نفت در جهان که در آوریل گذشته ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار بشکه در روز بود به 
میزان  ۴۱.۲ درصد کاهش یافته است.محموله های نفتی عربستان شامل نفت 
خام و فرآورده های نفتی از ۱۱ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز در ماه آوریل 
گذشته هم اکنون به ۷ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است.تولید نفت 
خام ســعودی در ماه می گذشــته در مقایسه با ماه قبل از آن تقریبا ۳۰ درصد 
کاهش یافته و به ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار بشــکه در روز رســید که پایین ترین 
سطح از دسامبر ۲۰۱۰ به این سو به شمار می رود.کاهش مصرف جهانی نفت در 
اثر شیوع ویروس کرونا یکی از مهم ترین دایل کاهش چشمگیر صادرات نفت 

عربستان به شمار می رود.

وزیر نیــرو از تخصیص ۲۶ میلیارد متر 
مکعب آب شــور دریا بــرای مصارف 
صنعتی در اســتان های ســاحلی خبر 
داد. رضــا اردکانیان با بیــان اینکه در 
طرح هایی که نیازی به شــیرین کردن 
آب ندارد در اســتان های ساحلی مانند 
هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان و 
بوشهر آب شــور دریا برای استفاده در 
حوضچه هــای آبزی پــروری و خنک 
حرارتی  نیروگاه هــای  برج های  کردن 
استفاده می شود، اظهار کرد: برای این 
مصارف تا حدود ۲۶ میلیارد متر مکعب 
آب شــور دریاها تخصیص داده شــده 
اســت که مطابق شرایط در استان های 
ســاحلی می تواند اســتفاده شود.وزیر 
نیرو با تاکید بر اینکه در طرح هایی که 
نیاز اســت تا آب دریا را شیرین کنیم 
مجوزهای ازم در استان های هرمزگان، 
سیســتان و بلوچســتان و بوشهر داده 
شده است، تصریح کرد: در این طرح ها 
نسبت آب شیرین به آب شور یک سوم 
اســت بدین معنا که باید سه برابر آب 
شــور از دریا برداشت کنیم تا یک سوم 
آب شیرین بدســت آید.اردکانیان که 
در یک برنامــه تلویزیونی حضور یافته 
بود، با بیان اینکه برای شــیرین کردن 
آب شــور دریا و انتقال آن به نقاط غیر 
ساحلی هم در جنوب کشور مطالعاتش 
انجام شده است، اما اجرای آن مستلزم 

تهیه و تأیید طرح سازگاری با کم آبی 
در استان مربوطه است، افزود: به عنوان 
مثال اگر در اســتانی در فات مرکزی 
بــدون این که الگوی کشــت را تغییر 
دهیم یا برداشت از سفره های زیرزمینی 
را کاهش دهیم صرفاً به دنبال سرمایه 
گذاری برای انتقال آب بیشــتر باشیم 
این بدان معناســت که مشــکل را به 
آینده موکــول کردیم.بــه گفته وی، 
دستگاه های مسئول در یک استان باید 
در یک تصمیم جمعی این اصاحات را 
در قالب طرح سازگاری با کم آبی اجرا 
کنند تا سرمایه گذاری برای انتقال آب 
جدید صورت گیرد.ظرفیت آب شیرین 

کن ها در ایران نســبت به کشــورهای 
است.همچنین  پایین  بســیار  همجوار 
قاسم تقی زاده خامســی - معاون وزیر 
نیــرو در امــور آب و آبفــا - امروز در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: روز 
گذشــته برای شــروع بهره برداری از 
چهار پــروژه قابل توجه در بندرعباس، 
قشم و بشاگرد که حدود ۲۶۰۰ میلیارد 
تومان برای آن ها هزینه شــده اســت 
با همکاران به اســتان هرمزگان ســفر 
کردیم، آب شــیرین کن بنــدر عباس 
بااترین ظرفیت تولید در کشور را دارد 
و آب خروجی آن بسیار مطلوب است.

به گفته وی، ظرفیت آب شیرین کن ها 

در ایران نســبت به کشورهای همجوار 
بســیار پایین اســت و ما اصوا از آب 
دریا کم اســتفاده می کنیم، در جهان 
حتی کشور هایی که بارندگی مناسبی 
دارنــد و موجودی آب شــیرین آن ها 
خوب اســت ولی از شیرین سازی آب 
دریا غفلت نکردند و کشورهای کم آب 
مثل عربستان صعودی و عمارات چند 
میلیارد متر مکعب در سال آب دریا را 
برای مصارف شرب و صنعت شیرین می 
کنند.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
بــا بیان اینکه ما در ایران تا کنون برای 
حدود چهــار میلیارد متر مکعب مجوز 
نمک زدایی آب دریا صادر کرده ایم ولی 
با اینکه تا کنون ۶۰ واحد آب شــیرین 
کن نصب شــده و ۲۵ واحــد در حال 
نصب داریم اما فاصله تا عدد تخصیص 
معنی دار اســت، اظهار کرد: این روش 
برای آب شــرب شــهرهای ساحلی و 
صنایــع پــر آب نمک زدایــی راهکار 
مناسبی است.تقی زاده خامسی گفت: 
اخیرا سنت حسنه ای توسط خیرین در 
سیستان و بلوچستان آغاز شده است و 
با نصب آب شــیرین کن های کوچک 
روی چــاه های آب شــور آب مطلوب 
تولید می کنند و در اختیار روستاییان 
قرار می دهند، گفت: فقط ســه درصد 
منابع آبی جهان شیرین هستند که آن 

هم نا متوازن توزیع شدند.

وزیر نیرو خبر داد
تخصیص 26 میلیارد متر مکعب آب 

دریا برای مصارف صنعتی

آگهی حصر وراثت
آقای علی اکبر ســیدی به شناسنامه ۲۶۶ به شرح دادخواست به کاسه 
۹۹۰۰۲۱۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حمیرا رضایی به شناسنامه ۳۷۸۰۲۹۸۵۶۲ در 
تاریخ ۸۱/۱۰/۱۷  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : ۱-نادر شماره شناسنامه ۲۶۵ متولد 
۱۳۴۲ ۲-علی اکبر شــماره شناسنامه ۲۶۶ متولد ۱۳۴۴ ۳-انور شماره 
شناسنامه ۱ متولد ۱۳۴۸ ۴-عسگر شماره شناسنامه ۳۳۸ متولد ۱۳۴۹. 
همگی شهرت سیدی و همگی فرزندان حسن و پسران متوفی و همگی 
صادره از درویش خاکی و ۵-حســن ســیدی فرزند محمد علی شماره 
شناسنامه ۷۳ متولد ۱۳۱۰ صادره از بیجار همسر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک 
مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه 1 شورای حل اختاف دیواندره )228(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ناصر فیضی به اســتناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای 
کتبی جهت دریافت ســند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و مدعی 
ست سند مالکیت پاک ۴۸۰۸فرعی از ۵۸ اصلی بخش ۱۴ دیواندره به 
آدرس دیواندره شــهرک فرمانداری به علت جابه جایی گم شده و برابر 
ثبت دفتر اماک ســند مالکیت ذیل ثبت ۹۸۵۱ صفحه ۲۰۷ دفتر جلد 
۷۱ به نام آقای ناصر فیضی ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده است 
لذا باستناد قســمت ۵ ماده ۱۲۰-اصاحی آئین نامه قانون ثبت متذکر 
میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملــه ای انجام داده یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد بابد ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید درغیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارســال اعتراض سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل داده خواهد شد. 
پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )230(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســید کامل حسینی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و 
مدعی ست سند مالکیت پاک ۳۴فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۴ دیواندره 
بــه آدرس دیواندره قریه قره قایه به علت جابه جایی گم شــده و برابر 
ثبت دفتر اماک سند مالکیت ذیل ثبت ۲۰۴۳۵صفحه ۱۲۷ دفتر جلد 
۱۵۱به نام آقای سید کامل حسینی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
اســت لذا باستناد قســمت ۵ ماده ۱۲۰-اصاحی آئین نامه قانون ثبت 
متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد بابد ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید درغیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارســال اعتراض سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل داده خواهد شد. 
پیرمحمدی- رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )234(

آگهی اباغ اجرائیه
 کاسه: 139804032046000260/1

بدینوســیله به حامــد میرزانیا فرزند عبدالــه متولد ۱۳۵۶ شــماره ملی 
کاســه  پرونــده  بدهــکار   ۶۰۶ شناســنامه  شــماره   ۳۷۸۰۶۷۶۲۸۱
شــماره ۱۳۹۸۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۲۶۰/۱ کــه برابــر قرارداد بانکی شــماره 
۶۶۰۴۳۱۷۹۶۸۰۰۵ مــورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴  بین شــما و بانک ملی شــعبه 
دیواندره مبلغ  ۱۲۳۰۵۰۰۰۰ ریال بدهکار میباشید که برابر گزارش مامورین 
اباغ شــناخته نگردیده اید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادرو به وکاسه فوق 
در این اجرا مطرح میباشــد لذا طبق مــاده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد 
اســناد رسمی بشــما اباغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر میگردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینشورت 
بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد . 
پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )246(

عربستان سعودی اعام کرد

افزایش تولید نفت اوپک پاس از ماه آینده
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گزیده خبر ارز صادراتی و موانع بازگشت
 بســیاری از صادرکننــدگان برخاف گــزارش بانک مرکزی 
مدعی اند تمام ارز صادراتی بازنگشته به کشور متعلق به بخش 
خصوصی نیســت و تحریم ها و گران بودن راه های برگشت ارز 
مانع عمل به تعهداتشــان می شود.گزارش بانک مرکزی نشان 
می دهد ۲۷ میلیارد دار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور 
برنگشــته  که همین موضوع باعث کاهش عرضه دار در بازار 
و گرانی آن شده اســت. در این شرایط انگشت اتهام به سمت 
صادرکنندگان نشــانه رفته و گفته می شود بدعهدی برخی از 
صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود.

 هر چند رییس جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران 
خط مقدم مبارزه با تروریســم اقتصادی آمریکا عنوان می کند 
امــا در ادامه این جمله خود می گوید کــه برخی از این افراد 
عامل برنگشــتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که 
بر خاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشــار و از طریق 
قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار 
دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی پذیرند و اعضای 
کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون دار صادراتی به کشور بازنگشته است که برای آن هم 
دایل موجه وجــود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی 
غایــب، تنها ۲.۵ میلیــارد دار آن متعلق به بخش خصوصی 
واقعی است.برخی از صادرکنندگان مدعی اند که اساسا بخشی 
از این ۲۷ میلیارد دار اعام شــده هم مربوط به تعدیل پایه 
ارزش های سال ۹۷ اســت که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ 
درصد، مــورد موافقت بانک مرکــزی و بخش خصوصی قرار 
گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین 
یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دار از ۲۷ میلیــارد دار اعام 
شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی 
صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می گویند 
بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعام کرده مربوط به 
اختاف حساب در اسناد ارایه  شده صادرکنندگان و بانک ها و 
صرافی های عامل آن ها با سامانه جامع )نیما( است که واحدی 
هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعه های حضوری 
صادرکننــدگان به  بانک ها وجود ندارد.عاوه بر اینکه اختاف 
نظرهایی بر ســر عدد اعام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی 
وجود دارد، برخی از فعاان اقتصادی و صادرکنندگان دایلی 

برای توقف برگشــت دار صادراتی به کشور عنوان می کنند 
و مدعی هســتند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در 

اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه باایی دارد.     

صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است   
طبق گفته برخی از فعاان اقتصادی، اساســا بخش خصوصی 
واقعی میــزان این حجم از صادرات را نــدارد که ۲۷ میلیارد 
دار آن هم برنگشته باشــد و این احتمال را اعام می کنند که 
بخشی از این ارز برنگشــته متعلق به خصولتی ها است و اگر 
دولت می خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق 
صادرکنندگانی را که ارز برنگردانده اند را اعام کند تا متخلفان 
را همه بشناســند.     از ســوی دیگر به صرف اینکه اســامی 
صادرکنندگان متخلف اعام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید 
دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده است 

و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. 
واقعیت این اســت که چه در دوران برجام و چه پس از خروج 
آمریکا از این توافق هســته ای، مشکات نقل و انتقاات مالی 
بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهم ترین موانع 
برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم های بانکی است که در 
این شرایط کانال های مالی وعده داده شده هم کار نکردند که 
بتوانند این مشــکل را برطرف سازند.در این میان، به تصویب 
نرســیدن ایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان 
را بــا موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.

از ســوی دیگر روال فروش برخی از کااهای صادراتی بسیار 
متفاوت از سایر کااهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی 
که امسال صادر می شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود 
بنابراین یکی از خواسته های صادرکنندگان این است که تمام 
این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.موضوع 

دیگری کــه صادرکنندگان آن را مانع برگشــت ارز صادراتی 
عنوان می کنند، بحث هزینه های باای دور زدن تحریم ها برای 
بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود 
۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعام کرده اند. بنابراین از دولت 
انتظار دارند که این هزینه های مازاد را که به واسطه تحریم ها 

به آن ها تحمیل شده را برعهده بگیرند.  

پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به 
مقصد نرسیده

هرچند که صادرکنندگان دایل خود را برای نرســیدن ارز 
حاصل از صادرات به کشــور عنوان می کنند و این دایل را 
موجه می دانند اما برخی از مســئوان این دایل اعام شده 
را بهانه تراشی برخی از صادرکنندگان تلقی می کنند و آن ها 
را دایل موجه به حســاب نمی آورنــد. از این رو طبق گفته 
رییس جمهــوری و مذاکرات انجام شــده با مراجع قضایی، 
صادرکنندگان تا پایان تیرمــاه یعنی تا چند روز دیگر برای 
بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون 
با آنها به عنوان متخلف برخورد می شود و نه سرباز خط مقدم 
مبارزه با تروریســم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شــود 
که طبق اعام وزارت راه وشهرســازی برخی از این ارزهای 
صادراتی در کشــورهای خارجی به ملک تبدیل شده اند که 
دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعاان اقتصادی 
هم نمی توانند توجیهی برای این اقدام داشته باشــند.باید به 
این نکته توجه داشــت اعام فرصت کوتاه برای بازگشــت 
ارز صادراتــی هم خــود عامل گرانی دار در بازار می شــود 
که البته شــاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چراکه برخی از 
صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانه ای موفق به بازگرداندن 
ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به 
بازار هجوم آوردند.بنابراین با وجود همه این مشکات برخی 
از فعاان اقتصادی پیشــنهاد استفاده از راهکار دیگری برای 
جبــران نبود ارز صادراتی را داده اند مبنــی بر اینکه این ارز 
برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل 
می شود و هم تقاضا برای تامین ارز مورد نیاز واردات کاهش 
می یابد. از سوی دیگر هیچ بهانه ای برای صادرکنندگان برای 

اجرای تعهدات خود باقی نمی ماند. 

 معرفی و شناسایی ۹ هزار و ۸۰۰ واحد 
تولیدی تعطیل به سرمایه گذاران 

معــاون طرح و برنامــه وزارت صمت گفت: ۹۸۲۱ واحد راکد در کشــور 
شناســایی شــده که احیای آنها و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام 
ازاولویت های وزارتخانه در سال جاری می باشد.به گزارش ز وزارت صمت، 
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران اســتان قزوین اظهار داشت: معتقدیم، یک سرمایه گذار جدید 
نباید از صفر کار را شــروع کند و بهترین حالت این اســت که واحدهای 
تعطیل و یا در واحدهای نیمه تمام ســرمایه گــذاری کند.وی افزود: در 
شرایطی که در فشــار تحریم هستیم باید همه عزم خود را جزم کنیم تا 
با رفع موانع تولید به تســهیل در امور تولیدکنندگان کمک کنیم.معاون 
طرح و برنامــه تصریح کرد: باید در سیاســت ها و رویکردهای ما در نوع 
واگذاری های زمین تجدید نظر کنیم و مانند برخی کشــورهای پیشرفته 
به جای فروش زمین به تولید کننده آن را اجاره ۲۵ ســاله دهیم و در سر 
موعد یک بازنگری و به روز رســانی در روند کارخانه صورت گیرد تا زمین 
هم از چرخه دالی خارج شده و تولید هم متوقف نشود.زرندی اضافه کرد: 
باید بستر تولید برای حضور افراد دارای اهلیت مهیا شود و حمایت مناسب 
نیز از این سرمایه گذاران در طول سال صورت گیرد تا تولید متوقف نشود.

معاون طرح و برنامه گفت: واحدهای تعطیل شــده در کشــور شناسنامه 
دار شــده و در سایت بهین یاب بارگذاری شده و اولویت ما کمک به فعال 
شدن آن، اول توسط صاحبان اصلی واحدهاست و پس از آن سرمایه گذار 
جدید را به ســوی واحدهای تعطیل سوق می دهیم.زرندی اظهار داشت: 
فعال شــدن واحدهای راکد و تکمیل واحدهای نیمــه تمام از مهمترین 
اولویت های وزارتخانه در ســال جاری اســت و با کمک مدیران استان ها 
ضمن شناسایی واحدهای نیمه فعال برای احیای این واحدها اقدام خواهد 
شد.زرندی گفت: در حال حاضر ۹۸۲۱ واحد تولیدی راکد در سراسر کشور 
شناســایی شده که برای احیای آن اقدام ازم آغاز شده است.معاون طرح 
و برنامه افزود: در سال گذشته ۱۶۰۰ واحد راکد فعال و احیا شد و امسال 
نیز تاش می کنیم بخشــی از واحدهای تعطیل وارد چرخه تولید شود تا 

اشتغال و جهش تولید محقق شود.

غریب پور خبر داد؛
»طرح جامع طا« کلید خورد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعام اینکه شــرح خدمات طرح جامع طا 
مشخص شده است، گفت: با انتخاب مشاور، تهیه و تدوین طرح جامع طا 
کلید خورد. خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی تهیه طرح جامع طا 
که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار 
شــد، افزود: با جمع آوری اطاعات موجود در صنعت طا و سیاست های 
این حوزه با همفکری بخش خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شــد.وی با 
تاکید بر اینکه ایمیدرو عاوه بر توسعه اکتشافات، در تدارک تهیه ی یک 
نقشــه راه پویا و توســعه ای برای صنعت طا است، عنوان کرد: در طرح 
جامع طا مواردی همچون اکتشــاف، فرآوری، صادرات، بازار داخل و ... با 
بهره مندی از نظرات بخش خصوصی دیده خواهد شد.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در توسعه صنعت طا 
است، عنوان کرد: ما به دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه این سند 
راهبردی هستیم که تا با تعیین سیاست های توسعه ای در آن، انتظارات 
ذینفعان توســط مشاور این طرح برآورده شود.وی استفاده از تجربه دیگر 
کشــورها و تعیین راهکارهای مناســب برای رونق بازار در صنعت طا را 
از موضوعای خواند که در طرح جامع طا دیده خواهد شــد.غریب پور با 
اشــاره به اینکه با موافقت سرپرست وزارت صمت و معاونت امور معادن و 
صنایع معدنی وزارتخانه طرح های جامع ایمیدرو مبنای توسعه این حوزه 
خواهد بود، گفت: در طرح های جامع، راهکارهای توســعه ای در زنجیره 
محصوات دیده می شود.ازم بذکر است که مجتمع طای موته)مجموعه 
تحت پوشش ایمیدرو( مجری تهیه و تدوین طرح جامع طا است.در این 
نشست عباس نعیمی قائم مقام و محمد آقاجانلو معاون طرح های توسعه 
معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، وجیه اه جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه 
و تولید مــواد معدنی ایران، محمدرضا طااری مدیر مجتمع طای موته، 
محمدرضــا بهرامن رئیس خانه معدن ایــران و ابراهیم محمدولی رئیس 

اتحادیه طا و جواهر تهران حضور داشتند.

دشمن جدید بازار خودرو
طبــق مطالعات جدید، رواج فرهنگ کار از خانه و خرید آناین به عادت 
جدیدی تبدیل شده و رانندگی در آمریکا را حداکثر ۲۷۰ میلیارد مایل 
در سال کاهش خواهد داد. این تحقیقات که توسط شرکت مشاوره »کی 
پی ام جی اینترنشنال« انجام شده است، نشان می دهد فرهنگی که در 
پی شــیوع بیماری کووید ۱۹ به وجود آمده رفتنی نیســت و حتی اگر 
واکسنی برای درمان این بیماری تولید شود، حفظ خواهد شد و احتماا 
تبعات وخیمی برای صنعت خودرو خواهد داشت و تنها در آمریکا باعث 
می شــود حدود ۱۴ میلیون دســتگاه خودرو از جاده ها ناپدید شوند.

در اوج بحران شــیوع ویروس کرونا در آوریل، آمریکاییهایی که در خانه 
ماندند، ۶۴ درصد مســافت کمتری با خودرو پیمودند که افت کم سابقه 
ای در زمینه سفر با خودرو بود. عادتهای جدید سخت جان خواهند بود 
و باعث کاهش دائمی سفر با خودرو به مسافت حداقل سه تریلیون مایل 
در ســال و کاهش مالکیت خود به دو خودرو به ازای هر خانوار خواهند 
شــد.  به گفته گری ســیلبرگ، مدیر بخش خودروی جهانی کی پی ام 
جی، تغییر عادتها باعث خواهد شــد ساانه حدود یک میلیون دستگاه 
از فروش خودروهای ســواری و کامیونها کاهش پیدا کند. آمریکاییها در 
پنج ســال گذشته هر سال بیش از ۱۷ میلیون دستگاه انواع خودروها را 
خریداری کرده اند. انجمن فروشندگان خودروی آمریکا پیش بینی کرده 
که فروش خودرو امســال به دلیل تبعات اقتصادی منفی شــیوع کووید 
۱۹، به ۱۳ میلیون دستگاه کاهش پیدا می کند. در شرایطی که صنعت 
خــودرو تاش می کند خود را از خا ناشــی از تعطیلی دوران قرنطینه 
خاص کند، کاهش احتمالی فروش یک میلیون دستگاه خودرو بزرگ به 
نظر می رسد.بر اساس گزارش بلومبرگ، نکته مثبت این تغییرات، رونق 
بازار کامیونهای تحویل کاا به دلیل رشد خرید آناین است. خودروسازان 
روی این تغییر حساب باز کرده اند و فورد موتور و فولکس واگن در حال 
طراحی خودروهای خودران و خودروهای برقی شامل ونهای تحویل کاا 
هســتند. استارتاپهایی نظیر ریویان اتوموتیو با امضای قراردادهایی برای 
فراهم کردن ۱۰۰ هزار خودرو برای شرکت آمازون، وارد این بازار تجاری 

رو به رشد شده اند.

معاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی گفت از کاهش ۳۸ درصدی آمار تخلیه 
و بارگیری کااهای نفتی و غیرنفتی در کشــور از 
ابتدای ســال ۹۹ تا پایان تیرماه خبــر داد. فرهاد 
منتصر کوهساری درخصوص آخرین میزان تخلیه 
و بارگیری در بنادر کشور از ابتدای سال ۹۹ اظهار 
داشــت: از ابتدای فروردین ســال جاری تاکنون 

نزدیک به ۴۸ میلیون تــن آمار تخلیه و بارگیری 
کاای نفتــی و غیر نفتی اســت.وی ادامه داد: این 
میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل  که به میزان 
۷۷ میلیون تن  بوده است،  رقمی حدود ۳۸ درصد 
کاهــش را نشــان می دهد. این آمــار در خصوص 
ترانزیت فراورده های نفتــی از فروردین تا انتهای 
تیــر ۱۳۹۹ میزان ۱۳۰ هزار تــن و از فروردین تا 
انتهای تیرماه سال ۱۳۹۸، ۶۵۴  هزار تن بوده که 
کاهشی ۸۰ درصدی داشته که   این کاهش نشات 
گرفته از اباغ مصوبــه ممنوعیت ترانزیت فراورده 
های نفتی در سال جاری اســت.وی تصریح کرد: 

آمــار درخصوص ترانزیــت فراوردی های غیرنفتی 
در ۴ ماهه ســال جاری ۸۳۲ هــزار تن و ۴ ماهه 
دوره مشــابه در ســال قبل ۱.۴۸ میلیون تن بوده 
که کاهشــی حدود ۴۴ درصد را نشــان می دهد.

کوهســاری درخصوص تاکید مدیرعامل سازمان 
بنــادر و دریانــوردی بابت جذب هرچه بیشــتر 
سرمایه گذار و جذاب کردن فرصت ها برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی، از ابتدای سال جاری گفت: 
در این زمینه سازمان بنادر و دریانوردی در راستای 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

خارجی برنامه های زیادی را در نظر دارد.

عزم هند و روسیه برای توسعه ترانزیت 
کاایی با ایران

 به رغم تهدیدهای آمریکا جهت اعمال تحریم های جدید علیه کشــورهایی که 
روابط تجاری خود را با ایران ادامه می دهند، دهلی نو و مسکو همچنان مصمم به 
توسعه همکاری های تجاری خود با ایران از جمله ترانزیت کاایی با ایران هستند.

گزارش های خبری نشان می دهد تجار روس و هندی به زودی قادر خواهند بود 
از طریق ایران مراودات اقتصادی داشــته باشــند.به نوشته هندو بیزینس این، 
توافقنامه ای که اخیرا میان شــرکت کانتینر هند با لوژستیک شرکت تابعه راه 
آهن روســیه )RZD( به امضا رسیده اســت ترانزیت کاایی میان دو کشور را از 
طریق ایران هموار خواهد ســاخت.به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین هدف 
های این قرارداد، تسهیل و تسریع اجرای طرح ایجاد کریدور بین المللی شمال 
به جنوب از طریق ایران اســت که تبــادات کاایی میان دولت های دهلی نو و 
مســکو را هموار خواهد ساخت.گفتنی است شــرکت راه آهن روسیه و شرکت 
راه آهــن باری به عنوان بزرگترین نهاد حمــل و نقل باری هند این تفاهمنامه 
را برای ارایه خدمات پشتیبانی مشترک بیشتر به این طرح کریدور بین المللی 
که اجرای آن ســال ها اســت به تاخیر افتاده امضاء کردند تا هند بتواند نقش 
بزرگتری برای توســعه اقتصادی کشورهای اورآسیا و افغانستان بازی کند.هند 
و روسیه ســال ها بود که در حال مذاکره برای ایجاد همکاری میان کشورهای 
حوزه اورآسیا و شبه قاره هند و خلیج فارس از طریق راه آهن سراسری و جاده 
های ایران بودند تا اینکه سرانجام با مذاکره با ایران، تاش کردند ایده خود را با 
امضای توافقنامه ای سه جانبه میان ایران، روسیه و هند در شهریور ماه ۱۳۷۹ 
در ســن پترزبورگ عملی کنند.ایران، روسیه و هند از سال ۲۰۰۰ تاکنون برای 
فعال کردن این کریدور با مســیرهای چندگانه شامل دریا، خط آهن و جاده، از 
طریق مســیرهای جاده ای موجود و با توســعه خط آهن در میان این مسیر به 
مسافت هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر پیشرو بودند.کریدور شمال- جنوب که یکی 
از مهمترین کریدورهای ترانزیتی برای اتصال کشــورهای جنوب به کشورهای 
شمالی، روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می آید، موقعیت مناسبی 
را برای ایران فراهم خواهد آورد. ایران به سبب قرار داشتن در مسیراتصالی این 
کریدور و همچنین دسترســی به سواحل خلیج فارس، دریای عمان و سواحل 
دریای خزر از ویژگی های استراتژیک بسیار مهمی برخوردار است.ریدور شمال - 
جنوب همچنین مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که در مقایسه با 
مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا 
۳۰ درصد ارزانتر است.این کریدور ترانزیتی شرایط صادرات از سواحل غربی هند 
را از بندرعباس و بندر چابهار و نیز بندر انزلی در دریای خزر در ایران و کشورهای 
آسیای میانه و روسیه به اروپا فراهم می آورد.طرف هندی نیز به سبب بهره مندی 
از شــرایط اقتصادی مناسب، به شدت عاقه مند به استفاده از کریدورشمال - 
جنوب برای ارایه ارزانتر کاا و محصوات خود در بازارهای جهانی اســت.به باور 
کارشناسان، به سبب اتصال ریلی چابهار به زاهدان ایران همچنین می تواند از این 
مسیر برای انتقال بار کشورهای حوزه سی. آی. اس )اتحادیه کشورهای مستقل( 
به دریای عمان و همچنین ترانزیت ریلی هند و روسیه بهره بگیرد.نظر به اهمیت 
بندر چابهار، دولت تصمیم دارد ظرفیت این بندر استراتژیک را از ۲.۵ میلیون تن 
به ۸.۵  میلیون تن برساند.با توجه به اهمیت ترانزیتی محور ریلی چابهار- زاهدان، 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران بر این باور است که این محور 
ریلی که یکی از قطعات مهم شــبکه ریلی کشــور به شمار می آید که عاوه بر 
نقش منطقه ای و ملی، به عنوان قطعه ای از کریدور شــمال به جنوب منتهی به 
بندر چابهار اهمیت بسیار باایی دارد.به گفته »سعید رسولی« تاکنون به دلیل 
عدم اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی، کمتر توانستیم در حمل بار از  
این بندر مهم بهره مند باشیم و در واقع ترانزیت بار را در این محور از دست داده 
بودیم.معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به استفاده ۳۰۰ میلیون یورویی از 
منابع صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار این پروژه،  گفت: پیش بینی می کنیم 
افتتاح و بهره برداری از این مسیر با توجه به تامین اعتبار انجام شده طبق برنامه 
اعامی باشد.به گفته رسولی این مسیر ریلی به طول ۶۲۸ کیلومتر چابهار را به 
زاهدان و شبکه ریلی متصل می کند و راه آهن جمهوری اسامی ایران می تواند 
از این مسیر برای برخورداری از سهم جابجایی بار ترانزیتی کشورهای حوزه سی. 

آی. اس به دریای عمان استفاده کند.

عضو اتــاق بازرگانی تهــران گفت: در 
ایــن گونــه قراردادها بایــد امتیازات 
و مزیت هــای هــر کشــوری در نظر 
گرفته شــود و صــرف اینکه همکاری 
در تمام امور باشــد توجیه ناپذیر است 
و بایــد ســطح همکاری هــا مثا در 
حوزه تکنولوژی مشــخص باشد.فریال 
مســتوفی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین اظهار 
داشــت: البته در مورد سند همکاری 
نمی توان  اطمینان  با  منتشــر شــده 
صحبت کرد چون جزئیات آن از سوی 
مقامات رســمی کشــور مطرح نشده 

اســت. از همین رو نمی توانیم درباره 
مفــاد آ ن اظهارنظر کنیــم اما اصوا 
همکاری با هر کشوری به نفع ما است 
و چین نیز از این قاعده مستثنی نیست 
اما باید هر قــراردادی برد – برد بوده و 
به نفع یک طرف نباشــد.وی ادامه داد: 
وقتی این همه شــک و شبهه در مورد 
جزئیات این سند چشــم انداز مطرح 
است مقامات رسمی باید این ابهامات را 
برطرف کرده و به صورت رسمی اعام 

کنند آن موقع می توانیم روی جزئیات 
این سند صحبت کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به 
این ســوال که اگر در این سند از یوآن 
به عنوان ارز مبادله اســتفاده شود چه 
تاثیری می تواند داشته باشد گفت: باید 
توجه داشــت یوآن تنها پول رایج در 
چین است و در سایر کشورها استفاده 
اندکی دارد بنابراین در صورت صحت 
این موضوع مســلما ما مجبور خواهیم 

بــود کااهایی کــه با یــوآن معامله 
می شــوند خریداری کنیم و یا یوآن را 
به ارزهای معتبر دیگر تبدیل کنیم که 
آن نیز برای ما هزینه بر است.وی تصریح 
کرد: در هر قراردادی باید شرایط کشور 
را در نظر بگیریم ما نمی توانیم بر روی 
فرضیات صحبت کنیم و همچنین در 
این گونــه قراردادها بایــد امتیازات و 
مزیت های هر کشــوری در نظر گرفته 
شــود و صرف اینکه همکاری در تمام 
امور باشــد توجیه ناپذیر اســت و باید 
ســطح همکاری هــا مثــا در حوزه 

تکنولوژی مشخص باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
مبادله با یوآن هزینه برخواهد بود

نگـــاه

 در 4 ماهه سال جاری؛
ترانزیت فرآوردی های غیرنفتی 
44 درصد کاهش یافت
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دبیر کانون بانک های خصوصی:نگـــاه

افزایشنرخسودبانکینقدینگیرابهبانکهانمیبرد
درپی افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی، دبیر کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید شورای پول و 
اعتبار، فقط زمان سپرده ها به سه و شش ماه و دو سال تغییر کرده 
است. آنجاکه نرخ سود سپرده ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده 
نمی توان انتظار داشــت که این امر موجب هدایت نقدینگی های 
ســرگردان به بانک ها شود و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، 
افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند در هدایت نقدینگی های 
ســرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشــد. با تصویب شورای پول و 
اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافته و طبق آن که نرخ 
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سرمایه گذاری کوتاه 
مدت ویژه سه ماهه و سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه به 
ترتیب ۱۰، ۱۲، ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نرخ سود 
سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک  سال و سپرده سرمایه گذاری 
با سررسید دو سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است.که در این باره 
محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی - در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: آنچه مصوبه جدید 
درباره نرخ  ســپرده های بانکی نشان می دهد همان مصوبه قبلی 
شــورای پول و اعتبار اســت که حداکثر نرخ سود سپرده ها ۱۸ 
درصد بود اما اکنون ســپرده ها را به مــدت  زمان های کوتاه تری 
چون سه و شش ماهه تقسیم کرده اند.ی با بیان اینکه هدف این 

تصویب افزایش نرخ سود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در 
بازارهاســت، گفت: با توجه به نرخ تورمــی که اکنون در اقتصاد 
کشور موجود اســت، این افزایش نرخ سود ســپرده های بانکی 
در کنترل یا کاهش نقدینگی بی تاثیر نیســت اما نمی توان تاثیر 
چشم گیری در این زمینه پیش بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری 
با گذشــته نکرده و همان ۱۸ درصد ســود است اما سود سپرده 
دوساله هم درنظر گرفته اند که در گذشته بانک ها نمی توانستند 
بیش از یکسال ســپرده صادر کنند.  در ادامه جمشیدی با بیان 
اینکه با وجود تورم نمی توان پیش بینی از افزایش جذب نقدینگی 
توســط بانک ها کرد، اظهار کرد: نرخ تورم موجب می شود میزان 
زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که 
مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند 
در هدایت نقدینگی های ســرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.به 
گفته وی، بیشتر از این میزان هم نمی توان نرخ سود سپرده ها را 
افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده های بانکی تاثیر منفی می گذارد. 
در این مصوبه نرخ ســود ســپرده با سررسید دو ساله ۱۸ درصد 
تعیین شده، درحالیکه نرخ تسهیات هم ۱۸ درصد است که در 
این شرایط، سود سپرده را ماه به ماه می پردازیم و سود تسهیات 
را بانک ها شش ماه تا یکســال بعد دریافت می کنیم و این سود 

برای بانک ها زیان آور است.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
 عملیات بازار باز در گرو استقال 

بانک مرکزی
یک کارشناس اقتصادی گفت: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدی ای دارد 
که عدم توجه به آن ممکن اســت مشــکاتی را به وجود بیاورد، از جمله 
پیش نیازهای آن، استقال بانک مرکزی است.به گزارش اقتصادآناین، علی 
شــهیدی در برنامه تراکنش در رادیو اقتصاد، با تعریف ساده عملیات بازار، 
گفت: عملیات بازار باز در واقع نوع سیاســت گذاری پولی ای اســت که از 
دهه ۸۰ میادی به بعد بانک های مرکزی جهان به آن سمت رفتند. بعد از 
نوساناتی که دهه ۷۰ میادی اتفاق افتاد کم کم کشورهای توسعه یافته به 
آن سمت رفتند که با هدفگذاری تورمی با استفاده از کنترل نرخ بهره در یک 
بازه مشخص تورم را کنترل کنند که به این اتفاق عملیات بازار باز می گویند.

وی ادامه داد: در واقع عملیات بازار باز این اســت که بانک مرکزی یک یک 
کانالی را تعیین می کند که این کانال یک ســقفی و یک کفی دارد و بانک 
مرکزی سعی می کند نرخ بهره را در این کانال در بازه بین این سقف و کف 
کنترل کند که به تبع آن تورم هم کنترل شود و تورم هم دقیقاً در همین 
بازه نوســان کند.شهیدی درباره نحوه عملکرد عملیات بازار باز گفت: بانک 
مرکزی در کشورهای توسعه یافته معمواً یک کف ۱ درصدی و یک سقف 
مثًا ۵ درصدی در نظر می گیرند و نرخ بهره شــان بین ۱ تا ۵ درصد تغییر 
می کند دقیقاً متناســب با همان نرخ تورمشــان هم در همین بازه نوسان 
می کنــد. در عملیات بازار باز بانک مرکزی در تعامل با بانک های مختلف از 
طریق خرید و فــروش اوراق بدهی دولت این نرخ را کنترل می کند. زمانی 
کــه نرخ بهره باا می رود، نرخ بهره بین بانکی نیز باا می رود، بانک مرکزی 
با تزریق اوراق بدهی در بازار و خرید آن توسط بانک ها، این نرخ را به همان 
هدفی که مدنظر او بوده است برمی گرداند. این در مجموعه آن بسته عملیات 
بازار بازی اســت که بانک مرکزی از آن حــرف زده و بانک مرکزی ما هم 

می خواهد این را اجرا کند.

استقال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است
وی دربــاره پیش نیازهای عملیات بازار باز، گفــت: عملیات بازار باز پیش 
نیازهای جدی ای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکاتی را به وجود 
بیــاورد و ما را به آن هدفی که می خواهیم نرســاند از جمله پیش نیازهای 
عملیات بازار باز اســتقال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که 
دولت بر روی بانک مرکزی تســلط نداشته باشــد. چون دولت می تواند با 
افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی 
اختــال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی اســت 
دنبال شــود.این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی 
باید اساســاً مستقل از دولت باشد و از بانک های مختلف که تأثیر نپذیرد و 
آن چیزی که به صاح جامعه هســت را مدنظر بگیرد چون معمواً اهداف 
و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی می خواهد 
تــورم را کنترل کند، دولتها معمواً می خواهند پول تزریق کنند و تورم به 
وجود می آید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمی خواند، بنابراین اینها 

باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.

ایران پیش نیازهای عملیات بازار باز را ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی ایران برای 
این عملیات چه افق و چه چه پیش بینی ای متصور هستید، گفت: عملیات 
بازار باز ماحظاتی برای اجرا شــدن آن دارد. به نظر می رسد کشور ما این 
ماحظات را در نظر نگرفته است از جمله این ماحظات لنگرگاه اسمی نرخ 
بهره است. به این معنا که مردم کشورهایی که در آن عملیات بازار باز دارد 
اتفاق می افتد، انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره بانک ها شکل می گیرد در 
حالی که در کشوری مثل کشور ما مردم کامًا انتظارات تورمی شان مبتنی 

بر نرخ ارز است.

عملیات بازار باز در تورم باا جواب معکوس می دهد
شــهیدی ادامه داد: مســئله بعدی کــه وجود دارد این اســت که معمواً 
کشــورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند و موفق بودند، کشــورهایی 
بودند که در مقطع اجرای عملیات بازار باز نرخ تورم پایینی داشــتند. طبق 
بررســی هایی که بنده انجام دادم تقریباً اکثر کشــورهایی که عملیات بازار 
باز را انجام دادند نرخ تورمشــان زیر ۱۰ درصد بوده داشــتند. یعنی نمونه 
کشــورهایی که با نرخ بهره باا عملیات بازار باز را انجام دادند ناموفق بوده 
اند. سال ۲۰۱۶ کشور آرژانتین عملیات بازار باز را با نرخ بهره باا انجام داد 
و نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد بلکه روند صعودی و افزایشی به خودش 
گرفت و برعکس شــد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا 
نگرانی های خاصی از تبعات اجرای این مکانیسم بازار باز در ایران وجود دارد؟ 
گفت: اگر ماحظاتی که گفته شد مدنظر قرار نگیرد، مانند تجربه آرژانتین 
نه تنها عملیات بازار باز منجر به کاهش تورم نمی شود بلکه ممکن است تورم 

روند افزایشی به خودش بگیرد.

در بحران بانکی، عملیات بازار باز نمی تواند نرخ بهره را کنترل کند
وی ادامــه داد: یکی از این ماحظاتی که به صورت خاص برای کشــور ما 
وجود دارد بحث بحران بانکی است. یقیناً زمانی عملیات بازار باز می تواند در 
یک کشــوری موفق باشد که سیستم بانکی و نهادهای بانکی در یک حالت 
ثبات و پایداری باشــند. یعنی باید بین آنها همکاری باشد. بانک های ما در 
یک حالت بحران و ناترازی به سر می برند. اما زیان انباشته شان را به وسیله 
خلق پول بانکی پنهان کرده اند و آشکار نیست. این منجر می شود که بانک 
مرکــزی نتواند نرخ بهره را کاهش دهــد که مبتنی بر آن نرخ تورم کاهش 
پیدا کند. ماحظه مهمی که وجود دارد این است که با وجود بحران بانکی 
امکان اینکه عملیات بازار باز بتواند نرخ تورم را کاهش دهد خیلی سخت و 

دشوار خواهد بود.

تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت
شــهیدی در پاسخ به این ســوال که تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت 
چیســت، گفت: اوراق بدهی، اوراقی است که بر روی کسری بودجه دولت 
منتشر می شود. فعًا در ایران این اتفاق دارد می افتد. دولت مقداری کسری 
بودجه ای دارد )که متأسفانه سال ۹۹ هم کسری بودجه زیاد است و براوردها 
تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می رود( دولت قسمت عمده ای از این کسری 
را می خواهد با اوراق تهیه کند پس این اوراق بدهی اوراقی است که مبتنی 
بر کســری بودجه و اصطاحاً برای تأمین هزینه های جاری دولت است اما 
اوراق مشارکت معمواً اوراقی است که بر روی هزینه های عمرانی دولت سوار 
می شود. یعنی دولت، پروژه هایی دارد و به صورت مشخص می گوید که آن 
پروژه چیســت و می خواهد برای آن اوراق منتشر کرده، پول جذب کند و 

منابعی برای انجام دادن آن پروژه خاص در نظر بگیرد.

طبق اعام بانک مرکزی
۳۶ هزار میلیارد کسری بودجه بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد

طبق اعام بانک مرکزی، از طریق حراج هفت مرحله اوراق بدهی دولت، تاکنون حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کســری بودجه 
از این محل تامین شــده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شــود. در راستای دستیابی به هدف تورمی اعامی و در چارچوب 
سیاســتگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تاش می کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش 
واقعی همچون دولت، ضمن تامین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند. بر همین اساس این بانک در چارچوب 
اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیات به بانک ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه 
خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک ها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. در این روش که »حراج اوراق 
بدهــی دولــت« نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالــی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت 
خودداری میکند. در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.طبق اعام بانک مرکزی، برنامه تامین مالی کسری بودجه 
دولت از طرق حراج هر هفته توسط این بانک برگزار میشود و اوراق دولت به بانک ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می شود 
که در این ســازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت 

وجه حراج به حساب خزانه  واریز می شود.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره تبعات اقتصادی موج دوم کرونا
رئیس صندوق بین المللی پول گفت فعالیت اقتصادی در سراسر جهان در حال حاضر رو به بهبود است ولی موج دوم همه گیری 
کرونا می تواند اختال های بیشــتری ایجاد کند.به گزارش رویترز، کریســتالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول گفت: 
هزینه های ســاانه اقداماتی که برای مهار همه گیری ویروس کرونا و تعدیل مشــکات اقتصادی به وجود آمده از آن اتخاذ شده، 
همین حاا هم سطح بدهی ها را باا برده است. ولی هنوز نمی توان این اقدامات امنیتی را کنار گذاشت.جورجیوا قبل از نشست 
وزرای دارایی و رؤســای بانک مرکزی اقتصادهای بزرگ گروه بیست گفت:» اقتصاد جهان هنوز هم در خطر قرار دارد«. صندوق 
بین المللی پول ماه گذشــته پیش بینی خود از تولید در جهان در ۲۰۲۰ را پایین آورد و اعام کرد اقتصاد جهان در سال جاری 
میادی ۴.۹ درصد کوچک میشــود و روند بهبود اقتصادی در ۲۰۲۱ هم ضعیفتر از حد انتظار خواهد بود.جورجیوا گفت هنوز 
خطرات بســیاری در پیش است از جمله موج دوم همه گیری ویروس کرونا، بی  ثباتی در قیمت کااها، افزایش حمایت از تولید 
داخل و ناآرامی های سیاســی.وی تأکید کرد در بسیاری از کشــورها، تعداد مشاغلی که در ماه های مارس و آوریل از بین رفته، 
بیشتر از مشاغلی بوده که از زمان پایان بحران بزرگ مالی در ۲۰۰۸، ایجاد شده بود و بسیاری از این مشاغل هرگز باز نخواهند 
گشت.جورجیوا گفت از دست رفتن مشاغل، ورشکستگی ها و تغییر ساختار صنعت چالش های بزرگی برای بخش مالی به وجود 
می آورد که شامل از دست رفتن اعتبارات برای موسسات مالی و سرمایه گذاران می شود. برای رسیدن به ثبات اقتصادی، همکاری 

بین بانک های مرکزی باید ادامه یابد و موسسات مالی بین المللی باید حمایت ازم را از اقتصاد داشته باشند.

ایران مال، قطب جدید فعالیتهای بورسی
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک آینده به همراه جمعی 
از کارگزاران بازار ســرمایه و مدیران اجرایی ایران مال چگونگی 
 تاسیس مرکز فعالیتهای بورسی در ایران مال را بررسی کردند 
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، در این نشست که جمعی 
از مدیران ارشــد بازار ســرمایه و کارگزاری های عمده بورس و 
مدیران ارشــد بانک آینده و ایران مال حضور داشتند، بر ضرورت برپایی مرکزی جامع 
برای فعالیتهای بورسی اعم از تأمین مالی، مبادات بورسی، مدیریت دارایی، ارتقای سواد 
مالی و دیگر فعالیتهای مرتبط با بازار  ســرمایه تاکید شد. در این نشست رییس اسبق 
سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر عامل کنونی بانک آینده با اشاره به استقبال سرمایه 
گذاران ومردم ازحضور در بورس،  ظرفیت های بازار بزرگ ایران را برای میزبانی نهادهای 
مالی از جمله کارگزاری ها وپاسخ به مراجعات مردمی برشمرد. آقای دکتر محمد فطانت 
اظهار داشــت: زیرســاختهای ایران مال در بخش فنی، تجاری ،گردشگری و فرهنگی 

می تواند پاسخگوی همه نیازهای نهادهای مالی ومراجعه کنندگان به آنان باشد.

معرفی نماینده کارگزاری بانک مسکن در هیات 
مدیره بورس انرژی

عضو هیات مدیره شــرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان 
نماینده حقوقی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار از طرف 
این کارگزاری به شــرکت بورس انرژی معرفی شد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنــا ، مجمع عمومی عادی 
شرکت بورس انرژی در محل سالن همایش های رازی دانشگاه 
علوم پزشــکی به منظور انتخاب اعضای جدید هیات مدیره برگزار شد.در این مجمع 
گروه مالی ملت، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری صنایع برق و 
آب صبا، کانون کارگزاران بورس، سرمایه گذاری اهداف، کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ایران و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مدت دو سال به عنوان اعضای جدید 
حقوقی هیات مدیره انتخاب شــدند.در این رویداد ساانه، دکتر میثم باقری کوپائی 
عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن نیز به عنوان نماینده حقوقی کانون 
کارگزاران بورس اوراق بهادار از طرف کارگزاری بانک مسکن به شرکت بورس انرژی 
معرفی شــد.باقری کوپایی برنامه هایی همچون تشــکیل واحد پایاپای و IP مشترک 
بورس های کاایی، ایجاد ابزارهای جدید معاماتی نظیر گواهی سپرده، آتی و اختیار 
معامــات و نیز راه اندازی صندوق های کاایی در بورس انرژی، امکان خرید و فروش 
همزمان قراردادهای برق تا قبل از سررسید تحویل، ارتباط مناسب با کارگروه بورس 
انــرژی کانون کارگزاران و اوراق بهادار و ارتباط با تشــکل های فعال در حوزه انرژی 
را ارائه در این جلســه ارائه کرد.شــرکت کارگزاری بانک مسکن طی سال های اخیر 
نمایندگانی در هیات مدیره شــرکت بورس تهران، کانــون کارگزاران بورس بهادار و 
همچنین در کارگروه های مختلف تخصصی در بازار ســرمایه داشته است. همچنین 
این شــرکت دو ســال پیاپی به عنوان نماینده منتخب بازار سرمایه ایران در نشست 
کنفدراســیون بورس های اروپایی و آســیایی )فیاس( حضور داشته که به نشان برنز 
در میان کارگزاری های بین المللی نیز دســت یافته است.به گزارش هیبنا، عاوه بر 
کســب رتبه های گوناگون در بازارهای مالی، کســب بازدهی قابل قبول در پرتفوی 
سهام صندوق ره آورد آباد بانک مسکن و افزایش پرداخت سود به سرمایه گذاران این 
صندوق نتیجه مدیریت موفق شرکت کارگزاری بانک مسکن در صندوق ره آورد آباد 
طی سال گذشته بوده که سبب شــده این صندوق جایگاه دومین صندوق با درآمد 
ثابت بزرگ کشور را به خود اختصاص دهدشرکت کارگزاری بانک مسکن همچنین از 
سال گذشته همکاری با شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری مسکن )شامل 
سرمایه گذاری مسکن پردیس و سرمایه گذاری مسکن شمال شرق( را در جهت خرید 

محصوات صنعتی موردنیاز این مجموعه ها در بورس کاا آغاز کرده است

آگهی مناقصه عمومی)کتبی(آگهی مناقصه عمومی)کتبی(
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه  به استناد بند 2 مصوبه شماره 5 شورای محترم سازمان در نظر دارد انجام امور خدماتی در سطح شهر 
کرمانشــاه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی که دارای پروانه کسب و مدارک مثبته مرتبط بوده و مورد تایید اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی می باشــند برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید. لذا شرکتهای محترم واجد شرایط می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 

و دریافت اسناد مناقصه ازساعت 8 صبح مورخه 1399/04/28 لغایت ساعت 1200 مورخه  1399/05/04 به سامانه setadiran.ir  مراجعه فرمایند.
ضمناً شماره های تماس با سازمان 34271626و34278565-083 داخلی)17( می باشد.

شرایط مناقصه:
1- مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد و تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد. 

2- مبلغ برآورد)پایه( مناقصه: باتوجه به حجم کار و سایرآیتم های بررسی شده مبلغ 22/345/073/865ریال می باشد. 
3- هر یک از شرکتهای متقاضی می بایست دارای گواهینامه صاحیت کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه باشند.

4- مناقصه بصورت کتبی بوده و هر یک از شــرکت کنندگان می بایســت مبلغ500/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب فراگیر 
1892021690 نزد بانک تجارت شعبه زمزم )کد18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه واریز واسنادمناقصه را در مهلت تعیین شده در 

سامانه setadiran.ir بشرح ذیل تحویل بارگذاری نمایید:
))محتویاتپاکت الف – اصل فیش بانکی سپرده شرکت درمناقصه.

* ضمنآسازمان ازقبول هرگونه چک ویا وجه نقدبعنوان سپرده شرکت درمناقصه معذوراست
* محتویات پاکت ب – تصویر اساســنامه ،آگهی تغییرات، گواهینامه صاحیت ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی ،رزومه کاری ،برگ شرایط وپیش نویس 

قرارداد که به امضای صاحبان  امضاء  بهمراه مهر شرکت رسیده است.
* محتویات پاکت ج –فرم تکمیل شــده قیمت پیشنهادی بانضمام جدول آنالیز مربوطه که توسط صاحبان امضاء دراساسنامه شرکت مهر وامضاءگردیده 

است.(( 
 * ضمنآ مهلت ارســال پاکتها و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت)ستاد( ســاعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1399/05/14 

می باشد..((
5- سازمان مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض و یا وجوهی را که قانوناً بابت موضوع مناقصه و قرارداد منعقده به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای 

کارکرد و خدمات در زمان پرداخت مطالبات او کسر نماید.
6- برنده مناقصه مکلف اســت 10 درصد مبلغ پیشنهادی را بعنوان حسن انجام تعهدات در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر در موقع انعقاد قرارداد تحویل 

سازمان نماید.
7- در صورت عدم مراجعه برنده نفر اول در مهلت قانونی )به هر علتی (,سپرده وی به نفع سازمان ضبط و مورد مناقصه به نفر دوم واگذار و این شرط برای 

برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.
8- به پیشنهادات مخدوش,فاقد سپرده و مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- کلیه هزینه های برگزاری مناقصه شامل درج آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
10- سپرده برندگان اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز پس از برگزاری مناقصه استرداد خواهد شد.

11- شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند
12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت کننده می باشد.
13- قرارداد پیوست مدارک مناقصه بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد می باشد

14- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
زمان و مکان برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکتهای رسیده راس ساعت  15:00 بعدازظهر  روز سه شنبه مورخه 1399/05/14

 در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود.

موضوع مناقصه:
 انجام امور خدماتی در سطح سازمان وشهرداری کرمانشاه و کار با وسایل و ماشین آات خدماتی،سنگین و نیمه سنگین و عمرانی در 

راستای خدمات رسانی به شهروندان .)بصورت حجمی( قیمت برآوردی)پایه(: 22/345/073/865ریال

شماره آگهی مناقصه در سامانه setadiran.irمبلغ سپرده شرکت در مناقصه- ریالمبلغ تضمین قراردادمدت قرارداد

10500/000/0002099050048000001درصد مبلغ قراردادیک سال
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نگـــاه

 خروج نیروهای انگلیسی از پایگاه
 التاجی عراق

نیروهای انگلیسی وابســته به ائتاف بین المللی تحت امر آمریکا در عراق 
از عقب نشــینی خود از پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد خبر دادند.به 
گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای با عنوان »ارتش انگلیس 
اردوگاه التاجی را ترک کرده، اما به هیچ وجه از عراق خارج نشــده است«، 
اعام کرد: داعش طی سال های اخیر باعث تخریب و آشوب در اقصی نقاط 
خاورمیانه شد. هزاران تن کشته شده و شهرها ویران شدند، داعش جسدها 
و خرابه ها را پس از خود برجای گذاشــت، به همین شکل به کار خود ادامه 

می داد تا اینکه ائتاف بین المللی رسید و به اقدامات این گروه پایان داد.
طبق این بیانیه، نیروهای انگلیسی مستقر در عراق، طی شش سال گذشته، 
در راســتای آموزش بیش از صد و بیست هزار نیروی امنیتی عراقی تاش 
کردند و در حال حاضر در وضعیتی هستند که می توانند ماموریت آموزش 
را در یکی از اردوگاه های عراق به مربیان عراقی بســپارند.در این بیانیه آمده 
اســت: تهدیدی که ائتاف در عراق با آن مواجه اســت، یک تهدید واقعی 
است، چراکه برخی از پایگاه ها در معرض حمات سازمان یافته ای با آتش های 
غیرمستقیم قرار می گیرد و در امسال، حمله ای از این دست به کشته شدن 
یک نیروی ذخیره انگلیسی انجامید.در این بیانیه به این امر اشاره شده است 
که داعش قدرت حمات همچون حمات چریکی در داخل عراق و نشــان 

دادن تاثیر ایدئولوژیک خود را دارد.

اولین نشست غیرمجازی رهبران اتحادیه 
اروپا پس از شیوع کرونا

رهبــران اتحادیه اروپا دیــروز )جمعه( برای اولین بار پس از شــیوع کرونا 
شخصا در بروکسل گردهم می آیند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
این نشســت را لحظه حقیقت خوانده است.در این نشست فرانسه و آلمان 
پافشــاری خواهند کرد که بخش اعظم بودجــه ۷۵۰ میلیون یورویی برای 
جبران خســارت های کرونا، به صورت کمک مالی و بیشتر برای کشورهایی 
باشــد که بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند مثل ایتالیا و فرانسه. اما چهار 
کشور شــمال اروپا اصرار دارند این بودجه به صورت وام در اختیار کشورها 
قرار بگیرد.به گزارش بی.بی.سی شارل میشل، رئیس شورای اروپا گفته است 
موضوع فقط پول نیســت و وحدت و آینده اروپا هم مطرح اســت. او گفت 
توافق مشکل خواهد بود اما با جسارت سیاسی می توان به آن رسید.در این 
نشست درباره بودجه هزار میلیارد یورویی این اتحادیه برای هفت سال آینده 

هم بحث و مذاکره می شود.

 روسیه و فرانسه بر حفظ برجام 
تاکید کردند

 معاونان وزرای خارجه و دفاع روســیه و فرانسه درخصوص برنامه هسته ای 
ایران،بحران در لیبی و سوریه و کنترل تسلیحات گفت وگو کرده و بر حفظ 
برجــام تاکید کردند.به گزارش وزارت خارجه روســیه، این مذاکرات دیروز 
در پاریس مطابق توافق روســای جمهوری روسیه و فرانسه در مسائل ثبات 
راهبردی و کنترل تسلیحات و نیز دیدار برای فراهم کردن مقدمات نشست 
شورای همکاری مسائل امنیتی در سطوح معاونان وزیر خارجه و دفاع برگزار 
شد. در این مذاکرات از طرف روسیه، سرگئی ریابکوف و الکسانئر گروشکو 
معاونان وزیر خارجه و الکســاندر فومین معاون وزیر دفاع روســیه شرکت 
داشتند.وزارت خارجه روسیه و رسانه های روسی به مقامهای شرکت کننده 
از طرف فرانسه اشــاره نکردند.در گزارش وزارت خارجه روسیه آمده است: 
در این مذاکرات که در قالب 2+2 برگزار شــد، دو طرف درخصوص مسائل 
امنیت اروپا و جهان و ثبات راهبردی و نیز مسائل مهم عدم انتشار و کنترل 
تسلیحات، پیشگیری از رقابت تســلیحات در فضا و روابط روسیه و ناتو به 
تبادل نظر پرداختند.دو طرف درخصوص مسائل منطقه ای به تفصیل گفت 
و گو کردند. در پیوند با سیر اوضاع در اوکراین، طرفین بر اجرای توافق های 
مینسک و نیز اجرای تصمیمات گرفته شده در اجاس گروه چهار نورماندی 
که روز 9 دســامبر سال 2۰19 در پاریس برگزار شد تاکید کردند.روسیه و 
فرانسه در بخش دیگر دیدار درباره برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه 

هسته ای ایران گفت وگو کرده و بر اهمیت حفظ برجام تاکید کردند.

نگاهی به شکل گیری مساله تایوان؛ 
در دسترس ترین کارت آمریکا برای 

چانه زنی با چین
فروش اســلحه آمریکا در دوره ترامپ به تایوان به شکل فزاینده ای افزایش 
یافته و هدف از این کار به دست آوردن کارت های بیشتر برای چانه زنی با 
چین است.به گزارش رادیو بین المللی چین، وزارت خارجه آمریکا قراردادی 
62۰ میلیــون داری به منظور فروش تجهیزات و فنــاوری های ازم به 
منطقه تایوان برای به روزرســانی موشک های پاتریوت 3 متعلق به ارتش 
تایوان را به تصویب رســانده است.جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه 
چین نیز در پاسخ به این اقدام ضمن مخالفت با آن، اعام کرد پکن تصمیم 
به اعمال تحریم علیه شرکت تسلیحاتی اکهید مارتین پیمانکار اصلی این 
قرارداد گرفته اســت.چرا چین نسبت به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان 
چنین واکنش تندی از خود نشــان داده اســت؟ ازم است ابتدا به منشاء 
مســاله تایوان نگاهی بیاندازیم.مساله تایوان از جمله عواقب جنگ داخلی 
چین اســت. جمهوری خلق چین در ســال 1949 تاسیس شد. همزمان، 
رژیم حزب کومیــن تانگ که قبا بر چین حاکمیت داشــت و در جنگ 
داخلی شکست خورده بود نیز به سمت تایوان عقب نشینی کرد و حکومت 
خود را در آن بخش از ســرزمین چین حفظ کرد. بدین ترتیب، این نکته 
که »کدام طرف دولت قانونی کشور چین است«، در درازمدت بحث برانگیز 
بوده اســت.تا 2۵ اکتبر 19۷1، این بحث نتیجه آشکاری پیدا کرد. مجمع 
عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، قطع نامه شماره 2۷۵8 را به منظور 
شناخت نماینده دولت جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی چین 
در ســازمان و اخراج نماینده تایوان به تصویب رساند. این اقدام بدان معنی 
است که این نکته که »دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی چین 
است« توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد.تا یکم ژانویه 19۷9، 
چین و ایاات متحده رســما روابط دیپلماتیک برقرار کردند و دلیلش نیز 
این بود که واشــنگتن تعهد داد از سیاســت  »چیــن واحد« پیروی کند.

پیش از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، آن ها به ترتیب در سال 
های 19۷2 و 19۷8 دو اعامیه مشترک )»اعامیه مشترک شانگهای« و 
»اعامیه مشــترک برقراری روابط دیپلماتیک«( را امضا کرده بودند که به 
ترتیب، نماد رسمی عادی شدن روابط و برقراری روابط دیپلماتیک بین آن 
ها بود. آمریکا در این دو اعامیه مشترک این نکته را به رسمیت شناخت که 
حکومت جمهوری خلق، تنها حکومت قانونی چین است.اعامیه مشترک 
سومی نیز بین دو کشور که در 1۷ اوت 1982 )اعامیه 1۷ اوت( امضا شد، 
مفاد روشــنی در رابطه با موضوع فروش اسلحه به تایوان ارایه داده است. 
در ایــن اعامیه، عاوه بر تاکید دوباره بر اجرای سیاســت »چین واحد«، 
آمریکا همچنین قول داده بود که ساح های فروخته شده به تایوان از سال 
های حوالی زمان برقراری روابط دیپلماتیک پکن- واشنگتن بر عملکرد این 
روابط تاثیری نخواهد داشــت و سال به سال ساح های کمتری به تایوان 
فروخته خواهد شد. این تعهد روشن و رسمی واشنگتن در رابطه با فروش 
اســلحه به تایوان بود.اما، آمریکا بــه تعهدش عمل نکرد. به جای کاهش و 
توقف فروش اســلحه به تایوان، این کشور طی سال های متعاقب مدام به 
فروش انواع ســاح و تجهیزات پیشرفته نظامی به تایوان ادامه داده است. 
قرارداد 62۰ میلیون داری فوق فقط جدید ترین مورد بوده است. تنها در 
دوره ترامپ، آمریکا هفت بار فروش تســلیحات به تایوان را تصویب کرده و 
از این تسلیحات حتی می توان به 66 فروند جنگندهF16Vو 1۰8 دستگاه 
تانکM1A2Tاشــاره کرد.دولت چین متعهد به حل مسالمت آمیز مساله 
تایوان است. بنابراین، به طور خاقانه سیاست »یک کشور با دو نظام« را در 
این راســتا مطرح کرده است که در چارچوب آن، کشور متحد می شود اما 
تایوان نیز از خودمختاری ســطح باا برخوردار خواهد بود. اما آمریکا هرگز 
از دخالت در امور دو ســوی تنگه تایوان دست برنداشته و نیروهای جدایی 
طلب در داخل تایوان نیــز همکاری فعاانه با دخالت آمریکا دارند و با آن 
ها تبانی می کنند.بدیهی اســت که این کار آمریکا به خاطر نفع رساندن 
به تایوان نیســت. هدف نهایی حکومت فعلی منطقه تایوان جدایی تایوان 
از چین اســت اما آمریکا آشکارا نمی خواهد این خواست تایوان را برآورده 
کند و فقط می خواهد با زرنگی و از طریق اقداماتی مانند فروش اسلحه به 
تایوان و پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به تایوان، مدام امیدهای واهی به 
جدایی طلبان تایوان بدهد و مقامات تایوان را برای تشدید تنگناها با پکن 
و تحمیل فشار بر پکن، وسوسه کند.می توان دریافت واشنگتن برای اعمال 
فشار بر چین احساس ضرورت می کند؛ تایوان دردسترس ترین کارت نزد 
آمریکا برای چانه زدن با چین خواهد بود. ارسال کشتی های جنگی به تنگه 
تایوان در طی روزهای اول اصطکاک تجاری چین و آمریکا نمونه خوبی از 
این مورد بود. آمریکا 6 ژوییه 2۰18 اخذ عوارض گمرکی 2۵ درصد بیشتر 
از کااهای 34 میلیارد داری وارداتی چین را اعام کرد. دقیقا یک روز پس 
از آن یعنــی در ۷ ژوییه، دو ناوشــکن Aegis نیروی دریایی آمریکا از تنگه 
تایوان عبور کردند. آمریکا از جنگ تجاری با چین می خواست یک پیمان 
نابرابــر تجاری را بر چین تحمیل کند و عبور کشــتی های جنگی آمریکا 
از تنگه تایوان به منظور کســب یک ژتون بیشتر برای مذاکرات احتمالی 
آینده با چین تلقی می شــد.در دوره ترامپ فروش اسلحه آمریکا به تایوان 
به طور افسار گسیخته افزایش یافته است. هدف آمریکا از این کار به دست 
آوردن کارت های بیشتر برای چانه زنی با چین است. آمریکا در همین روز 
تصویب قرارداد 62۰ میلیون داری فروش اســلحه به تایوان، فروش 1۰۵ 
فرونــد جنگنده F-3۵ به ارزش کل 23 میلیارد دار به ژاپن را نیز تصویب 
کرد. همان طور که لی های دونگ استاد دانشکده امور خارجه چین گفته 
است: این قراردادهای فروش تسلیحاتی که در زمان اوج گیری اپیدمی کرونا 
در آمریکا تصویب شــد، نشــان می دهد که ایــاات متحده به محاصره و 

بازدارندگی چین سرعت بخشیده است.

حمله سایبری به تاسیسات آبرسانی 
کشاورزی رژیم صهیونیستی

 تارنمای صهیونیســتی آی 24 امروز خبر داد که زیرساخت های آبرسانی 
بخش کشــاورزی رژیم صهیونیستی هدف حمات سایبری قرار گرفت.به 
نوشــته آی 24، حمات سایبری، تاسیســات آبرسانی واقع در جلیل علیا 
و مرکز ســرزمین های اشــغالی را هدف قرار داده بود. به گفته مســئوان 
صهیونیستی، در این حادثه به پمپ های آبرسانی آسیبی وارد نشده است.

مقام های صهیونیســتی فرد یا کشــوری را متهم به دست داشتن در این 
حمات نکرده اند.پیشتر نیز اخباری در زمینه حمله سایبری به تاسیسات 
آب شهری رژیم صهیونیستی منتشر شده بود که فرد یا گروهی مسئولیت 

آن را بر عهده نگرفت.

مدیرکل اسبق شرق آسیای وزارت امور خارجه

بازگشت  کره ای ها به بازار ایران آسان نخواهد بود
مدیرکل اســبق شرق آســیای وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
رفتار کنونی کره ای ها در آینده روابط شان با ایران اثرگذار است 
و با رویه ای که در پیش گرفته اند، بازگشت شــان به بازارهای 
ایران آسان نخواهد بود.»ســید جال ساداتیان« در گفت وگو 
بــا خبرنگار سیاســی ایرنا، درباره عــدم پرداخت بدهی هفت 
میلیاردی کره جنوبی به ایران گفت: کره ای ها در عرصه سیاست 
خارجی وضعیــت خاصی را دارند و وضعیــت آنها به گونه ای 
نیســت که بخواهند به طور مستقل دست به عمل بزنند و به 
شدت زیر نظر ایاات متحده هستند.وی گفت: سئول در دوران 
جنگ سرد زیر چتر حمایتی واشنگتن قرار گرفت و برای مقابله 
با چین و شــوروی سابق به یکی از پایگاههای اصلی آمریکایی 
ها در شــرق آسیا تبدیل شد. اکنون هم تهدید کره شمالی که 
دارای بمب های هســته ای و هیدروژنی است را زیر گوش خود 
احســاس می کند و معتقد است اگر حمایت واشنگتن نباشد، 

تهدیدات پیونگ یانگ علیه سئول عملی می شود.

کره جنوبی از نظر سیاسی استقال عمل ندارد
این کارشناس مسائل شرق آسیا یادآور شد: کره جنوبی از نظر 
اقتصادی، کشــور پیشرفته ای است اما از نظر سیاسی استقال 
چندانی از خود ندارد.وی افــزود: کره ای ها به دایلی که متاثر 
از فشارهای آمریکا است، با این بهانه که مطالبات ایران به دار 
است و از طرفی، آمریکا بانک ها و موسسات مالی را از همکاری 
با ایران منع کرده، مدعی است که نمی تواند بدهی های خود را 
به دلیل تحریم هــا در اختیار ایران قرار دهد و به همین خاطر، 
از پرداخت  بدهی هایش خودداری می ورزد.ســاداتیان: کره ای ها 
تا پیش از تحریم ها روابط نزدیک و دوستانه ای که بیشتر رنگ 
و بوی اقتصــادی و مبتنی بر همکاری های تجاری بود، با ایران 
داشــتند اما فشــارهای دولت ترامپ کره ای هــا را مجبور کرد 

چشم شــان را بر همکاری های پر ســود با ایران ببندند و روابط 
دو کشــور به میزان قابل توجهی کاهش یابد.وی با اشــاره به 
شــیوع ویروس کرونا در دنیا اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا 
در کشــورهای مختلف دنیا از جمله کره جنوبی موجب کاهش 
فعالیت های اقتصادی و متعاقبا کاهش درآمد کشــورها شــده 
است. از سوی دیگر محدودیت های ناشی از کرونا در رسیدن دو 
کشور برای حل موضوع نیز موثر بوده است.مدیرکل اسبق شرق 
آسیای وزارت امور خارجه با بیان اینکه فکر نمی کنم بدهی کره 
جنوبی به ایران به گونه ای باشــد که آنها بخواهند این بدهی را 
پرداخت نکنند، ابراز داشــت: اگر فشار آمریکا نباشد، بازار ایران 

آنقدر جذاب اســت که کره ای ها بدهی شان را پس خواهند داد.
ســاداتیان یادآور شد: آمریکا به کشورهایی نظیر ترکیه و چین 
هم برای قطع همکاری با ایران فشــار می آورد. این فشــارها بر 
روابط اقتصادی شان با ایران هم موثر بوده ولی آن کشورها چون 
از نظر سیاســی مستقل هستند روابط  اقتصادی شان را همانند 
کره ای ها بــا ایران قطع نکردند.وی افزود: وضعیت و توانمندی 
برخی از کشورها به گونه ای است که می توانند در برابر زورگویی 
و فشار آمریکا ایستادگی کرده و بی اعتنا به تهدیدات ترامپ برای 
قطع روابط با ایران باشند ولی کره ای ها در برابر فشارهای ایاات 
متحده حرفی برای گفتن ندارند و نمی توانند به تهدیدات ترامپ  

اعتنا نکنند.این تحلیلگر مســائل سیاست خارجی در پاسخ به 
این سوال که وضعیت کنونی چه تاثیری بر آینده روابط ایران و 
کره جنوبی دارد، گفت: شرایط ایجاد شده موجب شده مراودات 
تجاری دو کشــور تقریبا به صفر برســد. از طرفی شرکت های 
بزرگ کــره ای ایران را ترک کرده اند. از طرف دیگر فروش نفت 
ایران به کره  جنوبی هم متوقف شــده است.ســاداتیان با اشاره 
به گذشته روابط تجاری دو کشــور بیان کرد: کره ای ها هم در 
عرصه تکنولوژیکی حضور زیادی در بازار ایران داشــتند و هم 
عاقه  زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های مربوط به نفت و 
پتروشیمی ایران داشتند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داده 

بودند ولی اکنون این همکاری ها و مراودات متوقف شده است.

چشــم کره ای ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
دوخته شده است 

وی اضافه کرد: من فکر می کنم اگر کره ای ها اســتقال عمل 
داشته باشند، دوست ندارند بازار ایران را از دست بدهند. هرچند 
رفتار کنونی آنها در آینده اثرگذار است یعنی بازگشت شان به 
بازارهــای ایران در آینده، آســان نخواهد بــود چراکه اولویت 
روابط ایران با کســانی است که در دوران سختی ایران را تنها 
نگذاشتند.این کارشناس مسائل شرق آسیا با اشاره به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: سئول می خواهد چهار، پنج ماه 
باقی مانده به انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را به شکلی 
بگذراند. به عبارتی، چشــم آنها به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا دوخته شده و می خواهند ببینند چه کسی رئیس جمهور 
آمریکا می شود.ســاداتیان ادامه داد: اگر بایدن بتواند ترامپ را 
شکســت دهد و پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود، قطعا 
کره ای هــا در زمینه روابط با تهران و بازگشــت به ایران تغییر 

رویه خواهند داد.

همزمــان بــا وخیم تر شــدن روابط 
میان پکن و واشــنگتن، چین امروز 
)پنج شنبه( در حالی که اعام کرد به 
توافق تجاری »فاز 1« خود با آمریکا 
پایبنــد خواهد ماند، هشــدار داد که 
واشنگتن  قلدرمآبانه  تاکتیک های  به 
پاسخ خواهد داد.به گزارش خبرگزاری 
رویتر، هــوآ چونیینگ، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه چین در واکنش 
اتهامات  و  به تحریم های واشــنگتن 
بدرفتاری با اقلیت مســلمانان اویغور 
که در آنجا زندگــی می کنند، مایک 
پامپئــو، وزیر امور خارجــه آمریکا را 
دعــوت کرد تا به چین ســفر کند و 
از منطقه ســین کیانگ بازدید کند تا 
ببیند که هیچ نقض حقوق بشــری 
در آنجــا وجــود نــدارد.  همزمان با 

افزایش اختافات میان واشــنگتن و 
پکن درخصــوص موضوعات مختلف 
از جمله نحوه مدیریت شیوع ویروس 
کرونا توسط چین، قانون جدید امنیت 
ملــی در هنگ کنگ و اتهامات جرائم 
حقوق بشــری در سین کیانگ، روابط 
میان این دو کشور در بدترین شرایط 

خود در دهه های اخیر قرار دارد.  
واشنگتن روز سه شــنبه جایگاه ویژه 
هنگ کنگ را لغو کرد و تحریم هایی را 
بر مقامات ارشد و کمپانی های چینی 
به خاطر هنگ کنگ و ســین کیانگ 

اعمال کــرد؛ اقداماتی که پکن آنها را 
محکوم کرده و متعهد انجام اقدامات 
تافی جویانــه شــد.هوآ در جریــان 
کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت: 
اگر چنین ممنوعیتی حقیقت داشته 
باشد، واقعا تاسفبار و رقت انگیز است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا تحریم های اخیر واشنگتن بر توافق 
تجــاری میــان این دو کشــور تاثیر 
خواهد گذاشــت یا خیر، گفت: چین 
امیدوار اســت که این توافق اجرایی 
شــود. ما همیشــه تعهدات خود را 

انجام می دهیم اما می دانیم که برخی 
در آمریکا به چیــن ظلم می کنند و 
بــرای آن قلــدری می کنند. چین به 
عنوان یک کشور مستقل باید به این 
اقدامات قلدرمآبانه آمریکا پاسخ دهد. 
ما باید به این زورگویی ها نه بگوییم، 
ما باید واکنش نشان دهیم و اقدامات 
تافی جویانه اتخاذ کنیم.وی همچنین 
اتهامات واشــنگتن درخصوص جرائم 
حقوق بشری علیه اقلیت اویغورها را 
»بزرگ ترین دروغ قــرن« خواند.این 
ســخنگو گفت: ما از ســفر پامپئو به 
کشورمان استقبال می کنیم و خواهیم 
دید کــه دیدگاه مردم ســین کیانگ 
نسبت به پامپئو چیست. من می توانم 
او را به برخی از دوســتان اویغور خود 

معرفی کنم.

پکن: 
جواب قلدری آمریکا را می دهیم

 بازگشــت کرونا به پکن و مبتا شدن شماری از افراد 
فعال در حــوزه صنعت مواد غذایی به این ویروس، بار 
دیگر ضربات ســهمگینی بر این صنعــت که بتازگی 

درحال جان گرفتن بود، وارد کرده است.
 معضل برگشــت کرونا به پایتخت چین این بار فقط 
مربوط به مبتایان به این ویروس نیست بلکه به دلیل 
آنکه ویروس از طریق یک بازار بزرگ مواد غذایی شیوع 
پیدا کرده و بسیاری از افراد دست اندرکار این صنعت را 
آلوده و مبتا کرد، دردسر ساز شده است.صنایع غذایی 
چین در دور اول شــیوع بیماری با مشــکات زیادی 
روبرو شدند اما امروزه نه تنها بسیاری از صادرکنندگان 
مجبور به توقف صادرات فراورده های گوشتی و ماهی 
به چین شــده اند و بعضی نیز داوطلبانه آن را متوقف 
کرده اند، در داخل هم شــرکت های فراوری گوشت و 
هم مواد غذایی با آینده ای مبهم روبرو هستند.با شیوع 
ویروس در شــرکت هایی که در زمینــه فراوری مواد 
گوشتی کار می کردند، دست اندرکاران صنایع غذایی 
در چین و دیگر نقاط جهان بتدریج با متغیرهای زیادی 
روبرو شده اند و شمار زیادی از آنها مجبور شدند کسب 
و کارشان را تعطیل کنند.پس از آنکه اعام شد ویروس 
در پکــن از غرفه های فروش ماهی شــیوع پیدا کرده 
است فروش برخی از انواع ماهی از جمله ماهی سالمون 

در این شهر به کمتر از نصف در دو هفته گذشته رسیده 
اســت.  »آتنا لین« از جمله مسئوان یکی از شرکت 
های فراوری گوشت می گوید که به طور مستقیم زیر 
ضربات کرونا قرار گرفته ایم، بخش هایی از شهر پکن 
دوباره در قرنطینه قرار گرفته است و فروش پایین آمده 
است.او که چندین سالن پذیرایی زنجیره ای دارد افزود: 
صنایع فروش، فراوری گوشــت و محصوات دریایی و 
رستوران ها تا قبل از این هم شرایطی بسیار شکننده 
داشــتند اما اوضــاع دوباره به هم ریخته و بازگشــت 
ویــروس به پکن، دیگر نقاط چیــن را هم تحت تاثیر 
قرار داده اســت.اداره کل گمرک چین هم اعام کرد 
که دو شرکت از برزیل و انگلستان که به چین فراورده 
های گوشتی صادر می کردند به دلیل شیوع ویروس، 
این صادرات را به صورت داوطلبانه متوقف کرده اند و 
حتی خود چین هم خرید از برخی شرکت های آلمانی 
و آمریکایی را متوقف کرده است.این شرایط برای اروپا 
هم مطلوب نیست، زیرا در سال 2۰19 میادی بخش 
زیــادی از فراورده های تولیدی آنها به بازار بزرگ یک 
میلیارد و 4۰۰ میلیون نفری چین صادر شد. از سوی 
دیگــر همزمانی این رویداد با جنــگ تجاری چین و 
آمریکا به ویژه وعده چین برای خرید 4۰ میلیارد دار 
از فراورده ها و محصوات کشــاورزی و زراعی آمریکا، 

موجب بروز مشکات جدیدی شده است.گمرک چین 
همه کانتینرهای حاوی مواد گوشتی و غذایی منجمد 
را با دقت بررســی می کند و با توجه به خطر شــیوع 
ویروس کرونا ســفارش های بسیاری از شرکت ها لغو 
شده است. چین بشدت به واردات گوشت برای عرضه 
در بازار داخلی وابســته اســت. بین ماه های ژانویه تا 
آوریل امسال )دی تا فروردین گذشته( این کشور ۷۷/1 
میلیون تن گوشــت خوک و 69۰ تن گوشت گاو وارد 
کرد که به ترتیب در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
1۷۰ و ۵3 درصد رشد داشته است.گمرک چین نامه 
هایی برای 4۰ کشور دنیا ارسال کرده و از آنها خواسته 
اســت تا بر صنایع و مواد غذایی خود نظارت بیشتری 
داشته باشند و موضوع را با سازمان بهداشت جهانی نیز 
در میان گذاشته است.در همین حال دولت محلی پکن 
بخشنامه های متعددی در روزهای اخیر منتشر کرده و 
از مردم خواسته است مراقب محصوات غذایی باشند و 
به مردم توصیه شده است حتی اامکان از غذا خوردن 
و سفارش دادن غذا در بیرون از منزل خودداری کنند.

گمرک چین در روزهای اخیر ده ها هزار نمونه از مواد 
غذایی و فراورده های گوشتی وارداتی را نمونه برداری 
کرده و مورد آزمایش کرونا قرار داده که البته مشکلی 

نداشته اند.

 »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق شــامگاه پنجشــنبه در دیدار »ژان 
ایو لودریان«، وزیر امور خارجه فرانســه گفت که بغــداد آماده همکاری با همه 
کشورهایی است که از صلح و ثبات حمایت می کنند.دفتر رسانه ای نخست وزیر 
در بیانیه ای اعام کرد، دو طرف در این دیدار که در بغداد صورت گرفت، در باره 
روابط و مســائل مورد توجه و مشــترک بغداد - پاریس از جمله مساله مقابله با 
همه گیری ویروس کرونا و بهره مندی از تجربه و تخصص فرانســه در مواجهه با 
این چالش جهانی گفت وگو کردند.الکاظمی در این نشســت گفت که فرانسه در 
قالب ائتاف بین المللی علیه تروریســم و بقایای داعش نقش مهم و برجسته ای 

در حمایت از عراق برعهــده دارد و بغداد امروز آماده همکاری های بین المللی با 
همه کشورها از جمله فرانسه است که از صلح و ثبات جهانی حمایت می کنند.

نخست وزیر عراق همچنین در این دیدار از  رئیس جمهوری فرانسه برای بازدید 
از عراق دعوت کرد.وزیر امور خارجه فرانسه نیز تأکید کرد که کشورش به عنوان 
بخشــی از ائتاف بین المللی برای از بین بردن داعش آماده اســت تا عراق را در 
ایفای نقش منطقه ای و شایسته خود پشتیبانی کند.بر اساس این گزارش، لودریان 
با ابرازی رضایت و خوش بینی از اقدام های دولت جدید عراق به ریاست الکاظمی 
گفت که پاریس همچنان به حمایت از تاش های عراق در بازسازی مناطق آزاد 
شده به ویژه موصل کمک می کند.وزیر امورخارجه فرانسه روز پنچشنبه وارد بغداد 
شد تا پیش از این با »فواد حسین« همتای خود و »برهم صالح«، رییس جمهوری 
عراق دیدار کرده است.لودریان قرار است با »جنین هنیس پاسخارت« نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نیز دیدار کند.وی سپس برای گفت وگو با مقام 
های محلی اقلیم کردســتان عراق، بغداد را به مقصد اربیل ترک می کند.لودریان 
صبح پنجشــنبه و پیش از سفر به عراق، به کویت رفت و با همتای کویتی خود 

دیدار و گفت و گو کرد.

ضربات مرگبار کرونا بر صنعت مواد غذایی چین

الکاظمی:
 عراق آماده همکاری با همه 
کشورها است

گزیده خبر
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فضانوردان ناسا طی ســومین پیاده روی فضایی خود، باتری های قدیمی 
»ایســتگاه فضایی بین المللی« را تعویض کردند.به گزارش اســپیس، دو 
فضانورد ناســا، ســومین پیاده روی فضایی خود را برای تعمیر »ایستگاه 
 )Chris Cassidy( »انجام دادند.»کریس کسیدی )ISS( »فضایی بین المللی
و »بــاب بهنکن« )Bob Behnken(، فضانوردان ناســا که در اواخر ماه مه با 
کپســول »دراگون« )Dragon( شرکت »اسپیس ایکس« )SpaceX( به فضا 
رفتند، طی ســومین پیاده روی خود توانستند باتری های قدیمی ایستگاه 
فضایی بین المللی را با باتری های جدیدی جایگزین کنند. کسیدی و بهنکن 
طی این پیاده روی فضایی که شــش ساعت زمان برد، شش باتری نیکل - 
هیدروژن قدیمی را برداشــتند و سه باتری لیتیوم- یون را جایگزین آنها 

کردند. از آنجا که کارآیی باتری های لیتیوم- یون، دو برابر بیشتر است، 

محققان آمریکایی موفق به توســعه یک سیســتم دوربینی کوچک 
شــدند که می تواند دید حشــرات از دنیا را برای مــا فراهم کند.به 
گزارش نیواطلس، محققان دانشــگاه واشــنگتن یک دوربین رباتیک 
جدید توسعه داده اند که به اندازه ای کوچک و سبک است که می تواند 
در پشت یک سوســک قرار بگیرد و از آنجا به صورت بیسیم کنترل 
شود تا به چیزهای مختلف تمرکز کند و فیلمبرداری کند.پس از آن 
فیلم و عکس ثبت شده توسط سوسک از طریق بلوتوث به یک گوشی 
انتقال داده می شود.در این دوربین، شاید کیفیت تصاویر خیره کننده 
نباشد چراکه عکس ها به صورت سیاه و سفید تصویربرداری می شوند 
و وضوح آن ها  ۱۶۰x ۱۲۰ پیکســل اســت.فیلم ها هم بین یک تا ۵ 
فریم بر ثانیه پخش می شوند.این کیت تنها ۲۴۸ میلی گرم وزن دارد.

محققان سنگاپوری با اســتفاده از تراشه اینتل یک پوست مصنوعی با 
قابلیت احســاس لمس ســاختند.به گزارش انگجت، محققان دانشگاه 
ملی سنگاپور )NUS( با استفاده از تراشه نورومورفیک » Loihi« شرکت 
»اینتل«) Intel( یک پوست مصنوعی توسعه داده اند که هزار برابر سریعتر 
از دستگاه حسی انسان، لمس را تشخیص می دهد.این سیستم همچنین 
می تواند شکل، بافت و سختی اشیاء را ۱۰ برابر سریع تر از یک چشمک 
زدن تشــخیص دهد.محققان معتقدند که این کار تحقیقاتی می تواند 
تعامل انســان و ربات را بهبود ببخشــد و مواردی مانند مراقبت توسط 
ربات ها و اعمال جراحی رباتیک و خودکار را عملی تر کند.تیم تحقیقاتی 
دانشــگاه ملی سنگاپور در ابتدا یک دست رباتیک را با پوست مصنوعی 

ساخت خود به نحوی آموزش دادند که بتواند خط بریل را بخواند.

سومین پیاده روی فضایی 
سرنشینان دراگون

 دوربینی که دید »سوسک«
 از دنیا را به ما نشان می دهد

 توسعه یک پوست رباتیک 
با حس امسه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیل در بمبئی هند

معرفی نیسان مگنیت کانسپت
 )Magnite( نیسان از کوچک ترین کراس اوور خود در قالب یک کانسپت نزدیک به تولید در هند پرده برداری کرده است. این خودرو مگنیت
نام گرفته که از ترکیب کلمات مغناطیس )Magnetic( و اشتعال )Ignite( ایجاد شده است. به گفتهٔ نیسان، کلمهٔ مغناطیس نشانگر طراحی و 
ویژگی هایی است که خریداران را به خودرو جذب می کند درحالی که کلمهٔ اشتعال آغاز دورهٔ جدید نیسان در هند را نشان می دهد. قرار است 
نسخهٔ تولیدی مگنیت با تغییرات بسیار اندکی در سال مالی ۲۰۲۰ در هند معرفی شود.مگنیت که برای رقابت در سگمنت B کراس اوورهای 
بازار هند ساخته شده است، در ابتدا برای برند داتسون طراحی شده بود اما ازآنجایی که نیسان در برنامهٔ بازسازی خود به دلیل کاهش هزینه ها 
قصد تعطیل کردن برند داتسون را دارد، پروژهٔ مگنیت به برند اصلی نیسان منتقل شده است. مدیرعامل نیسان موتور هند »راکش سریواستاوا« 
در مورد این کراس اوور جدید می گوید:    مگنیت یک جهش تکاملی در DNA جهانی شاسی بلندهای نیسان است و با استفاده از تکنولوژی های 
پیشرفته، یک تغییردهندهٔ بازی در کاس خود خواهد بود. ما اطمینان داریم که مگنیت به عنوان یک پیشنهاد جسورانه در بخش خودروهای 
زیر چهار متر، سگمنت B کراس اوورها را بازتعریف خواهد کرد. نیسان مگنیت که بر اساس فلسفهٔ »ساختن در هند، ساختن برای جهان« شکل 

گرفته، با توجه به الزامات و خواسته های خریداران هندی، در ژاپن طراحی شده است.

عضو IOC عنوان کرد؛
احتمال تعویق و یا لغو المپیک توکیو به دلیل کرونا

 یکــی از اعضای کمیته بین المللی المپیک اعام کرد که ممکن اســت ویروس کرونا باعث تاخیر دوباره و یا لغو مســابقات 
المپیک توکیو شود.شــیوع ویروس کرونا باعث شد تا مسابقات المپیک توکیو که قرار بود در سال ۲۰۲۰ برگزار شود با یک 
ســال تعویق روبرو و به ســال ۲۰۲۱ منتقل شود. با این حال هنوز جهان نتوانسته راه مهار کرونا را پیدا کند و همین مساله 
نگرانی ها را افزایش داده است.دیک پوند، یکی از اعضای IOC )کمیته ملی المپیک( در همین راستا به بررسی شرایط موجود 
پرداخت و اخبار و احتماات تکان دهنده ای را بر زبان آورد: این احتمال وجود دارد شیوع کرونا تاثیر خود را روی بازی های 
زمســتانی ۲۰۲۲ پکن هم بگذارد. قطعا موضوع المپیک پکن در نشست روز جمعه )نشست هفتگی این کمیته( مورد بحث 
قرار نمی گیرد. موضوع بررســی ما بیشــتر نگرانی های مطرح شده درباره بازی های المپیک توکیوست.وی در ادامه افزود: در 
صورتی که واکسن ساخته نشود و همه کشورها نتوانند از آن استفاده کنند؛ در این صورت IOC مجبور خواهد شد بازی های 

توکیو را دوباره به تعویق بیندازد و یا آن را لغو کند.

ا وانمودند کیفیت ماآه ر خاک زد صنع یکتا خود را ه ر رنگ کردیم رسوابنیاد اظهار ر رنگ چیدیم ن ه خندید آه ر مار رده پختیم سودای خامی چندا پنهان نبودن ، کردیم پیدااز عالم اش بی رده گشتیم از ری بست گردن ه میناما و رعونت ، افساهٔ کیست دادند ما را چشمی ه مگشاآه واریم محروم عبرت از بی دماغی گفتیم فردارای فرد وس وا بود امروز

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

برنامه »شــکات تلخ« شــنبه این هفتــه با موضوع 
آسیب دیدگان اجتماعی و معرفی فعالیت های اورژانس 
اجتماعــی روی آنتن مــی رود. مجتبــی احمدی ـ 
تهیه کننده و کارگردان این برنامه تلویزیونی ـ در این 
زمینه می گوید: به اندازه ای که مردم با سامانه تلفنی 
۱۲۵ )آتش نشانی( یا  ۱۱۵ )اورژانس( آشنا هستند به 
خدمات و فعالیت های موثر و مهم اورژانس اجتماعی 
یا ۱۲۳ شناخت چندانی ندارند. قطعا سامانه ۱۲۳ که 
رندترین تلفن خدماتی موجود است باید در رسانه های 
مختلف  معرفی شود تا در صورت نیاز آسیب دیدگان 
حوزه های مختلــف از جمله کــودک آزاری، معلول 
آزاری، ســالمند آزاری، همسر آزاری و اتفاقاتی مانند 
خودکشی و ... بتوانند با مراجعه به این شماره تماس مفری ایجاد کنند تا از اتفاقات پیش رو تا حد 
امکان جلوگیری شود.احمدی افزود: در ادامه پرداختن برنامه به آسیب های اجتماعی حوزه کودک 
و نوجوان، کودکان کار، کودکان خیابان در هفته پیش رو تصمیم داریم کودک آزاری و آسیب هایی 
کــه در اطراف زندگی برخی از کوکان در خانواده و خارج از خانه رخ می دهد را بررســی و تحلیل 
کنیم و البته به اقدامات اورژانس اجتماعی که از طرق مختلف می تواند کمک حال آنها باشد معرفی 
کنیم.در برنامه روز  شــنبه داســتان زندگی دختری را بررسی می کنیم که معتاد به دنیا می آید و 
اعتیاد پدر  و مادر مسیر زندگی او را تغییر می دهد.برنامه »شکات تلخ« با ساختاری مستند روزهای 
شنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه بعد از اخبار شبانگاهی روی آنتن 

شبکه ۵ سیما می رود.

جایی که هستم
 کتاب »جایی که هســتم« نوشــته جومپا اهیری 
)Jhumpa Lahiri( روایــت زنی اســت با تجربه حس 
توامان هراس و اشــتیاق؛ این کتاب یک سال پس از 
انتشار، به فارسی ترجمه و وارد بازار کتاب شده است.

اصالتا بنگالی اســت، در لندن متولد شــده و سال ها 
در ایتالیا زندگی کرده و حاا هم ســاکن پرینستون 
در آمریکاســت و »Dove mi trovo« نخســتین رمان 
جومپــا اهیری )Jhumpa Lahiri( بــه زبان ایتالیایی 
است که انتشارات گواندا )Guanda( در ایتالیا منتشر 
کرده اســت. غزل قربان پور مترجم این اثر به فارسی، 
در مقدمه ای که بــر این کتاب برای آنکه مخاطب را 
با آنچه خواهد خواند، آشنا سازد، »هراس و اشتیاق، 
درونی و بیرونی« را مهم ترین کتاب دانسته و نوشته است: »زنی که در محوریت داستان است بین 
حرکت و ســکون، بین کشف و شناســایی مکان جدید و پرهیز از آن به طور همزمان، برای ایجاد 
ارتباط در نوسان است. شهری که در آن زندگی می کند، او را مسحور خویش ساخته و پس زمینه 
زندگی روزمره او و تقریبا مخاطب خاص اوست: پیاده روهای اطراف خانه، باغ ها میدان ها، خیابان ها، 
مغازه ها، کافه ها استخری که مشتاقانه به آنجا می رود، ایستگاه اتوبوسی که او را تا مسافتی دورتر 
می برد، یافتن مادرش که پس از مرگ زودهنگاِم پدر در انزوای بیمارگونه ای غوطه ور شــده است. 
و پس از آن همکارانی که با نیمی از آن ها قادر به تعامل نیســت. دوســتان و »او« که ســایه ای 
تسلی بخش و آزارگر است. تا زمانی که لحظه گذر می رسد. در طول یک سال و پشت سر گذاردن 
فصل ها، زن به »بیداری« می رسد. روزی که ملو از دریا و نور خورشید است، او احساس قدرت کرده 

و گرمای زندگی را در خونش حس می کند.«

پائولو مالدینی
پائولــو مالدینی )بــه ایتالیایــی: Paolo Maldini( )زاده: 
۲۶ ژوئن ۱۹۶۸ در میان( مدیر فنی و مســئول نقل و 
انتقــاات تیم اصلی و جوانان آ.ث. میانو مدافع ســابق 
تیم ملی فوتبال ایتالیا، آ.ث. میان اســت.او پسر بازیکن 
فوتبال و مربی ســابق تیم ملی ایتالیا و باشــگاه میان، 
چزاره مالدینی است. بسیاری از کارشناسان از او به عنوان 
بهترین مدافع تاریخ فوتبال یاد می کنند. او هرگز لباس 
تیمی باشگاهی غیر از میان را بر تن نکرد و با ۲۵ سال 
حضــور در لباس آ.ث. میان رکــورد دار حضور با لباس 
یک تیم در تاریخ فوتبال است. شماره ۳ باشگاه میان به 
احترام او بایگانی شده است و پس از خداحافظی مالدینی 
به غیر از یکی از پسران او، هیچ کس پیراهن شماره ۳ را 
بر تن نمی کند.مالدینی نخستین بازی خود را با لباس میان در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۵ در دیدار با تیم 
اودینزه انجام داد. او پس از انجام بیش از ۹۰۰ بازی با لباس میان، سرانجام در سن ۴۱ سالگی در دیدار 
با تیم فیورنتینا در تاریخ ۳۱ ِمه ســال ۲۰۰۹، از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.او در هنگام خداحافظی 
از فوتبال، با ۲۵ ســال وفاداری به باشــگاه میان و باای ســر بردن ۲۶ جام مختلف از جمله: ۵ عنوان 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، ۷ قهرمانی در سری آ، ۱ قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایتالیا، ۴ قهرمانی 
در ســوپرجام اروپا و ۲ قهرمانی در جام بین قاره ای از اســطوره های میان و جزء پر افتخارترین بازیکن 
فوتبال های تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود.مالدینی ۱۲۶ بازی برای تیم ملی ایتالیا انجام داد. او در 
۴ دوره حضور خود در جام جهانی فوتبال و ۳ دوره جام ملت های اروپا هرگز نتوانست جامی را باای سر 
ببرد. تنها افتخارات ملی او، نایب قهرمانی در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴، ســومی در جام جهانی فوتبال 

۱۹۹۰ و نایب قهرمانی در جام ملت های اروپا ۲۰۰۰ است. 

در شکات تلخ روایت می شود

داستان دختری که معتاد به دنیا آمد


