
 ابتای ۲۱۶۶ نفر دیگر به کرونا 
 ۱۸۸ تن جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۱۶۶ بیمار جدید کووید۱۹ 
در کشــور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دکتر سیما سادات اری  
گفت: از دیروز ۲۸ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۱۶۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و ۲۹۳ نفر از آنها بســتری شدند.وی ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۷۱ هزار و ۶۰۶ نفر رسید.سخنگوی 
وزارت بهداشت همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۸۸ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیمــاری به ۱۳ هزار و ۹۷۹ نفر رســید.به گفته وی، 
خوشــبختانه تا کنون ۲۳۵ هزار و ۳۰۰ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.اری همچنین گفت: ۳۵۲۹ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارنــد.وی ادامه داد: تا کنون دو میلیون و ۱۲۳ هزار و 

۵۱۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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بی بی سی ، موسیقی ، احمدی نژاد
بهمن بابا زاده خبر نگاری اســت که در حوزه موسیقی فعالیت میکند. 
او اخیرا مصاحبه ای با محمود احمدی نژاد داشــته و از او در خصوص 
تصنیف های مخلفی ســئوال میکند. دکتر محمود احمدی نژاد عضو 
شــورای تشــخیص مصلحت در جمهوری اســامی ایران و ریاست 
جمهوری در دو دوره نهم و دهم در خصوص برخی تصنیف ها نظرات 
شــخص جالبی داده است .  ایشــان مصاحبه را با اظهار نظر در مورد 
خوانندگان قبل از انقاب آغاز نموده و اشــاره میکند که در گذشــته 
قبل از انقاب خواننده های زیادی بوده اند و موسیقی های گوناگونی 
هم ارائه میکردند. او در این خصوص به داریوش و ســتار و بنان و گلپا 
و خوانندگان زن اشاره می کند ولی نامی از ایشان نمی برد. او در این 
مصاحبه به این نکته اشــاره دارد که من در دوران جوانی بیشــتر به 
موسیقی های اعتراض کننده رغبت داشته ام ولی تصنیف آمنه را هم 
که ]نعمت اله[ آغاسی خوانده بود را هم گوش داده است. و می افزاید 
که در آن دوران جوانها بیشــتر به ســتار و داریوش تمایل داشته اند. 
خبر نگار از او در خصوص محدودیت های موجود در حوزه موســیقی 
ســئوال می کند که ایشان به محدودیت های قبل از انقاب هم اشاره 
می کند و وجود محدودیت ها را طبیعی تحلیل میکند. او به این نکته 
اشــاره میکند که محدودیت فقط در حوزه موســیقی نیست و شکوفا 
شدن انسان در سایه آزادی و حق انتخاب انسان را بر می شمارد. و آن 
را بحــث کلی تر میداند. در این مصاحبه بهمن بابازاده با پخش بخش 
هایی از تصنیف های خوانندگان  ایرانی و بیشــتر لوس آنجلسی امروز 
مانند حبیب ، شادمهر عقیلی و معین و شجریان نظر او را در خصوص 
هریک خواستار میشود. جالب این جاست که دکتر محمود احمدی نژاد 
در خصوص آهنگ خوانده شــده در زمان فتنه ۸۸ توسط محمد رضا 
شجریان که خود تحریک کننده جوانها بنفع میر حسین موسوی بوده 
و نام آهنگ » تفنگت را زمین بگذار « اســت میفرمایند : » چیزی که 
ایشــان خوانده اند آرمان من است« و بدون توجه که این آهنگ دقیقا 
علیه مشی و منش او ساخته و پرداخته و خوانده شده گافی ماندگار به 
نام خود را در تاریخ ثبت میکند. محمود احمدی نژاد در این مصاحبه 
محدودیت های نظام را برای برگزاری کنسرت به نقد کشیده و به شیوه 
عمل خود در دوران دو دوره ریاست جمهوری خود در دوره های نهم و 
دهم اشاره میکند. اینکه هر کسی میتواند نظر شخصی در خصوص هر 
موضوعی داشــته باشد البته حق طبیعی افراد است و محمود احمدی 
نژاد هم یکی از افراد جامعه اما اینکه ایشان ندانسته سخنی در خصوص 
شجریان بیان میکند نشان از رو حیه ساده لوحانه ای دارد که در ادوار 
مختلف از خود بروز داده است. اما در این مصاحبه متن و محتوا کمتر 
اهمیت دارد تا اینکه بی بی ســی بدان پرداخته است. دور خیز بی بی 
سی معموا سیاسی است و انگیزه ایجاد زمینه برای بوجود آوردن آب 
گل آلود در زمان مورد نیاز اســت. او احمدی نژاد را طعمه میکند تا از 
کسانی در میان جوانان چهره سازی کند که سابقه تقابل با ولی فقیه در 
کشور را در پرونده عملکرد خود ثبت کرده اند. اخیرا در فضای مجازی 
کلیپ هایی از ایشان پخش میشــود که مربوط به زمانهای مختلف و 
موضع گیری های متفاوت اســت. ایشان در یکی از این کلیپ ها فهم 
نظام را در برخورد با قرار داد ۲۵ ساله با کشور چین به چالش کشیده 
است. گویا ایشان با اینکه در مسند شورای تشخیص مصلحت جلوس 
دارند از کیف و کم قرار داد کم اطاع بوده اند و نقشــی برای رهبری 
نظــام در این قرار داد قائل نبوده اندو فقــط به حوزه جنجال آفرینی 
توجه کرده اند. در کلیپ بعدی ایشــان عدم تمایل خود را نســبت به 
کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ بیان نموده که البته حرف دل ایشان 
نیست . اگر استمزاج ایشان از رای و نظر شورای نگهبان این بود که او 
را رد صاحیت نخواهند نمود طبعا به این رویداد سیاسی روی خوش 
نشــان میداد. محمود احمدی نژاد امــروز از روی بغض به روحانی در 
محافلی مردمی جایگاهی هم دارد اما اگر مردم به این امر واقف شوند 
که برخی مناســبات مثبت که در او بوده بدون مناسبات منفی بسیار 
گسترده اش در شــخصی با ایمان و اخاص و جوان مانند دکتر علی 
باقری جمع است این بار در انتخاب یک ریاست جمهور دقیقا میدانند 
که چه میخواهند و به آنچه که نظام مقدس جمهوری اسامی در این 
برهه از تاریخ انقاب اسامی مطالبه میکند رای خواهند داد. نه بی بی 
ســی و نه احمدی نژاد این بار نمیتوانند مردم ایران را که هزاران بار از 
گذشته هشیار تر شده ان ، بفریبند. زیرا این بار نه هاشمی رفسنجانی 
و نه میر حسین موسوی هایی در تقابل نخواهند بود که مردم با انزجار 
از انها به امثال احمــدی نژاد را بدهند. انتخاب امروز و آینده مردم در 
مسیر دقیق و روشن به مصابه چشمانی باز ایران و ایرانی را از اینده ای 

برخوردار بهره مند خواهد نمود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

گوترش: 
واکسن باید در اختیار همه قرار بگیرد

دبیر کل ســازمان ملل هر گونه تاش کشــورها برای دزدیدن اطاعات درباره تحقیقات مربوط به 
واکســن کروناویروس از رقبایشــان را محکوم کرد.به گزارش خبرگزاری پرس اسوسیشن، آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل اظهار کرد، این »بســیار مهم« است که حقوق مالکیت معنوی در 
قبال دانشــمندانی که به دنبال تولید یک واکسن هستند حفظ شود.به گفته گوترش، این ضروری 
اســت در صورت تولید یک واکسن موفق، این واکسن در اختیار »همه در هر کجا« در جهان قرار 
بگیرد.این هشــدار او بعد از آن مطرح شــد که انگلیس، آمریکا و کانادا اخیرا گروهی از هکرهای 
مرتبط با سازمان اطاعات روسیه را متهم به هدف گرفتن محققان واکسن از جمله در انگلیس در 
تاش برای دزدیدن اطاعات کار آنها کردند.گوترش به رادیو ۴ بی بی ســی عنوان کرد: هر گونه 
جاسوســی مرتبط با واکسنها محکوم می شــود. به همین شکل ما هر سیاستی که به جای در نظر 
گرفتن واکســن به عنوان یک کاای عمومی جهانی متعلق به مردم و قابل دسترسی برای همه در 
هر جایی در جهان اختاف آفرینی می کند را باید محکوم کنیم.او ادامه داد: اینکه یک واکسن برای 
مردم هر کشــور تولید شود و دیگران فراموش شوند امری غیرقابل قبول است.گوترش عنوان کرد: 
این بســیار مهم اســت که مالکیت معنوی حفظ شود و هیچ کسی علیه هیچ کس دیگر جاسوسی 
نکند اما این همچنین مهم است یک واکسن در اختیار همه در هر جایی قرار گرفته و همه در هر 
جایی استطاعت آن را داشته باشند.گوترش از این که کشورها در وحدت با یکدیگر با هدف مبارزه 
با ویروس شکســت خورده اند اظهار تاســف کرده و این امر را ناشی از وضعیت از کار افتاده روابط 
میان بزرگترین قدرتهای جهان همچون آمریکا، روسیه و چین دانست.او تاکید کرد، ضروری است 
که کشورهای توسعه یافته تاش بیشتری برای حمایت از کشورهای فقیرتر به خرج دهند در غیر 

این صورت تاوانی وحشتناک می پردازند.

معاون وزیر ارتباطات:
 جریمه ۲ میلیارد تومانی گران فروشی اینترنت 

به اپراتورها اباغ شد
 رئیس رگواتوری از اباغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها )ایرانسل و همراه اول( خبر داد.  

گرانی بسته های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی 
درباره آن صحبت می شــود. تخلف اپراتورها از یک سو و عقب نشینی نکردن شان از موضعی که 
دارند از ســوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده ای شود. تا 
آن جا که بر اســاس قانونی که در پروانه های اپراتوری وجود دارد، امروز برای آن ها جریمه نقدی 
اعمال شــده است.»حسین فاح جوشقانی« دیروز )شــنبه( اعام کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه 
اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه 
دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانســل و همراه اول اباغ کردیم.معاون وزیر ارتباطات افزود: 
امروز  در جلسه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه های اپراتورها اعمال و به آن ها 
اباغ کردیم. فاح اضافه کرد: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته اســت 
و در صورت اســتمرار این مساله، قطعا روال های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش 
مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه های قانونی است که می توانیم با استناد به آن ها 
تخلفات را پیگیری کنیم.وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم 

اما روال های قانونی پیگیری خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: طبق گزارش وزارت بهداشــت تخمین زده می شــود که 
تاکنــون ۲۵ میلیون ایرانــی به کرونا مبتا شــده اند و ۱۴ هزار نفر هم جان 
خودشان را از دست داده اند. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح 
دیروز )شــنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تقریباً در ماه 
پنجم مبارزه با ویروس کرونا هستیم، اظهار داشت: همچنان نگرانی در داخل 
کشــور و هم در سطح جهان وجود دارد و همانطور که بارها تاکید شده است، 
هنوز درمان قطعی و واکسن وجود ندارد و به ایمنی جمعی در جامعه نرسیدیم. 
هیچ راهی جز قطع زنجیره ابتا نداریم تا بتوانیم برای کشــور و ســاماندهی 

شرایط بهداشتی تاش کنیم.

2۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتا شده اند
وی عنوان کرد: گزارشی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست ما رسید 
کــه نکات مهمی دارد مبنی بر اینکه تخمین ما بر این اســت که تاکنون ۲۵ 
میلیون ایرانی به این ویروس مبتا شده اند و حدود ۱۴ هزار نفر جان خود را از 
دست دادند و تعداد زیادی از افراد در این ۱۵۰ روز بستری بودند که مجموعاً 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بیمارســتان ها بستری بودند.وی عنوان کرد: در این 
گزارش آمده است که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتا خواهند بود. 
در این گزارش پیش بینی شده تعداد بستری هایی که در آینده باید پیش بینی 
کنیم حدود دو برابر مقداری خواهد بود که در این ۱۵۰ روز شــاهد بودیم. با 
توجه به اینکه زمان دقیق پایان این بیماری را نمی دانیم، باید از لحاظ تخت، 
امکانات و درمان، خودمان را برای شــرایط آینده آماده کنیم. در این گزارش 
آمده از هر ۱۰۰۰ نفر مبتا ۵۰۰ نفر اصًا ممکن اســت عائم نداشته باشند 
و متوجه هم نشوند. حدود ۳۵۰ نفر عائم خفیف دارند و اصًا نیاز به بستری 
ندارند و ممکن است ۱۵۰ نفر از ۱۰۰۰ نفر نیاز به بستری داشته باشند. پس ما 
یک جمعیت چند ۱۰ میلیونی پیش رو داریم که باید خودمان را آماده کنیم.

موج اول کرونا با یک غافلگیری توام بود
رئیس جمهور تصریح کرد: شاهد دو موج در ماه اسفند، فروردین و اواخر خرداد 
در کشور بودیم. در موج اول برخی از استان ها درگیر بودند مانند قم و گیان 
که در راس ابتا بودند. براســاس گزارش احتمال انتشــار ابتا در کشور از قم 
و گیان به دلیل حضور مســافران ووهان بود که در قم بیشتر جنبه تجارتی 
بود و در گیان بیشتر جنبه دانشجویی و ورزشی داشته است. موج اول توام با 
غافلگیری بود و موج دوم عمدتاً مربوط می شود به پایبندی مردم ما به آداب و 
سنن. عروسی ها، عزا و میهمانی های ما آداب و رسوم و زمان خاص خود را دارد. 
از طرفی نیز توجه زیادی هم به این بیماری نشده است.روحانی افزود: موج دوم 
محصول ریختن ترس و برگشتن مردم به زندگی عادی است و در این زندگی 
آداب و رســومی که باید ترک می شد مورد توجه قرار نگرفت. ما باید در تمام 
رسوم اجتماعی آداب و رسوم را کنار بگذاریم. بیماران بدون عامت، بزرگترین 
مشــکل را ایجاد می کنند در حالی که بیشترین انتشار ویروس برای این افراد 
اســت . این افراد هم زمان سرایت دهندگی شان طوانی تر است و هم ویروس 
بیشتری را منتقل می کنند. وی بیان کرد: مشکل دیگر در کشور ما فشار خون، 
چربی باا، قند خون، سنین باای ۵۵ سال و دیگر بیماری های زمینه ای است 
که کار ما را سخت تر می کند. در این شرایط سه راه اصلی و اساسی وجود دارد 
و همه باید به توصیه های مربوط به آنها توجه کنیم. ســاده ترین، راحت ترین، 
موثرترین و کم هزینه ترین روش استفاده از ماسک است که عامل بسیار خوبی 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری است. در کنار ماسک رعایت فاصله 
اجتماعی، جلوگیری از تجمعات و رعایت بهداشت شخصی از راه حل های دیگر 

است که می تواند کمک بزرگی برای سامت جامعه باشد.

6داروی موثر دراختیار داریم
رئیس جمهــور ادامه داد: خوشــبختانه هــم وزارت بهداشــت و درمان و هم 

شــرکت های دانش بنیان ما برای تولید داروهای تا حدی موثر، تاش خوبی 
کردند. ۵ دارو در اختیار اســت و یک دارو نیز در هفته های پیش رو در اختیار 
قرار می گیرد. با نگاه به آمار و ارقام، در برخی از کشــورهای شــرق آسیا این 
بیماری سریع تر جمع شده است و زودتر مشکل کاهش پیدا کرده است. دلیل 
این آن اســت که اینها تجربه گذشته را داشتند.روحانی افزود: در سال ۲۰۰۳ 
تجربه »ســارس« و پس از آن آنفوانزای خوکی و مرغی را داشتند و آمادگی 
کامل و اطاعت خوبی هم از دستورالعمل های پزشکی در جامعه وجود داشت. 
در این کشــورها صادقانه بیماری را عنوان می کردند و هیچکس آن را مخفی 
نمی کرد. بنابراین اینکه می بینیم در برخی کشــورهای شرق آسیا با تجربیات 
خوبی مواجه شدند را ما هم باید اجرا کنیم.روحانی تاکید کرد: ما باید در برابر 
این بیماری تاب آوری ملی را در دو بخش سامت و اقتصاد باا ببریم. در بخش 
اقتصادی اولین بخش مهم برای ما تولید اســت که باید سر جای خود باشد و 
افزایش پیدا کند و کاای مورد نیاز مردم در دسترس قرار بگیرد.رئیس جمهور 
اظهار داشــت: وقتی مردم یک نیازمندی دارنــد و به مغازه ای مراجعه کردند، 
باید کاای مورد نیاز آنها باشــد. مبنای تولید همیشه مورد تاکید ما است. هم 
برای اشتغال و هم تولید کاا باید برنامه داشت. اشتغال وابسته به تولید است 
و اگر اشتغال نباشد، زندگی مردم از هم می پاشد. اولین قدم ما حفظ تولید و 
در نتیجه حفظ اشتغال است.روحانی ادامه داد: آنهایی که تولید می کنند هم 
مهم هســتند. در آمار و ارقام داریم که ۱۵ میلیون کارگر، مهندس، کارمند و 
کارفرمــا در بخش تولید وجود دارد. این ۱۵ میلیون نفر جمعیت ۵۰ میلیونی 
را تشــکیل می دهند. اول باید از آنها حفاظت کنیم. یعنی دســتورالعمل های 
حفاظتی با شــدت در تمامی کارگاه ها و کارخانه ها رعایت شود. اگر این اتفاق 

نیافتد، خدمات، تولید و زندگی متوقف می شود.

باید تاب آوری ملی را افزایش دهیم
روحانی عنوان کرد: در بخش ســامت نیز نیازمند افزایش تاب آوری هستیم. 
نیروی انسانی ما در بیمارستان از دکتر، پرستار، کادر آزمایشگاه، به ورز و کسانی 
که دستگاه ها را ســرویس می کنند کادر درمان ما را تشکیل می دهند. نیروی 
انســانی ما هستند که دست به دست هم می دهند تا جبهه دفاع از سامت را 
تشکیل دهند. این نیروی انسانی برای ما مهم هستند. باید تعداد کافی در این 
بخش نیرو داشته باشیم و آنها باید بتوانند فرصت کافی برای استراحت داشته 
باشــند. نیروی کادر درمان ما نباید خســته باشد و اگر ساعت کاری باا باشد، 
کیفیت پایین می آید. همچنین کادر درمان ما باید انگیزه داشته باشد.وی تصریح 
کرد: خوشبختانه چون این موضوع یک مسئله ملی است و مربوط به جان مردم 
اســت، همه کادر درمان ما انگیزه بســیار باایی دارند. نکته مهم سامت کادر 
درمان ماست. کادر درمان ما اول باید خودش سامت باشد. اگر قرار باشد تعداد 
زیادی از کادر ما هر روز به این بیماری مبتا شــوند، خوب نیست و باید لوازم 
مورد نیاز، در اختیار آنها قرار گیرد.رئیس جمهور اظهار داشت: باید سامت کادر 
حفظ شود. نیازمندی های آنها مهم است و وزیر بهداشت گاهی از نیازمندی ها 
و کمبودها می گوید. باید همه تجهیزات را برای آنها فراهم کنیم تا ســامتی 
کادر ما حفظ شود.روحانی ادامه داد: باید نیازمندی ها برای خرید خاری، خرید 
داخلی و حقوق و کارانه کادر درمان را فراهم کنیم.وی گفت: بیماری که با آن 
مواجه هستیم همه گیر و عالم گیر است. اگر یک حادثه برای یک شهر باشد، 
باقی شهرها به کمک می آیند. امروز همه استان ها و شهرها درگیر این بیماری 
هستند.رئیس قوه مجریه افزود: مفهوم نقطه سفید این نیست که در آنجا بیماری 
وجود ندارد، این بدین معنی است که درگیری آن نقطه با بیماری معقول است.

روحانی عنوان کرد: در بیرون از کشــور هم شاهدیم که در کشورهای همسایه 
و کًا در سراسر جهان، همه درگیر این بیماری هستند. همه باید به توان خود 
تکیه کنند.وی تصریح کرد: همه ملت ها باید به توان خود تکیه کنند و کرونا این 
درس را بــه ما داد که قدرت ملی به خصوص در بخش درمان، علمی و اقتصاد 

باید در حدی باشد که بتوانیم روی پای خود بایستیم.

برآورد خروج سرمایه از طریق خرید ملک در ترکیه
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛

افزایش مشاغل ناپایدار بدون بیمه

 وام ودیعه اجاره مسکن چقدر است؟

 فعا منتظر یارانه 200 تا 600 هزار تومانی 
کرونا نباشید

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مخاطره افتادن مشاغل و آسیب کرونا به کسب وکارها را تحلیل کرد. در 
گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس با عنوان  »پایش امنیت سرمایه گذاری« منتشر کرده، آمده  است: تا قبل 
از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می داد که با تخلیهاثر تحریم ها بر 
اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کان رخ داده است و پیش بینی می شد که رشد بخش غیرنفتی در سال 
۱۳۹۸ مثبت باشد، اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد 

شوک بزرگ نااطمینانی بوده است...

شاخص بورس بر سر دو راهی اصاح یا صعود؟

 بهاروند خبر داد؛

انتقال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به پاریس 
معاون حقوقی وزارت امورخارجه گفت: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به پاریس منتقل شد. محسن 
بهاروند،آخرین وضعیت جعبه سیاه هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی 
اوکراین که بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران، پس از پرواز 
از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران به مقصد کی یف، هدف قرار گرفت، گفت: جعبه سیاه توسط 
مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری و یک نفر از قضات به پاریس منتقل شد و روز دوشنبه عملیات 
خوانش آن شروع خواهد شد. در این رابطه دولت فرانسه همکاری بسیار خوبی با هیات ایرانی داشته 

است که جا دارد از فرانسه، تشکر کنم.

روحانی در ستاد مقابله با کرونا:
تخمین ابتای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا

احتمال ابتای ۳۵ میلیون نفر دیگر
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غریب آبادی: گزیده خبر

همکاری درازمدت ایران و چین تصمیمی خردمندانه است
نماینــده ایران در آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و نزد دیگر 
سازمان های بین المللی در وین گفت: مخالفت ها توسط آمریکا و 
متحدانش، نشان می دهد که ورود به همکاری درازمدت دوجانبه 
و راهبــردی با چین به نفع هر دو کشــور و تصمیمی صحیح و 
خردمندانه اســت.کاظم غریب آبادی در صفحه اینستاگرام خود 
در خصوص ســند راهبردی همکاری های ٢۵ ساله ایران و چین 
به نکاتی اشــاره کرد.وی گفت: جمهوری اســامی ایران تحت 
شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا قرار دارد. 
ترامپ به اصطاح به سیاست فشــار حداکثری علیه ایران عزیز 
روی آورده تــا به زعم خود، به اهداف خود دســت یابد. با وجود 
زیرســاخت های قوی کشــور و حمایت بی شائبه ملت شریف از 
نظام و مقاومت در برابــر تحریم ها، باید از فرصت های مختلف 
موجود در عرصه بین المللی برای مقابله با تحریم ها نیز استفاده 
حداکثــری کرد. یکی از ایــن اقدامات، اتحاد ســازی و ورود به 
همکاری هــای راهبردی و طوانی مدت، با حفظ منافع و امنیت 
ملی و رعایت قوانین کشور اســت.غریب آبادی ادامه داد: چین، 
امروزه نه تنها مخالف سیاســت های یک جانبه و توسعه طلبی 
آمریکاست، بلکه با دارا بودن ١۴/١۴ تریلیون دار تولید ناخالص 
داخلی، صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان با پانزده و نیم درصد 

است. این کشــور همچنین اشتراک مواضع متعددی با ایران در 
موضوعــات بین  المللی دارد و در ســالیان اخیر، همواره با اتخاذ 
تصمیمات و اقدامات علیه ایران در چارچوب ســازمان های بین 
بین المللی مخالفت کرده است. طبیعی است در چنین شرایطی، 
آمریکا و طرفداران آن تمامی تاش مذبوحانه خود را انجام خواهند 
داد تا به خیال خود ایران را در انزوای اقتصادی نگه دارند و مانع 
ورود روابط گسترده تجاری و اقتصادی آن با سایر کشورها شوند.

این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: مخالفت ها توسط آمریکا و 
متحدانش، نشان می دهد که ورود به همکاری درازمدت دوجانبه 
و راهبــردی با چین به نفع هر دو کشــور و تصمیمی صحیح و 
خردمندانه اســت. یکی از نگرانی های عمده مخالفان خارجی از 
تحقق این ســند راهبردی، پیشرفت و توســعه ایران در جریان 
تحریم هاســت که ضمن به چالش کشــاندن هرچه بیشتر نظام 
ســلطه، می تواند از آن الگویی دیگر در میان کشورهای در حال 
توســعه مانند چین بسازد.وی گفت: در این راستا، ضروری است 
مرزبندی روشنی با دلواپسان آمریکایی و حامیان غربی و منطقه 
ای آن ایجاد شود، چرا که آنها نه دلسوز مردم هستند و نه نگران 
توسعه ایران در شرایط ســخت تحریمی؛ آنها فقط دنبال اعمال 

فشار بیشتر بر مردم و کشور عزیزمان هستند.

وزارت خارجه: 
سخنان نماینده شازند درباره واگذاری اختیار 

جزایر ایرانی به چین از اساس کذب است
روابط عمومی وزارت امور خارجه اظهارات نماینده مردم شازند در مجلس مبنی 
بر اینکه »بنا بوده اســت اختیار جزایر ایرانی به چین  واگذار شود« را از اساس 
کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاها را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسامی 
ایران دانست. روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطاعیه ای اعام کرد: 
اظهارات احمدی بیغش نماینده مردم محترم شازند در مجلس شورای اسامی 
در گفتگو با صدا و ســیما مبنی بر اینکه »بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به 
چین  واگذار شود« از اساس کذب بوده و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس ضربه 
شــدید به منافع ملی جمهوری اسامی ایران میزند.این وزارت خانه با اشاره به 
پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئوانه، از هیات رئیسه مجلس شورای 
اســامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته داشته باشد. روابط 
عمومــی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونــه ادعا درباره واگذاری، اجاره، 
مدیریت و یا دیگر اشــکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: ســند 
همکاریهای ٢۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو 
کشــور جمهوری اسامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد افتخار آمیز 
و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر 
محترم امور خارجه در نشســت هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به 
اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.

تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب کلیات طرح اصاح قانون انتخابات 
شــوراهای شهر و روســتا ، خبر داد.ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تســنیم، از تصویب کلیات طرح اصاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا 
خبر داد و گفت:در جلسه اخیر کمیسیون کلیات طرح مذکور به تصویب رسید 
و برای بررســی کارشناسی به کارگروه ویژه ارجاع شد.وی در توضیح مهم ترین 
محورهای طرح اصاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، بیان داشت: تایید 
صاحیت کاندیداها در انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان است که نمایندگان 
همه کاندیداها را تایید صاحیــت می کنند چرا که اگر این کار را نکند ممکن 
است اقوام و طایفه کاندیدای شورای شهر در انتخابات مجلس به وی رأی ندهند 
و اصطاحا تعارض منافع وجود دارد.عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: 
در ایــن طرح تأیید صاحیت از نمایندگان گرفته شــده و این وظیفه به عهده 
کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است که 3 تن از اعضای شورای نگهبان، 
٢ نفر از قوه قضائیه و 3 تن از نمایندگان مجلس در این کمیسیون عضویت دارند.

ابوترابی با اشــاره به بخش دیگری از این طرح، اظهار داشت: اعضای شوراهای 
شه و روستا که می خواهند پست به این مهمی را در دست بگیرند، متأسفانه از 
قوانیــن اولیه مربوط به کار خود اطاعی ندارد لذا آزمونی از قوانین اولیه از آنها 
اخذ می شــود که قبولی در این آزمون نیز یکی از شــروط تأیید صاحیت این 
کاندیداها اســت.نماینده نجف آباد در مجلس اضافه کرد: نکته بعدی این است 
که وقتی اعضای شــوراهای شهر انتخاب می شوند رها شده و نظارت چندانی بر 
عملکرد آنها نیست که با این طرح قرار شده نظارت مستمری بر عملکرد آعضای 

شورهای شهر و روستا در زمان ۴ سال خدمتشان وجود داشته باشد.

آخرین وضعیت استیضاح هیئت رئیسه 
مجلس از زبان یک نماینده

نماینده نیشابور در مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح هئت رئیسه 
پارلمان را تشریح کرد.هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسامیبا 
اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح هیئت مجلس، گفت: گروهی از 
نمایندگان مجلس هستیم که همچنان اصرار داریم این استیضاح انجام شود هر 
چند پس گرفتن امضا برای استیضاح و سوال در همه مجالس باب بوده و قطعاً در 
مجلس یازدهم هم وجود خواهد داشت.وی درباره علت کلید خوردن این طرح 
استیضاح، ادامه داد: در جانمایی نمایندگان در کمیسیون ها یک سری مدیریت 
ها انجام شد که به نوعی یک نوع مهندسی انتخاباتی بود که به همین دلیل ما 
این اســتیضاح را کلید زدیم و به این روند اعتراض داشتیم.نماینده نیشابور در 
مجلس با تاکید بر اینکه یک ســری اتفاقات در بحث کمیسیون ها در مجلس 
یازدهم اتفاق افتاد که در هیچ دوره ای از مجلس اتفاق نیفتاده بود، اضافه کرد: 
تا کنون حدود ٢۵ نفر از نمایندگان اصرار دارند که این طرح انجام شود.چنارانی 
وی با بیان اینکه تاکنون جلســه ای را با هیئت رئیسه مجلس برای بحث درباره 
طرح اســتیضاح نداشته ایم،اظهار داشت: بنده تاکنون عضو هیچ کمیسیون این 

بودم اما احتماا به کمیسیون قضایی و حقوقی خواهم رفت.

نادری: 
احتمال تغییر زمان بازگشایی مدارس و مراکز 

آموزشی با تشدید کرونا
عضو کمیســیون آموزش مجلس با اشاره به اظهارات مسئوان دولتی مبنی 
بر بازگشــایی مدارس از ١۵ شــهریور گفت: احتمال تغییر زمان بازگشایی 
مدارس با تشــکیل کرونا وجود دارد.احمد نادری عضو کمیســیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسامی، با اشــاره به اظهارات مسئوان دولتی 
مبنی بر بازگشــایی مدارس و مراکز آموزشــی از ١۵ شهریور، اظهار داشت: 
هنوز تکلیف ویروس کرونا به درســتی مشــخص نیست و به گفته بسیاری 
از کارشناســان حوزه بهداشــت و درمان، تا پایان ســال درگیر این ویروس 
خواهیــم بود و از طرفی هم اخیرا شــاهد افزایش تعداد مبتایان و فوتی ها 
به دلیل شــیوع هر چه بیشتر این ویروس هستیم.وی در همین راستا افزود: 
از طرف دیگر مســئوان دولتی توضیح نداده اند که مکانیســم فعال شدن 
مراکز آموزشی با وجود ویروس کرونا چگونه خواهد بود؟ مسئوان  آموزش 
و پرورش و وزارت علوم اعام نکرده اند که آیا آغاز فعالیت مراکز آموزشی به 
صورت مجازی و یا حقیقی است و ابعاد دقیق آن را مشخص نکرده اند.عضو 
کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه احتمال تغییر زمان بازگشایی مدارس 
و مراکز آموزشــی با توجه به موارد ذکر شده وجود دارد، اظهار داشت: جان 
و سامت دانش آموزان، دانشــجویان، معلمان، اساتید و همچنین آموزشی 
کشــور از اهمیت باایی برخوردار است لذا برای فعال شدن مراکز آموزشی 
باید تصمیم درســت و منطقی گرفته شود.نادری با بیان اینکه تغییر تقویم 
آموزشی نیاز به کار کارشناسی و تخصصی بیشتر دارد، تصریح کرد: قطعا در 
جلســات بعدی کمیسیون و تا زمان فرا رسیدن سال تحصیلی، این موضوع 
را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی و ارزیابی می کنیم و نظر کارشناسی 
اعضا را به مسئوان مربوطه ارائه می دهیم تا تصمیم درست و تخصصی در 

این زمینه اخذ شود.

میرتاج الدینی:
کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات این هفته به مجلس معرفی می شوند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: کاندیداهای نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات 
در هفته جاری به صحن علنی معرفی می شوند.حجت ااسام سید محمدرضا میرتاج الدینی، درباره روند بررسی صاحیت 
کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در مجلس اظهار داشت: هفته گذشته نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات 
در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی تصویب شــد و آن مصوبه در دستور کار ما قرار می گیرد.وی بیان 
کرد: کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه از امروز تا دوشنبه  جلساتی را برگزار می کند تا نامزدهای ریاست 
و دادســتانی دیوان محاســبات برنامه های خود را مطرح کنند و مدارک و شرایط آنان مورد بررسی قرار گیرد.نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: کمیته دیوان محاسبات روز دوشنبه گزینه های نهایی خود 
برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی می کنند.میرتاج الدینی افزود: در 
نهایت کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گزینه های نهایی برای ریاســت و دادستانی دیوان محاسبات را به صحن علنی 
مجلس معرفی می کند.وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دیوان محاســبات این هفته در مجلس انتخاب 
می شود؟ گفت: تمام تاش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن است که اسامی کاندیداهای نهایی برای تصدی ریاست و 
دادستانی دیوان محاسبات را طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس معرفی کند اما زمان انتخاب رئیس دیوان محاسبات 

بستگی به تصمیم هیئت رئیسه مجلس دارد.

 بررسی طرح پیام رسان های اجتماعی در دستور کار مجلس
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس از بررسی تشکیل کمیســیون ویژه جمعیت و خانواده و طرح پیام رسان های 
اجتماعی در این کمیســیون خبر داد.مجید نصیرایی ســخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی در تشریح 
دستور کار جلسه هفته جاری این کمیسیون، گفت: انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در مجامع، هیأت ها 
و شوراها در دستورکار هفته آینده اعضای کمیسیون قرار دارد.وی افزود: بررسی ایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانان )اعاده شده از شورای نگهبان( و همچنین پیش نویس طرح پیام رسان های اجتماعی روز یکشنبه )٢9 
تیر( در کمیسیون فرهنگی بررسی می شوند.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ۴ کارگروه تخصصی در 
این کمیسیون تشکیل شده است، ادامه داد: بحث و بررسی پیرامون شرح وظایف کمیته تبلیغات اسامی، ارشاد و میراث 
فرهنگی در دســتور کار روز یکشنبه این کمیته و بررسی کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در دستور کار کمیته زنان، 
خانواده، جوانان و تربیت بدنی قرار دارد.نصیرایی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون، بیان داشت: اعضای کمیته برنامه، 
بودجه و اصاح ساختار به بحث و بررسی پیرامون ساختار سازمان های فرهنگی کشور و تداخل بین آنها و کمیته فرهنگ، 
هنر، رسانه و فضای مجازی به بررسی نحوه طراحی نقشه راه کمیسیون در حوزه فضای مجازی در روز دوشنبه می پردازند.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس اظهار کرد: بررسی اخبار فرهنگی، ادامه بحث و بررسی پیرامون فضای مجازی 
کشور و استماع گزارش وزرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین ورزش و جوانان در دستور کار روز 

سه شنبه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

میر سرتیپ نصیرزاده مطرح کرد؛
رونمایی از شبیه ساز هواپیمای ایلیوشین 

گامی موثر در آموزش خلبانان است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با رونمایی از شــبیه ســاز هواپیمای 
ایلیوشین یک گام موثر در راستای آموزش خلبانان نیروی هوایی ارتش 
برداشــته شد.امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران، درباره سامانه شبیه ساز پرواز ایلیوشین ۷۶ 
نیروی هوایی ارتش که به تازگی رونمایی شد گفت: نیروی هوایی ارتش 
تا کنون شبیه ســاز های زیادی را برای ناوگان ترابری نهاجا ساخته بود، 
اما در عرصه نیمه سنگین و سنگین گامی بر نداشته بودیم که با رونمایی 
از شــبیه ساز پرواز هواپیمای ایلیوشین یک گام موثر در راستای آموزش 
خلبانان نیروی هوایی ارتش برداشــته شد.وی افزود: اهمیت این سامانه 
در آنجاســت که خلبانان ما قبا مجبور بودند برای آموزش به کشور های 
خارجی اعزام شــوند کــه در برخی اوقات هم این دوره ها از ســوی آن 
کشور ها لغو می شد و یا انجام آن را به سختی قبول می کردند.امیر سرتیپ 
نصیــرزاده با بیان اینکه با وجود صرف هزینه های باا آموزش های ازم از 
سوی کشــور های خارجی به ما ارائه نمی شد، اظهار کرد: خوشبختانه با 
ساخت این شبیه ساز با فناوری بسیار بااتر نسبت به نمونه های خارجی، 
خلبانان نیروی هوایی ارتش در این شــبیه ساز بومی آموزش های ازم را 
فراخواهند گرفت.وی ادامه داد: شبیه ساز ها در بحث ایمنی نیز بسیار موثر 
هستند. در واقع شبیه ساز به عنوان یکی از ضروری ترین نیاز های پرواز، 
از خود هواپیما گران قیمت تر است. شبیه ساز های هواپیما دارای کد های 
مخصوصی است که فقط در اختیار کارخانه سازنده قرار دارد و در صورت 
فروش هواپیما به کشــور ثالت نیز این کد ها را در اختیار آن کشور قرار 
نمی دهد و شبیه ساز ها را خودشان می سازند.فرمانده نیروی هوایی ارتش 
گفت: امروز این توانمندی را پیدا کردیم که تمام معادات پروازی توسط 
دانشمندان نیروی هوایی ارتش محاسبه می شود و شبیه ساز را به دقت 
و مطابق با حرکت های هواپیما می سازند. در شبیه ساز های ساخت داخل 

تمام ویژگی ها و عکس العمل ها ی هواپیما را می توانیم مشاهده کنیم.

جزئیات طرح جدید مجلس برای خروج 
داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی جزئیاتی از طرح جدید 
پارلمان برای خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی را تشــریح کرد.

حجت ااسام سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای خروج داوطلبانه 
ایران از پروتکل الحاقی، گفت: ایــن طرح در یک ماده واحده تدوین و 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شــده است.وی افزود: پس از اعام وصول 
طرح خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی، این طرح در کمیســیون 
امنیت ملی و دیگر کمیســیون های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هدف ما از این طرح این است 
که جمهوری اســامی ایران در راستای بازدیدهای آژانس از تأسیسات 
هســته ای، مراکز نظامی و بعضی بازدیدهایی که از برخی دانشــگاه ها، 
صورت گرفته، دســت برتر را داشته باشــد و بتوانیم حربه ای در برابر 
تحریم های آمریکا داشته باشیم.حجت ااسام نبویان در پایان با اشاره 
به جزئیاتی از ماده واحده طرح خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی، 
خاطرنشــان کرد: ما در این طرح گفته ایم که دولت ملزم است اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و نظارت ها را صرفاً تحت پادمان 

بپذیرد و اجرایی کند.

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ٢١ متهم 
کان ارزی، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی 
مقام برگزار شد. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
قاضی مســعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم 
مــواد ١93 و ١9۴ قانون آیین دادرســی کیفری از متهم 
شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.شهرخی در جایگاه 
قــرار گرفت و گفــت: درباره برات اســنادی به مبلغ ٢۴ 
میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شــرکت معتمد دنیای پارسه 
تمام جوانب را بررســی کرده بودیم. این برات بدون تعهد 
بود و در صورتی که ارز از ســوی بانک مرکزی تخصیص 
نمی یافت، هیچگونه تعهدی نداشــتیم.وی افزود: اعتبار 
ســنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبار سنجی 
با توجه به نوع تســهیات متفاوت اســت و در دو مرحله 
ریالی و ارزی پرونده را بررســی کردیم. مهمترین بخش 
اعتبار سنجی صورت های مالی شرکت بوده است. سرمایه 
شــرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر سه 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. نســبت حقوق صاحبان 
ســرمایه به کل دارایی شــرکت که یکی از شاخصه های 
مهم است نشان از آن داشت که این شرکت ٢۵.۵ درصد 
قدرت مالکانه داشــته است.متهم شــهرخی اضافه کرد: 
بانک مرکزی هیچ حساســیتی درباره رفع تعهد ارزی در 
آن زمان نداشــت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر 
تعهد ارزی رفع نشــده بود نه برای این شرکت و نه برای 
شرکت های دیگر متوجه آن نمی شدیم.این متهم در ادامه 
با اشاره به برخی فشارها و اختاف هایی که بین ارکان بانک 
برای تخصیص ارز وجود داشــت گفت: در شعبه پردیس 
این موضوع مطرح بود که، چون بانکداری شــرکتی آن را 
معرفی کرده اســت خود آن ها باید اقدامات ازم را انجام 
می دادند و شــعبه در این زمینــه مقاومت می کرد. هیچ 
پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده ایم. هر اقدامی انجام 
دادیم در حد وظایف کمیته شــرکتی بوده است و آقایانی 
که امروز می گویند ما مخالف بودیم چرا صورتجلسه را امضا 
کردند؟در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب 
به متهم شهرخی گفت: این که گفتید برای تخصیص ارز 
فشــار می آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختاف داشتند 
مربوط به چه کســانی است؟متهم شــهرخی گفت: اداره 
بانکداری شــرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک از 
برج ۸ تا برج ١٢ چک های شرکت که برگشت می خورد را 
رفع سوء اثر می کردند.قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان 
کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت 
آگاه بودید اقدام به تخصیص ارز نمی کردید.متهم شهرخی 
تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه 
اوضاع شــرکت شدم.در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: 
همین تفاوت دار و یورویی که شــما می گویید سه هزار 
و ٢۰۰ و ســه هزار و ۴۰۰ بود، می شــود ۷۰3 میلیارد و 
۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این ها شــاید 
برای شما پول نباشد. این رقم ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز 
را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. 

حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور 
تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می گویید ما 
اشراف کامل داریم. ما کارشناسی های ازم را انجام داده ایم. 
شما باید موارد خاف را که در این فرآیند متوجه شدید، 
اعام می کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله 
و ال سی روتین است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند. 
شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.قاضی 
مســعودی مقام افزود: من ایــن تذکر را به دیگر متهمان 
هم می دهم، ما بیشتر از آن ها به عملیاتشان اشراف داریم. 
ده ها کارشناس رسمی در حوزه های مختلف داریم، اینطور 
نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم چرا که 
خیلی از مطالب را کذب و خاف واقع مطرح می کنند. در 
رابطه با بانکداری شــرکتی کذب می گویند و همه چیز را 
وارونه جلوه میدهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند 
این امر صحیح نیســت. در مورد عملیات بانکی، ما همه 
موارد را بررســی کردیم اعم از تغییر ذی نفع، تغییر کاا 
و هیــچ کدام از آن ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. 
بانــک مرکزی اصا نمی تواند ایــن اقدامات را انجام دهد 
کارهایی که همه آن ها خاف است و دارد انجام می گیرد 
و باید جلوی آن ها را بگیرند و همه آن ها در قبال رشوه و 
زیرمیزی است.قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در زمان 
بانک مرکزی ســابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج نویسی 
شــد. ما استعامات بانک ها را هم نگاه کردیم، بیشتر این 
استعامات کذب است و در آن ها مطالب واقعی درج نشده. 
فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شــد. در این 
پرونده ٢۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند فلذا 
اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچگونه تاثیری 
ندارد. هم دادگاه و هم دادســرا به حقوق اقتصادی اشراف 
کامــل دارند لذا متهمین از پرداختن به مطالب کذبی که 
به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می شود خودداری 
کنند چرا که ما اشــراف کامل داریــم. وقتی دادگاه ها در 
مواردی مشابه آرای ١۰۰۰ صفحه ای صادر کرده اند یعنی 
به این موضوعات اشرافیت کامل دارند یعنی مطالب را دانه 
به دانه بررسی می کنند لذا آنچه از شما خواسته می شود 
بیان واقعیت ها و پشت پرده های قضیه است این امر است 
که می تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این 
فرآیند مشخص کند.در ادامه متهم شهرخی گفت: آقای 
قاضی همه مطالبی که شما ذکر کردید کاما درست است 
از زمانی که شــرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان 
قرارگرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به 
شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد از 
روند کاری شرکت مزبور آگاهی یافتم.قاضی گفت: اان که 
متوجه شــدید، ایراد چه بود؟متهم شهرخی گفت: اسناد 
حمل را ارائه دادند، اما کاایی نیامد و هنوز هم برایم سوال 
اســت چرا کاایی نیامد این ها یا باید ارز را به سیستم باز 
می گرداندنــد و یا کاا وارد کشــور می کردند و من مدام 
پیگیر این موضوع شدم.این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ 
اسناد نمی آید. تعرفه گمرکی کاا عوض شد و ما از وزارت 
صمت اســتعام کردیم و آن ها پس از استعام از وزارت 

جهاد کشــاورزی اعام کردند تعرفه کاایی صادر شده و 
ماشین آات کشــاورزی وارد شده است.قاضی مسعودی 
مقام پرســید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن 
کاا وارد شد؟متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل 
نداند.قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.متهم شهرخی 
گفت: خودشان اعام کردند ٢۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو 
ماشین آات کشاورزی وارد کردند.قاضی گفت:، ولی این 
ارزی که شما تخصیص دادید نیست.متهم شهرخی گفت: 
نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.در ادامه نماینده دادستان 
گفت: آقایان ارز را گرفته اند و در آن بازه زمانی فروخته اند 
و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده اند. قابل 
توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده است متعلق به 
یک شــرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را 
در یک پرونده دیگری دیده ایم گواهی صوری صادر شــده 
توسط این شرکت با این ســابقه بوده است.وی ادامه داد: 
متهم پایســته مسئول شــعبه بوده و باید بر روند ارزی و 
ریالی نظارت می کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال 
تامین شــده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. 
ایــن متهم اقرار کرده تقریبا ٢۵ میلیون یورو از بانک رفاه 
گرفته شده اســت. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین 
شده و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی 
۵ درصد و سهم اســد بیگی ۶ درصد بوده است.نماینده 
دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته 
است و تضمین ها یک ماه بعد گرفته شده است سوال این 
است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعام نشده 
اســت؟متهم شهرخی پاســخ داد: بانک مرکزی یکسری 
شــرکت ها را مجاز معرفی می کند. شرکت بازرسی که در 
آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داده است توسط 
بانک مرکزی معرفی شــده بود. موضوع اعتبار سنجی را 
شــعبه باید انجام می داد. کار من در چارچوب قانون بوده 
است و کم کاری انجام نداده ام. اگر شعبه بازاریابی می کرد 
پروســه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی 
به ما اعام شد. در شعبه کار پنهانی نمی توان انجام داد و 
در تمام کارها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی 
که مبارکی تماس گرفــت اداره بین الملل نیز همان روز 
تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این 
شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.قاضی خطاب 
به متهم شــهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط 

مبارکی تسریع شده است؟
متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته ام.

نماینده دادســتان خطاب به متهم گفت: در جلسه ١۵.۸ 
متهم منتظری بود؟این متهم گفت: در جلسه امور اداری 
امور بین الملل بود. در جلســه بانکداری شرکت هم بود 
البته فکر می کنم، اما در جلسه ١۵.۸ نبود.نماینده دادستان 
گفت: مبارکی با شــما چند تماس داشــته است؟ متهم 
شــهرخی گفت: دو تماس داشته اســت در تماس اول 
شــرکت هفت تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که 
صبح روز ١۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام 

دهید و پرونده بسته شود.

مسعودی مقام خطاب به متهمان کان ارزی در سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ٢١ متهم کان ارزی

واقعیت ها و پشت پرده ها را بیان کنید
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نگـــاه برآورد خروج سرمایه از طریق خرید ملک در ترکیه
طی دو ســال اخیر، تقاضای احتیاطی دارایی های امن به شکل محسوسی در کشور 
افزایش یافته و بخشــی از این تقاضا، به شــکل خروج سرمایه جهت خرید اماک 
در کشــورهای همسایه نمایان شده اســت.به دنبال تحریم های آمریکا علیه ایران 
که تجارت خارجی کشور را با شــرایط سختی مواجه کرده، موارد دیگری از جمله 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا مانند فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه که منجر 
به تعطیلی بسیاری از کســب و کارها شده، بسته شدن اکثر مرزها با همسایگان و 
محدودیت های حمل و نقل، شرایط تجارت خارجی کشور را دشوارتر کرده است؛ به 
طوری که تراز تجارت گمرکی کشور در ماه های اخیر منفی تر شده و ادامه این روند 
منابع ارزی کشور را محدودتر خواهد کرد. از سوی دیگر طی دوسال اخیر با خروج 
آمریکا از برجام و مشــکات اقتصادی به وجود آمده، نااطمینانی در اقتصاد افزایش 
یافته و منجر به افزایش تقاضای احتیاطی ارز و خروج سرمایه در کشور شده است. 
با توجه به اینکه یکی از معیارهای بررســی این نوع تقاضا در کشور، سرمایه گذاری 
ایرانیان در اماک کشــور ترکیه اســت، در این بخش میزان خرید ملک در ترکیه 
توســط ایرانی ها بررسی شده است.  بررسی خریداران خارجی ملک در ترکیه نشان 
می دهد که از ســال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، خرید ملک توســط ایرانیان در 
کشور ترکیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که در ماه های اخیر 
رتبه اول را در بین خریداران خارجی ملک در ترکیه به خود اختصاص داده اســت. 
در پنج ماهه نخســت سال ۲۰۲۰، ایرانی ها با گرفتن جایگاه عراقی ها، رتبه نخست 
خریداران ملک در ترکیه را به خود اختصاص دادند و ســهم شان از کل خریداران 
خارجــی ملک در ترکیه از ۱۲ درصد در ســال ۲۰۱۹ بــه ۱۸ درصد در پنج ماهه 

نخست سال ۲۰۲۰ رسیده است.

نمودار 1: ســهم خریداران خارجی ملک در ترکیه در در پنج ماهه نخست 
سال 2020- درصد )منبع: مرکز آمار کشور ترکیه(

در ســال ۱۳۹۸ ایرانی ها حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند 

که حدود ۷.۵ درصد تعداد کل معامات مســکن شهر تهران در همین دوره است 
که به خوبی حجم باای آمار را نشــان می دهد. همچنین، اطاعات نمودار دو نشان 
می دهد که سهم ایرانی ها از کل خریداران خارجی ملک در ترکیه در دو ماهه نخست 
ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته و از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد در دو ماهه 
نخست سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان دهنده تمایل بیشتر ایرانی ها برای خرید ملک 
در ترکیه علی رغم وجود بیماری کرونا در این کشــور است )اولین مورد فوت ناشی 
از بیماری کرونا در کشــور ترکیه در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۸ ثبت شده است(.پس از 
ثبت اولین فوتی در اواخر بهمن ســال ۱۳۹۸ در ایران، کشور ترکیه اقدام به بستن 
مرزهای مشترک خود با ایران کرد و تردد مسافران و حمل و نقل زمینی محموله های 
صادراتــی و وارداتی با محدودیت های جدی مواجه شــد. البته تعداد اماک معامله 
شده در ترکیه توسط ایرانی ها در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه 
کاهش یافت، اما با توجه به اینکه معامات ســایر خریداران خارجی ملک در ترکیه 
در مقایســه با ایران افت بیشتری داشت، باعث شد سهم ایرانی ها در خرید ملک به 

طور قابل توجهی افرایش یابد.

نمودار 2- تعداد آپارتمان های خریداری شــده توسط ایرانیان در ترکیه- 
تجمعی سال )منبع: مرکز آمار کشور ترکیه(

طبق نمودار ۲، تعداد اماک خریداری شــده توســط ایرانیان در ترکیه که از اوایل 
سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام روند صعودی دارد، در شهریور و مهر ۱۳۹۷ با 
تســهیل قوانین مهاجرتی ترکیه به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۹۷ رسید. این 
تعداد در آذر ماه ســال ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، حوادث پس از آن و افزایش 
نااطمینانی در اقتصاد به اوج خود رســید. در بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز پس از شــهادت 
ســردار قاسم ســلیمانی و حوادث بین ایران و آمریکا تعداد اماک خریداری شده 
در ترکیه دوباره افزایش یافت. هر چند با شــیوع کرونا در ایران از اســفند ۱۳۹۸ و 
قرنطینه های ناشــی از آن و بسته شدن مرزهای مشترک بین این دو کشور میزان 
خرید ملک توســط ایرانیان کاهش یافت و با افزایش مرگ و میر ناشــی از بیماری 
کرونا در فروردین و اردیبهشت این کاهش تشدید شد، اما نکته قابل توجه این است 

که با وجود ســخت گیری و ممنوعیت تردد مســافران بین این دو کشور، همچنان 
ســهم خرید ایرانیان نسبت به کل خریداران خارجی ترکیه افزایش یافته است و از 
۱۵ درصد در اســفند ۱۳۹۸ به ۲۴ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
بنابراین به صورت نسبی، انگیزه خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان نه تنها کاهش 
نیافته بلکه به دلیل وجود نااطمینانی های موجود در کشــور همچنان به عنوان یک 

دارایی امن منجر به افزایش خروج سرمایه از کشور شده است.

نمودار 3-  تعداد آپارتمان های خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه- 
تواتر ماهانه )منبع: مرکز آمار کشور ترکیه(

هرچنــد در مورد میزان دقیق خروج ســرمایه از این ناحیــه، اطاعات دقیقی در 
دسترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دار )شرط اعطای تابعیت( برای 
هر یک از اماک خریداری شده توسط ایرانی ها در ترکیه، می توان گفت که در سال 
۱۳۹۸ بیش از ۱.۵ میلیارد دار ســرمایه از کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده 
اســت. البته به این رقم می توان خروج قابل ماحظه سرمایه به مقاصد دیگر نظیر 
گرجستان، ارمنســتان، امارات متحده و کانادا را نیز اضافه کرد. این در حالی است 

که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۳ میلیارد دار بوده است.
در مجموع، طی دو سال اخیر، به دنبال افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی دارایی های 
امن نظیر ارز به شکل محسوسی در کشور افزایش یافته و بخشی از این تقاضا، به شکل 
خروج ســرمایه جهت خرید اماک در کشورهای همسایه نمایان شده است. با توجه به 
تداوم شرایط کان سیاســی و اقتصادی کنونی کشور، انتظار ادامه این روند در ماه های 
آینده نیز همچنان وجود دارد و این مساله می تواند اثرات نامطلوب بر نرخ ارز داشته باشد. 
از سوی دیگر کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی طی ماه های اخیر به دلیل تشدید تحریم ها 
و محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما 
منجر به کاهش بیشتر منابع ارزی کشور شده است. لذا در صورت عدم افزایش صادرات 
غیرنفتی و باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشــور و افزایش خروج سرمایه شرایط 

برای تامین ارز مورد نیاز کشور دشوارتر خواهد شد.
منبع: ایِبنا مریم شادی )کارشناس اقتصادی(

 وام ودیعه اجاره مسکن چقدر است؟
درحالی رئیس جمهور دســتور پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران را از 
مــرداد صادر کــرده که گمانه زنی های متعددی دربــاره مبلغ این وام و نرخ 
سود آن مطرح شده است.روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت 
وگوی تلفنی با وزیر راه  و شهرســازی با تاکید بر اختصاص وام ودیعه مسکن 
به مستاجران از ماه آینده )مرداد ۹۹(، اظهار کرد: طرح تسهیات ودیعه اجاره 
مسکن که پیش از این قرار شده بود با هماهنگی بانک مرکزی آماده شود، برای 
بررسی، به جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.وی تصریح 
کرد:سرعت بخشــی بانک ها برای اختصاص وام ودیعه مسکن به مستاجران 
نیازمند مساعدت ضروری است.در جریان این گفت وگو مقرر شد این طرح با 
اولویت تهران و هفت کانشهر در مردادماه برای مستاجرانی که در این دسته 
بندی واقع شده و قرارداد آنها رسمی و متراژ واحد مسکونی آنان طبق الگوی 
مسکن است، آغاز شود.بر اساس گزارش های میدانی نرخ اجاره بهای مسکن 
امسال در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. قسمت بد این ماجرا 
برای مستأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن 
پول پیش )رهن( است. در این وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن، ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا مصوب رده که نرخ اجاره بها در تهران، کانشــهرها و 
ســایر شــهر به ترتیب فقط ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد.در این شرایط 
گمانه زنی ها درباره مبلغ وام ودیعه مسکن مستأجران که قرار است به مالکان 
پرداخت شود، داغ شده اســت.  چندی پیش محمود محمودزاده در این باره 
گفته بود: وام ودیعه مســکن به کســانی پرداخت می شود که بر اساس قانون 
ســاماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها ســبز باشد، یعنی از تسهیات دولتی 
بخش مسکن استفاده نکرده باشند.وی تصریح کرد: در تسهیات ودیعه مسکن، 
مستأجران فقط سود این تسهیات را به بانک باز پس می دهند.گفته می شود 
وزارت راه و شهرســازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی 
را به بانک مرکزی ارائه کرده اســت. فارغ از اثر گذاری کم این مبلغ، سود این 
تســهیات که مستأجر باید آنرا پرداخت کند می تواند به چالشی برای برنامه 
وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود.بر اساس شنیده ها سود این وام احتماا ۱۸ 
درصد است، البته چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای کسب 
و کارهای آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا تامین شود سود آن ۱۲ درصد 
محاسبه خواهد شد.برای یک وام حدود ۳۵ میلیون تومانی که قرار باشد یک 
سال در اختیار موجر قرار بگیرد مستاجر باید حدود ۳.۵ میلیون تومان سود با 
نرخ ۱۸ درصد به بانک پرداخت کند. جزئیات و نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن 
هنوز مشخص نیست، اما با توجه به برنامه های ۷ سال اخیر دولت در حمایت از 

مردم، خیلی نمی توان به اثرگذاری این برنامه نیز  امیدوار بود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان:
تعهد اشتغال سال جاری را یک هزار و ۹۰۷ 

نفر در بهزیستی همدان
همدان- مجید ملکیان: مدیرکل بهزیستی استان، در نشست خبری با اصحاب 
رسانه به مناسبت هفته بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۷ کارگاه اشتغال مددجویان 
نیز همزمان با هفته بهزیســتی در همدان افتتاح می شود، گفت: یکی از این 
کارگاه ها کارگاه اشــتغال خانه بوم گردی است که توسط یکی از مددجویان 
همدان بازسازی شــده و برای ارائه خدمات از مددجویان سازمان بهره گرفته 
شده است.حمید رضا الوند  با اشاره به اینکه یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی 
راه اندازی شــده که ۸۰ مدد جو در آن فعالیت می کنند. ابراز داشت: هدف از 
برپایی این نمایشگاه ارائه دستاوردها و توانمندی های مددجویان است و بازدید 
و خریــد این محصوات انگیزه ای برای این افراد اســت تا تاش خود را برای 
توانمندســازی چند برابر کنند.الوند گفت: در این نمایشگاه محصواتی شامل 
تابلو، گلیم، فرش دستبافت نفیس ابریشم و... عرضه شده و همه روزه از ساعت 
هشت صبح آماده بازدید است.وی  با بیان اینکه امسال همزمان با این هفته ۷۶ 
واحد مسکن مددجویی برای خانواده های دارای تک معلولی و دو معلولی افتتاح 
شــد، ادامه داد: واحدهای تحویل داده شده به خانواده های دارای یک معلولی 
و دو معلولی یک واحد در شهرســتان بهار، ۳ واحد در شهرستان فامنین، ۱۱ 
واحد در شهرستان نهاوند، ۹ واحد در کبودرآهنگ، دو واحد در شهرستان رزن، 
۵ واحد در همدان و ۴۱ واحد در شهرستان مایر است.این مسئول با اشاره به 
اینکه سال گذشته ۶۰۰ ویلچر بین معلولین نیازمند توزیع شد، اظهار داشت: 
۳۱۳ ســمعک، ۶۰۰ قلم لوازم بهداشتی به افراد ضایع نخایی توزیع شد.مدیر 
کل بهزیستی استان از پرداخت مستمری مددجویان زیر پوشش این سازمان و 
همچنین مبلغ افزایش مستمری آن ها از محل هدفمندی یارانه ها که در سال 
گذشته اعمال شد، خبر داد و گفت: همچنین امسال در پرداخت حق پرستاری 

افزایش ۲ برابری داشتیم که در این خصوص ۵۵۴ هزارتومان پرداخت شد.

 تجلیل شهردار گرگان از دختران 
نخبه گرگانی

با تاش دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان از 
دختران نخبه شــهر گگران تجلیل شد.ه گزارش مرکز 
اطاع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
گرگان، عبدالرضا دادبود در مراســم تجلیل از دختران 
نخبه شهر گرگان که به تاش دفتر امور بانوان و خانواده 

شهرداری گرگان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار 
شد، اظهار کرد: توجه به موضوع موفقیت بانوان در زمینه های مختلف موضوعی 
است که به طور قطع باعث پیشرفت جامعه و افزایش انگیزه بانوان برای حرکت در 
مسیر موفقیت خواهد شد.وی ادامه داد: نخبه بودن تنها کسب مدال افتخار و ثبت 
یک رکورد یا عنوان در زمینه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری نیست بلکه 
نخبه بودن یک بانو در جامعه اسامی موفقیت در کسب رتبه در کنار موفقیت در 
حفظ و ترویج آموزه های دینی و اسامی است.شهردار گرگان با ابراز خرسندی از 
توجه دختران نخبه حاضر در جلسه به موضوع عفاف و حجاب و حضور دو قاری 
و حافظ قرآن کریم در جمع نخبگان این جلسه گفت: افتخار می کنیم که دختران 
این شهر در زمینه های ورزشی، فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی و دینی دارای 
رتبه های باا هستند و این موفقیت ها را ارج می نهیم.دادبود با اشاره به فرامین مقام 
معظم رهبری بر لزوم تقویت کشور توسط جوانان در زمینه های گوناگون گفت: 
بدون شــک یکی از راه های رویارویی با دشمنان افزایش دانش و اندیشه علمی 
جوانان است که می تواند باعث رشد و بالندگی جامعه و سربلندی ایران در جهان 
شود.وی گفت: شهرداری گرگان در حد توان از بانوان نخبه شهر گرگان حمایت 
خواهد کرد و هرچند این حمایت در وظیفه ذاتی شهرداری گرگان نیست اما من 
همه شما عزیزان را مشاوران خود می دانم و می توانید از طریق دفتر امور بانوان و 

خانواده شهرداری گرگان در پیشرفت شهر راهنمای ما باشید.

فعا منتظر یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی 
کرونا نباشید

پرداخت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا در چهارماهی که پیش بینی شــده 
بود به پایان رســیده و هنوز خبری از تصمیم برای ادامه این پرداخت نیست ؛فعا 
مشموان منتظر دریافت در تیرماه نباشند.از اسفندماه قرار بر این شد که به مدت 
چهار ماه برای جبران بخشــی از آسیب ناشــی از شیوع ویروس کرونا و هزینه های 
سنگین آن هر ماه مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای مشموان واریز شود.مبلغ 
تعیین شده برای حدود سه میلیون نفر و در خانوارهایی بود که هیچ گونه درآمدی 
نداشتند و در پایان هر ماه به حساب یارانه آنها واریز شد. البته دولت با یک مرحله 
دیگــر به بهانه ماه مبارک رمضان در مجموع پنج مرحله واریز انجام دادو خردادماه 
پایان این بسته حمایتی بود.اما این که با توجه به شرایط موجود و ادامه اوضاع ناشی 
از ویروس کرونا آیا همچنان پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ادامه پیدا می کند یا 
خیر، موضوعی اســت که دریافت اطاعات از سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد 
که با توجه به این که تصمیم گیری در دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در این رابطه 
صورت نگرفته، فعا برای تیرماه واریز این یارانه انجام نخواهد شد، اما در صورتی که 
هرگونه تصمیم گیری در این رابطه انجام شود سازمان برنامه و بودجه با تامین مالی 
پرداخت را انجام می دهد.بر این اساس می توان گفت که فعا خبری از پرداخت یارانه 
۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا که در روز انتهایی هر ماه پرداخت شده بود، نیست.

معموا در هر ماه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی 
بود که طی پنج مرحله نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آن تامین شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛
افزایش مشاغل ناپایدار بدون بیمه

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مخاطره افتادن مشاغل و آسیب کرونا 
به کســب وکارها را تحلیل کرد. در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس با 
عنوان  »پایش امنیت سرمایه گذاری« منتشر کرده، آمده  است: تا قبل از شیوع 
بیماری کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می داد 
که با تخلیهاثر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کان رخ 
داده است و پیش بینی می شد که رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ مثبت 
باشــد، اما پس از شــیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی 
این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط 
کســب و کار و فضای سرمایه گذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرد. 
انتظار می رود طی ماه های پیش رو فعاان اقتصادی در ایران آثار این ویروس 
جدید ناشناخته بر فضای سرمایه گذاری را بیشتر احساس و درک کنند و در 
فصل های مختلف ســال ۱۳۹۹ دریافت و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا 
کنیم.در این گزارش می خوانیم: بر اساس اعام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در 
زمستان سال ۱۳۹۸روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به ۱۰.۶ درصد رسید. 
با این حال افزایش تعداد شاغان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 
تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده اســت که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان 
افزایش اشــتغال بوده است. همچنین آمارها نشان می دهد که طی سال های 
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. 
متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی هایی هستند که آنها را در برابر 
کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر می کند. اشتغال ایجاد 
شــده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه 
توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه های زیر پنج نفر کار کن 
بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، 
حمل ونقل، واســطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شــده است. لذا این 
مشاغل که با وضعیت شغلی  »کارکن مستقل« طبقه بندی می شود، غالبا دارای 
قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. این گروه از شاغان عمدتا 
مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیت های شغلی ناپایداری مشغول هستند که 

عمدتا به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.

در صورت افزایش دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد 
حقوق شاغان همتراز، فاصله قابل توجه پرداخت ها 
بین این دو گروه به حداقل رسیده و از سویی دریافتی 
بازنشسته ها تا حدی نسبت به گذشته ترمیم خواهد 
شــد؛ موضوعی که دولت وعده اجرایی شدن آن را از 
اول مهر ماه داده است. بعد از جلساتی که بین سازمان 
برنامــه و بودجه با نمایندگان بازنشســته ها برگزار و 
رایزنی هایی در راســتای بهبود وضعیت حقوقی آنها 
صورت گرفت، اقداماتی نیز از ســوی سازمان با توجه 
به امکانات قانونی که وجود داشــت در دستورکار قرار 
گرفت.این در حالی اســت که از ســال های گذشته 
پرداختی به بازنشسته ها نه تنها در قیاس با شاغان 
بلکه نســبت به گروه های بازنشسته نیز چندان قابل 
قبول نبود و رضایتی نداشتند ، اما به هر ترتیب قانون 
برنامه ششم توسعه دولت را ملکف به ترمیم وضعیت 
آنها کرد.در ماده )۳۰( قانون برنامه ششــم توســعه 
موضوع ایجاد شرایط مناسب و عدالت در پرداخت ها به 
بازنشستگان مورد تاکید قرار دارد؛ به طوری که دولت 
مکلف است بررسی ازم جهت برقراری عدالت در نظام 
پرداخت، رفع تبعیض و متناســب سازی دریافت ها و 

برخــورداری از امکانــات شــاغان، بازنشســته ها و 
مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را 
انجام دهد.بر این اســاس در سال های اخیر اقداماتی 
در این راســتا صورت گرفت و هر ساله منابعی جهت 
همشان سازی حقوق بازنشسته ها در بودجه تعریف 
شد که در سال نسبت به گذشته جدی تر بوده است 
و منابع مدتظر نیز از۵۰۰۰ میلیارد ســال قبل به ۱۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.اما اخیر دولت 
وعده دیگری داد مبنی  همسان ســازی ۹۰ درصدی 
حقوق بازنشستگان با شــاغان همتراز که از ابتدای 
مهرماه اجرایی شود، موضوعی که اجرای آن می تواند 
اوضاع دریافتی بازنشسته ها تا حد مناسبی بهبود دهد 
که البته نوبخت-رئیس ســازمان برنامه و بودجه - در 
تازه ترین اظهاراتش)شب گذشته در برنامه تلویزیونی( 
بر نهایی بودن و از اجرایی شــدن ایــن وعده از مهر 
ماه تاکید کرده اســت.ز گفته های نوبخت این گونه 
بر می آید که همه بازنشســتگان کشوری و لشکری 
از اول مهر ماه معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین فعلی 
را دریافــت خواهند کرد که در همیــن رابطه طبق 
کارشناســی های انجام شده، جدولی تهیه شد که بر 

اســاس آن دریافتی طبقه به طبقــه و گروه به گروه 
اعضای بازنشســته حداکثر ۹۰ درصد شاغان خواهد 
بود.وی البته این تضمیــن را داده که با این تغییرات 
که از مهرماه اعمال می شــود رضایت بازنشســته ها 
را بــه همراه خواهد داشــت.اما نوبخت در مورد بیمه 
شدگان ســازمان تامین اجتماعی نیز خبرهای خوبی 
داشــته و گفته که با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان 
از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین 
سرمایه همسان سازی بیمه شدگان تامین اجتماعی 
هم انجام خواهد شــد.پیش از ایــن اقدامات دیگری 
در راســتای ترمیم حقوق بازنشستگان صورت گرفته 
بود؛ به طوری که امکان اســتفاده از فصل دهم قانون  
مدیریت خدمات کشــوری در راستای افزایش تا ۵۰ 
درصدی امتیاز حقوق برای بازنشستگان نیز فراهم شد 
.همچنین پرداختی به بازنشستگان برای امسال کمتر 
از دو میلیون و ۸۰۰ در ماه نیست یعنی پرداختی که 
برای شاغان در همین حد تعریف شده است.در عین 
حال که ســازمان برنامه و بودجه وعده داد تا قبل از 
آنکه مهر آغاز شــود همه پاداش بازنشستگی در همه 

رده ها پرداخت شود.

حقوق بازنشسته ها در یک قدمی شاغان

استانها

نتایــج یک پژوهش نشــان داد که قاچاق 
از ســال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ ، روندی افزایشی 
داشــته اســت. همچنین ایــن پدیده در 
کوتاه مــدت و بلندمدت، تاثیــر منفی بر 
اشتغال دارد و گسترش آن، سطح اشتغال 
را کاهش می دهد. اقتصاد هر کشور دارای 
دو بخش رســمی و غیر رســمی اســت. 
فعالیت های بخش اقتصاد غیررسمی معموا 
ثبت نشده هستند و از نظام خاصی پیروی 
نمی کنند. طبق گزارش سال ۹۶ کمیسیون 
اقتصادی مجلس حدود یک سوم کااهای 
وارداتی ایران از طریق قاچاق وارد کشــور 
می شــوند. پژوهشگران با توجه به اهمیت 
موضــوع قاچاق در کشــور، در مطالعه ای 
تاثیر قاچاق کاا بر اشتغال را مورد بررسی 
قــرار دادند.قاچــاق کاا در کوتاه مدت، با 
ایجاد شــغلی کاذب راهکاری برای فقر و 
بیکاری تلقی می شــود، اما از آنجایی که 
این فعالیت به تولید منجر نخواهد شد، در 
درازمدت با تضعیف بنیادهای تولیدی، فقر 
و بیکاری را تشدید می کند.مهدیه رضاقلی 
و سحر حیدرزاده؛ پژوهشگران گروه اقتصاد 
دانشگاه مازندران برای انجام این پژوهش 
ابتدا عوامــل به وجود آورنده قاچاق کاا را 
مشــخص کردند و سپس حجم قاچاق در 
کشور دوره زمانی ۱۳۵۷تا ۱۳۹۶ با استفاده 
از مدل سازی برآورد شــد. از آن جا که در 
خصوص میزان پدیده قاچاق کاا، اطاعات 
مشخصی در دسترس نیست، از یک روش 

غیرمســتقیم مدل ســازی برای تخمین 
استفاده شــد.در مرحله دوم با استفاده از 
روش های آماری تاثیر قاچاق بر اشــتغال 
مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این پژوهش 
نشــان داد که متغیرهای تورم، بار مالیاتی 
)نرخ تعرفه(، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی، 
اثر مثبت و معنــی داری بر قاچاق دارند. با 
افزایش سطح عمومی قیمت ها، میزان فقر 
در جامعه افزایش یافتــه و توانایی تأمین 
زندگی از طریق انجام فعالیت های رسمی، 
بــرای خانواده های بیشــتری غیرممکن 
می شــود و آن ها را ناگزیر به فعالیت های 
اقتصادی زیرزمینــی و فعالیت در بخش 
قاچاق می کند. از طــرف دیگر، با افزایش 
سطح قیمت ها، نرخ های مالیات بر درآمد 
افزایش یافتــه و انگیزه افراد برای قاچاق و 
فرار از مالیات بیشــتر می شود.در رابطه با 
تأثیرگذاری مثبت بــار مالیاتی بر قاچاق، 
بایــد این نکته را در نظر گرفت که در این 
مطالعه، از نرخ تعرفه به عنوان تبیین کننده 
بار مالیاتی اســتفاده شــده است. افزایش 
نرخ تعرفه می تواند تشدید کننده ورود به 
بخش غیررسمی باشد و در نتیجه، قاچاق 

را افزایــش دهد.با توجه بــه نتایج، متغیر 
»درآمد سرانه« بیشترین تاثیر را بر قاچاق 
دارد. افزایش درآمد ســرانه، سبب افزایش 
تقاضا می شود که این افزایش ممکن است 
شــامل افزایش تقاضای کاای غیر قانونی 
نیز باشد و در نتیجه برای تامین آن حجم 
قاچاق نیز زیاد شــود. در این مدل سازی، 
»شــاخص باز بودن اقتصــادی«، »اندازه 
دولت« و »نرخ بیکاری« اثر منفی بر قاچاق 
داشتند. چرا که محدودیت های تجاری و 
آزادی اقتصادی بیشتر، صادرات و واردات 
غیرقانونی و قاچــاق را کاهش می دهد.بر 
اســاس نتایج الگوی منتخب برآورد شده 
برای محاسبه حجم قاچاق در مرحله اول، 
متغیرهای تورم، بــار مالیاتی )نرخ تعرفه( 
درآمد ســرانه و نرخ ارز رسمی، اثر مثبت 
و معنــادار بر قاچاق داشــته و متغیرهای 
شــاخص بازبودن اقتصادی، اندازه دولت و 
نرخ بیکاری، دارای اثر منفی بر قاچاق است.

به گفته پژوهشــگران این تحقیق: »نتایج 
محاسبه اندازه نسبی و مطلق قاچاق، بیانگر 
این است که اگرچه روند آن دارای نوساناتی 
در بازه زمانی مورد نظر اســت، اما به طور 

کلی در دوره ۳۶ ســاله، روندی افزایشــی 
داشته اســت«.همچنین نتایج نشان داد 
که قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تاثیر 
منفی بر اشــتغال داشــته و گسترش آن، 
سطح اشتغال را کاهش می دهد.بر اساس 
یافته های این پژوهش، محققان پیشنهاداتی 
را برای کاهش قاچاق در کشور ارائه کردند:- 
کاهش نرخ تورم و جلوگیری از گسترش آن 
یکی از عوامل مهم در کاهش قاچاق است. با 
اجرای سیاست های پولی مناسب و انضباط 
مالِی دولت می توان با کاهش تورم، قاچاق را 
کاهش داد.- نظر به اینکه کاهش محدودیت 
های تجاری و بازتر شدن اقتصاد، به کاهش 
قاچاق منجر می شود، یکی از راهکارهای 
بسیار مؤثر برای مقابله با گسترش اقتصاد 
پنهان و قاچاق در کشور، کاهش محدودیت 
های قانونی است.-  با توجه به اینکه پدیده 
قاچاق کاا ،فرصت های شغلی بسیاری را در 
کشور نابود کرده و به اقتصاد ملی ضربات 
مهلکــی وارد میکند، می تــوان گفت هر 
سیاســتی که موجب کاهش قاچاق کاا و 
گستره اقتصاد زیرزمینی در کشور شود، می 
توانــد با تأثیر مثبت بر روند تولید داخلی، 
اشتغال را افزایش دهد.-دولت باید برنامه ها 
و راهبردهایی را برای امنیت بیشتر مرزهای 
کشــور به کار بندد و این اقدامات باید در 
چارچوبی تنظیم شــود که از ورود افراد و 
کااهای ناخواسته قبل از رسیدن به کشور، 

جلوگیری شود.

مروری بر نتایج یک پژوهش؛

قاچاق چه تاثیری بر اشتغال 
کشور دارد؟
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نفت از تب و تاب افزایش قیمت افتادگزیده خبر
بهای معامات نفت با ادامه افزایش موارد جدید ابتا به ویروس 
کرونا در آمریکا و سایر کشورهای جهان و تشدید نگرانی های 
بازار نسبت به دورنمای تقاضا، کاهش یافت و نسبت به قیمت 
نهایی جمعه پیش اختاف چندانی نداشت. لوکمان اوتونوگا، 
تحلیلگر ارشد شرکت FXTM به مارکت واچ گفت: به نظر می 
رسد بازار تحت تاثیر تصمیم اوپک و متحدانش برای تسهیل 
محدودیت عرضه از ۹.۷ میلیون بشــکه در روز به ۷.۷ میلیون 
بشکه در روز از ابتدای اوت قرار نگرفته است. اگرچه تقاضا برای 
نفت در هفته های اخیر به دلیل کاهش محدودیتهای قرنطینه 
بهبود تدریجی داشته است اما تسهیل محدودیت عرضه گروه 
اوپک پاس با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و افزایش موارد 
ابتا به ویروس کرونا در آمریکا ممکن اســت زودهنگام باشد. 
هر گونه ســیگنالی از وضع مجــدد محدودیتهای قرنطینه یا 
ضعف بیشــتر احیای اقتصاد جهانی ممکن است روی بخش 
تقاضا برای نفت تاثیر منفی گذاشــته و به شوکهای نزولی بر 
شاخصهای قیمت وست تگزاس اینترمدیت و برنت منجر شود.

آمریکا پنج شنبه گذشته بیش از ۷۰ هزار مورد جدید ابتا به 
ویروس کرونا را گزارش کرد که رکورد روزانه جدیدی بود. شمار 
مبتایان به بیماری کووید ۱۹ به مرز ۱۴ میلیون نفر نزدیک 
شــده و مناطق مختلف جهان برای مقابله با شــیوع بیماری، 
محدودیتهای رفت و آمد را ازسرگرفته اند.بهای معامات وست 
تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اوت ۱۶ سنت معادل ۰.۴ 

درصد کاهش یافت و در ۴۰ دار و ۵۹ ســنت در هر بشــکه 
بسته شــد.بهای معامات نفت برنت برای تحویل در سپتامبر 
۲۳ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافــت و در ۴۳ دار و 
۱۴ سنت در هر بشکه بســته شد.طبق آمار داوجونز مارکت، 
وســت تگزاس اینترمدیت برای کل هفته ۰.۱ درصد معادل 

چهار سنت در هر بشکه رشد کرد در حالی که نفت برنت ۰.۲ 
درصد افت داشت.تحلیلگران بانک جفریز در یادداشتی نوشتند: 
فعا به نظر می رســد بازار با تسهیل محدودیت عرضه اوپک 
پاس مشکلی ندارد و کاهش بیشتر تولید از سوی کشورهایی 
که در ماههای گذشته به طور کامل به توافق پایبند نبوده اند 

تا حدودی محدودیت عرضه این گروه را باا نگه خواهد داشت. 
پایبندی اوپک پاس به توافق قوی بوده و اگر موج دوم شیوع 
ویروس کرونا روند رشــد تقاضا را محدود کند، انتظار می رود 
ایــن گروه میزان زیادی نفت را از بــازار خارج کند. همچنان 
انتظار می رود با توجه به ســطوح پایین فعالیت، روند کاهش 
تولید نفت آمریکا ادامــه پیدا کند. جفریز پیش بینی خود از 
قیمت نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ را از ۳۷ به ۴۳ دار 
در هر بشــکه افزایش داد اما پیش بینی قیمت برای سالهای 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را تغییــر نداد و همچنان به ترتیب  ۴۸ دار 
و ۵۵ دار حفظ کرد.الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز 
جمعه اظهار کرد انتظار ندارد پس از تسهیل محدودیت عرضه، 
قیمتهای نفت جهانی تغییر چندانی پیدا کند و قیمتهای نفت 
در محدوده ۴۰ تا ۴۳ دار در هر بشکه کم و بیش ثابت شده 
اند.طبق گزارش روز چهارشــنبه اداره اطاعات انرژی آمریکا، 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ ژوییه به میزان ۷.۵ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و این آمار باعث شد شاخصهای 
قیمت روز چهارشنبه در بااترین قیمت چهار ماه اخیر بسته 
شــوند.بر اساس گزارش مارکت واچ، شــرکت خدمات انرژی 
بیکرهیو گزارش کرد شمار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا 
هفته گذشته یک حلقه کاهش پیدا کرد و به ۱۸۰ حلقه رسید 
که هجدهمین کاهش هفتگی متوالــی بود و از ادامه کاهش 

تولید این کشور در ماههای آینده حکایت دارد.

 مخالفت وزیر نیرو با آب و برق رایگان 
برای مدارس

وزیــر نیرو گفت: بهتر اســت موضوع معافیت مــدارس از پرداخت هزینه آب و 
برق مطرح نشود، بلکه ما حاضریم بخشــی از هزینه های مصرف انرژی مدارس 
را پرداخت کنیم، در مدرســه ای که آب و برقش رایگان باشد دانش آموز فرهنگ 
صرفه جویی و درست مصرف کردن را نخواهد آموخت و در آینده در این زمینه با 
مشکل مواجه می شود. رضا اردکانیان دیروز در حاشیه دومین نشست از سلسله 
نشست های »گفتگو بر مدار تحول و بهبود یادگیری« که با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و ارتباط با مدیران کل استان ها از طریق سامانه »شاد«  برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران از تشکیل کارگروهی مشترک بین این وزارتخانه و وزارت آموزش 
و پرورش برای تدوین نقشه راه مشترک در چارچوب رویکردها و راهکارهای هر دو 
دستگاه برای اصاح مدیریت مصرف و ترمیم تمرکزگرایی و بخشی نگری خبر داد.

وی اظهار کرد: امروز قرار شد کارگروه مشترکی در سطح معاونان وزرا در تهران 
و بین مســئوان آموزش و پرورش و مدیران وزارت نیرو در اســتان ها تشکیل و 
ظرف دو ماه آینده همه مواردی که برای تدوین یک نقشه راه مشترک ازم است، 
تدوین شود.اردکانیان با بیان اینکه کارگروه مشترک در این روزها شکل می گیرد 
و دســتورالعمل ها تدوین می شود، اما یک پیش شرط مهم دارد و آن یک تلقی 
هم سرنوشتی بین دو دستگاه است، اظهار کرد:  وزیر آموزش و پرورش ایده خوبی 
را در چارچوب گفت و گو مطرح و دنبال کردند که اگر این کار هم پایدار باشد و 
هم توسعه پیدا کند و این ساز و کار در سطح استان ها هم بین مسئوان آموزش 
و پرورش و دستگاه های اجرایی دنبال شود، دو مشکل اساسی ما در سازمان اداری 
کشور که یکی تمرکزگرایی و دیگری بخشی نگری است در این عرصه تا حدودی 
ترمیم می شود.وزیر نیرو ادامه داد: ما جامعه ای هستیم که باید به اخاق صحیح 
مصرف در همه عرصه ها بویژه آب و انرژی پایبند شــویم و یکی از مناسب ترین 
دســتگاه ها که در این زمینه به شکل وسیعی می تواند تاثیرگذار باشد آموزش و 
پرورش اســت؛ لذا اعام آمادگی کردیم که کار دامنه داری را با سازمان آموزش 
و پرورش کشــور برنامه ریزی کرده و آن را پیش ببریم. به مســائلی که در بحث 
تعرفه هــا و فرصت ها وجود دارد هم خواهیم پرداخت.اردکانیان گفت: زمینه های 
همکاری بین وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش خیلی وسیع تر از تعرفه های 
آب و برق مصرفی مدارس و یا نصب پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و این 

گونه مسائل است.

بهره برداری از پروژه سیستم روشنایی فشار 
شکن شهید مهدوی 

پروژه سیستم روشنایی فشــار شکن شهید مهدوی پس از ۵ ماه فعالیت مداوم 
گروه تعمیرات برق منطقه مرکزی به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه مرکزی، حسین بیگی، مهندس 
ارشــد تعمیرات برق این منطقه با اشاره به بهبود وضعیت روشنایی فشار شکن 
شهید مهدوی گفت: با هدف ارتقای کیفیت بهره برداری و همچنین با توجه به 
فرسودگی و عدم تأمین نور کافی توسط سیستم روشنایی قدیمی و نیز رفع خا 
های حفاظتی ناشی از نقاط کور و تاریک، این عملیات در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر مدیریت مصرف انرژی با راه اندازی سیســتم جدید روشنایی در 
این فشارشکن تشریح کرد: این پروژه در قالب کانال کنی، کابل کشی و نصب ۱۲ 
دستگاه برج روشنایی با ارتفاع ۱۵ متر اجرا شد.وی تصریح کرد: نه دستگاه از این 
برج ها به پروژکتورهای کم مصرف LED )هرکدام ۸ دســتگاه( و ۳ دستگاه به 

پروژکتور های گازی ضد انفجار تجهیز شد.

در ۳ ماهه نخست امسال صورت گرفت؛
جهش 43  درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

انــرژی تولیــدی ۳ ماهه اول ســال جــاری نیروگاه 
شهیدسلیمی نکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  
۴۳ درصــد افزایش یافت.مدیرعامل شــرکت مدیریت 
تولیدبرق نکا با اعام این خبر افزود: در ســه ماهه اول 
امســال ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۷۴۳ هزار کیلووات 
ســاعت انرژی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شد که از 
این میزان تولید بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۷۷ هزار کیلووات ســاعت 
انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.محسن نعمتی با بیان اینکه 
در این سه ماه بیش از ۲۱ درصد انرژی تعهدی نیروگاه طبق برنامه محقق شد، 
افزود: در این مدت ۷۱ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و ۲۹ درصد 
در واحدهای  بلوک ســیکل ترکیبی بدست آمد.وی همچنین به آمادگی کامل 
همه واحدهای نیروگاه نکا برای تولید پایدار انرژی در تابستان اشاره کرد و گفت: 
در راستای ارتقاء میزان آمادگی واحدها برای تولید انرژی مورد نیاز شبکه، از نیمه 
دوم ســال گذشته براساس برنامه زمانبندی، تعمیرات میاندوره ای و بازدیدهای 
دوره ای در تمامــی واحدهای بخاری، گازی و واحد بخار ســیکل ترکیبی و نیز 
تعمیرات اساسی در واحدهای چهار و یک بخاری انجام شد و در حال حاضر  همه 

واحدهای این نیروگاه با آمادگی کامل در مدار تولید قرار دارند.

 تقدیرمدیرعامل شركت برق منطقه اي یزد 
از چادرملو

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اي یزد در دیدار با مدیرمجتمع صنعتی چادرملو 
از همکاری این مجتمع با صنعت برق کشــور تقدیر و تشکر کرد .ابوالفضل اسدي 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي یزد ، در دیدار با محمود مصري نژاد مدیر مجتمع 
صنعتــي چادرملو، همکاریهاي این مجموعه با صنعت برق اســتان را مهم و موثر 
دانســت و خواستار تداوم همکاري در مدیریت مصرف بار سال جاري شد.وي ابراز 
امیدواري کرد با همکاري و تعامل موثر صنایع استان، از پیک بار تابستان سال جاري 
نیز به خوبي و بدون قطعي عبور کنیم.مهندس محمود مصری نژاد مدیر مجتمع 
صنعتي چادرملو نیز ضمن تشریح فعالیت ها و همکاري هاي این مجتمع، شرایط 
کار بخش هاي مختلف این مجتمع صنعتي را تشــریح کرد.گفتني است، شرکت 
 ISO۵۰۰۰۱ چادرملو عاوه بر اتخاذ تدابیری چون، استقرار سیستم مدیریت انرژی
در کارخانــۀ های فوادی خود و در راســتای صرفه جویی و بهبود مصرف انرژی.

شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گاز و برق )طی بررسی ۵ سال گذشته( و تاش در 
راستای کنترل این عوامل و بهینه سازی تجهیزات  جهت کاهش مصرف و جابجائی 
زمان تعمیرات دوره ای واحدها به زمان پیک بار به منظور کمک به پایداری شبکه 
برق.اقدام به  احداث یک واحد  نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی ســیکل ترکیبی در مجتمع 
صنعتی خود در اردکان یزد نمود.این طرح شامل ۲ واحد گازی و یک واحد بخار، 
با ظرفیت تولید ۵۰۰  مگاوات برق است که در سال  ۱۳۹۵ بطور کامل راه اندازی 

شد و در مدار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

وزیر انرژی روسیه:
تسهیل توافق كاهش عرضه اوپک پاس 

قیمت نفت را تغییر نمی دهد
وزیر انرژی روسیه معتقد است تغییر قیمت نفت پس از تسهیل کاهش تولید 
اوپک پاس بعید به نظر می رســد.به گزارش خبرگزاری اینترفکس، الکساندر 
نــواک، اعام کرد که انتظار ندارد قیمت جهانی نفت پس از تســهیل کاهش 
تولید ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پاس( 
تغییر یابد.وی افزود: قیمت نفت کــم و بیش در محدوده ۴۰ تا ۴۳ دار برای 
هر بشــکه متعادل است. همچنین انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در ماه اوت 
بهبود چشــمگیری یابد.نواک پیش تر گفته بود: انتظار می رود تقاضای جهانی 
نفت در ماه اوت مقدار قابل توجهی بهبود یابد و به ۱۰ درصد پایین تر از سطوح 

دیده شده پیش از بحران ویروس کرونا برسد.

توتال فرانسه وارد بزرگترین قرارداد تأمین 
مالی در قاره آفریقا شد

توتال اعام کرد که به منظور تامین ۱۴.۹ میلیارد دار از بودجه مورد نیاز برای 
یک پروژه گاز در شمال موزامبیک قراردادی را با این کشور امضا کرده است.به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، غول نفتی فرانسوی توتال اعام کرد که به منظور 
تامیــن ۱۴.۹ میلیارد دار از بودجه مورد نیاز برای یک پروژه گاز در شــمال 
موزامبیک قراردادی را با این کشور امضا کرده است.این بودجه برای پروژه ۲۳ 
میلیارد داری گاز مایع در استان کابو دلگادو در شمال موزامبیک و در نزدیکی 
مرز تانزانیا تأمین شــد.این قرارداد که بزرگترین توافق نامه تأمین مالی در قاره 
آفریقا محسوب می شود، شامل دریافت وام از هشت موسسه اعتباری صادراتی، 

دریافت ۱۹ تسهیات بانکی تجاری و یک وام از بانک توسعه آفریقا است.

توافق آمریکا و هند برای نگهداری ذخایر نفت 
اضطراری

آمریــکا و هند توافــق اولیه ای را برای همکاری در زمینــه ذخایر نفت اضطراری 
شامل امکان ذخیره سازی نفت هند در مخازن استراتژیک آمریکا امضا کردند. دن 
برویــت، وزیر انرژی آمریکا در کنفرانــس از راه دور با دارمندرا پرادهان، وزیر نفت 
هنــد به خبرنگاران گفت که مقامات دو کشــور در ماههای آینده درباره جزییات 
ذخایر اضطراری گفت و گو خواهند کرد.برویت گفت: آمریکا مایل اســت پروســه 
اشتراک گذاری تاسیسات مخازن نفت استراتژیک با هند را آغاز کند و پس از آن 
ببیند چگونه ذخایر نفت اســتراتژیک آمریکا شامل مخازن زیرزمینی در تگزاس و 
لوییزیانا می تواننــد به هند برای نگهداری نفت کمک کنند.دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا در مارس به برویت دستور داده بود ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را 
به ظرفیت حدود ۷۱۴ میلیون بشکه پر کند اما کنگره حاضر به تامین مالی خرید 
نفت از تولیدکنندگان داخلی نشــد.وزیر انرژی آمریکا گفت: این طرح مشابه طرح 
اخیر استرالیا است که در آوریل متعهد شد حدود ۶۰ میلیون دار برای ایجاد ذخایر 
نفت استراتژیک در آمریکا هزینه کند اما معلوم نیست مذاکرات میان دو کشور به 
کجا خواهد رســید.قیمت جهانی نفت امســال پس از شیوع ویروس کرونا و وضع 
قرنطینه در سراســر جهان در آوریل سقوط کرد اما از آن زمان بهبود پیدا کرده و 
به حدود ۴۳ دار در هر بشکه رسیده است.وزیر نفت هند در ماه مه گفته بود هند 
که ســومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان است، ۵.۳۳ میلیون تن 
ذخایر استراتژیک خود را پر کرده و حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن نفت را در کشتیها 
نگهداری می کند.هند چهارمین مقصد بزرگ صادرات نفت آمریکا اســت و قصد 
دارد با ســاخت مخازن استراتژیک جدید، ظرفیت آنها را به میزان ۶.۵ میلیون تن 
توسعه دهد.بر اساس گزارش رویترز، پرادهان روز جمعه گفت: تجارت هیدروکربن 
میان دو کشور در سال سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به ۹.۲ میلیارد دار معادل حدود ۱۰ 

درصد از کل تجارت دوجانبه رسید.

ارزش مالی سبد صادرات پتروشیمی ایران 
چقدر است؟

ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی گفت: 
ارزش مالی صادرات صنعت پتروشــیمی حدود ۱۲ میلیارد دار است، شش تا 
هفت میلیــارد دار نیز صادرات فراورده های نفتی داریم که بخشــی از آن به 
واســطه صنعت پتروشیمی تامین می شــود، عاوه بر این در این میان پنج تا 
شــش میلیارد دار نیز صادرات برق و گاز داریم که بدین ترتیب ارزش ســبد 
صادراتی انرژی کشــود حدود ۲۵ میلیارد دار می شود.حمید حسینی، با بیان 
اینکه کاهش ارزش نفت روی بازار برق، گاز و پتروشــیمی اثر گذاشــته است و 
امسال احتماا درامدهای ارزی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد، اظهار کرد: به 
عبارت دیگر ارزش صادراتی به دلیل کاســته شدن ارزش نفت کاهش پیدا می 
کند و امســال ارزش محصوات پتروشیمی و سایر فراورده های نفتی به حدود 
۱۷ تا ۱۸ میلیارد دار می رسد، در بخش پتروشیمی نیز این عدد به حدود ۱۰ 
میلیارد دار خواهد رسید.وی با بیان اینکه حدود ۲۸ میلیون تن محصول نهایی 
پتروشــیمی در کشور تولید می شــود، گفت: ظرفیت تولید پتروشیمی حدود 
۶۰ میلیون تن اســت اما بسیاری از پتروشیمی ها محصولی تولید می کنند که 
پتروشــیمی دیگر آن را به عنوان ماده اولیه استفاده می کند. بر اساس آخرین 
آمار در سال گذشته حدود ۲۸ میلیون تن محصول نهایی پتروشیمی تولید می 
شود که از این میزان حدود هشت میلیون تن مصرف داخلی و بیست میلیون تن 
مصرف صادراتی دارد.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی با بیان اینکه عمده صادرات مربوط به گازمایع، اوره، متانول می شود 
که در داخل چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بخشی نیز مربوط به پلیمرها 
است، تاکید کرد: هشت میلیون تنی که در داخل کشور مصرف می شود عمدتا 
پلیمرها،  pvc و پلی اتیلن و بخشــی نیز اوره است.حسینی با بیان اینکه مصرف 
داخل به شــدت وابسته به صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: صنایع غذایی، 
نساجی، پاستیک، خودروسازی به صنعت پتروشیمی وابسته هستند لذا هرچه 
بتوانیم صنایع پایین دســت پتروشیمی را توسعه دهیم قطعا مصرف داخل نیز 

افزایش می یابد.

 محکومیت سه پاایشگاه گازی به علت 
آلودگی خلیج فارس

پس از پیگیری قضایی آلودگی ناشی از تخلیه فاضاب صنعتی به خلیج فارس 
توسط سه پاایشگاه در استان بوشهر با صدور حکم قضایی، پاایشگاه های مذکور 
محکوم شــدند.فرهاد قلی نژاد در این خصوص گفت: پس از تخلیه آنی فاضاب 
صنعتی از ســوی سه پاایشــگاه گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و 
آلودگی تااب نای بند، شکوائیه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه 
به مراجع قضایی ارسال و حکم محکومیت پاایشگاه های مذکور صادر گردید.

به گزارش ایســنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین می 
گوید: هر گونه ایجاد آلودگی محیط زیست وفق قوانین و مقررات محیط زیست 
ممنوع و غیر قانونی اســت و باید کلیه صنایع استانداردهای زیست محیطی را 
رعایت و با استفاده از سیستم های کنترلی همانند تصفیه خانه های فاضاب از  
ورود فاضاب به منابع محیط زیستی و خسارت به اکوسیستم ها پرهیز نمایند.

وی عنوان کرد: به زودی خسارت وارده به تااب نای بند ناشی از تخلیه فاضاب 
وفق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تااب ها محاسبه و در جهت وصول خسارت 
و احیاء و رفع آلودگی اقدام خواهد شد.گفتنی است وفق قوانین و مقررات کلیه 
صنایع ملزم به رعایت اســتانداردهای زیســت محیطی بوده و هر گونه آلودگی 
محیط زیســت وفق اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری اسامی ایران جرم 

محسوب می شود.

۱۲ استان در محدوده قرمز مصرف برق 
مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به گرم شدن دمای هوا و افزایش مصرف 
برق گفت: ســاعت های پرفشاری در مدیریت پیک برق را پشت سر می گذرانیم 
به طوری که در زمان حاضر ۱۲ استان در منطقه قرمز قرار دارند. مسعود صادقی، 
مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با بیان این که امروز میانگین دمای هوا نســبت 
به روز گذشته یک درجه گرمتر شــده است، خاطرنشان کرد: این افزایش دما، 
باعث باا رفتن مصرف برق در کشور شده است به طوری که هم اکنون ۱۲ استان 
کشور در منطقه قرمز قرار دارند.صادقی افزود: خراسان  رضوی، خراسان جنوبی، 
سمنان، فارس، بوشــهر، هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، استان تهران، 
آذربایجان شرقی، اردبیل و کان شــهر اهواز و منطقه غرب مازندران هم اکنون 
به دلیــل افزایش مصرف در منطقه قرمز قرار دارند.وی از هموطنان ســاکن در 
این مناطق خواست که از طریق تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۴ درجه و 
استفاده از دور کند کولرهای آبی با پرسنل صنعت برق برای پایدار ماندن شبکه و 
جلوگیری از بروز مشکات احتمالی همکاری کنند.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
همــکاران ما در مرکز پایش صنعت برق و نیز در سراســر شــرکت ها، در حال  
مدیریت شرایط کنونی هستند اما همچنان نیازمند همکاری مشترکان هستیم.

با توجه به آغاز روند بهبود تقاضا برای 
نفت، گروه کشــورهای صادر کننده 
نفت )اوپــک( و متحدانــش از آغاز 
ماه اوت کاهــش تولید خود را از ۹.۷ 
میلیون بشــکه تا ۷.۷ میلیون بشکه 
در روز پاییــن می آورنــد .به گزارش 
فوربز، پس از سقوط تقاضا برای نفت 
به خاطر همه گیری ویروس کرونا در 
ماه مه، گروه کشورهای صادر کننده 
نفت )اوپک( و متحدانش توافق کردند 
تولید نفت خود را ۹.۷ میلیون بشکه 
در روز پایین بیاورند که برابر با حدود 

۱۰ درصد تولید نفت جهان است.
حــاا اوپک و متحدانــش به رهبری 
روسیه توافق کرده اند با توجه به آغاز 
روند بهبود تقاضا برای نفت، برخی از 
این محدودیت های تولید را بردارند. 
ایــن ائتاف از آغاز مــاه اوت کاهش 
تولید خود را از ۹.۷ میلیون بشکه تا 

۷.۷ میلیون بشــکه در روز پایین می 
آورد. این گــروه در نظر دارد کاهش 
تولید خــود را بین ژانویــه ۲۰۲۱ تا 
آوریل ۲۰۲۲ به ۵.۸ میلیون بشــکه 
در روز برســاند. عبدالعزیز بن سلمان 
وزیر نفت عربســتان گفت اقتصاد ها 
در سراســر جهان در حال بازگشایی 
هستند بنابراین رشد تقاضا این بشکه 
های اضافــی نفت را در بــر خواهد 
گرفت. بن سلمان گفت اگر عربستان 
و نیجریه که معموا به تعهدات خود 
نســبت به قراردادهای اوپک پایبند 
نبوده اند، این بار به درخواست کاهش 
تولید عمل کنند، کاهش تولید ائتاف 

اوپک احتمااً به ۸ میلیون بشــکه در 
روز می رسد. ولی اقتصاد های وابسته 
به نفت این کشــورها انگیزه چندانی 

برای کاهش تولید به آنها نمی دهد.
  با پایین آوردن مقدار کاهش تولید، 
این خطر وجود دارد که اوپک سرعت 
رشــد تقاضا را بیش از حــد در نظر 
گرفته باشــد و بازار را قبل از آن که 
ظرفیت جذب بشــکه های اضافی را 
داشته باشــد، پر کند. از طرف دیگر، 
اگر رشــد اقتصادی افزایــش یابد و 
عرضه نفت نتواند همــگام با آن باا 
برود، قیمت نفت صعود می کند و این 
به نفع تولید کنندگان شــیل آمریکا 

یعنی رقبای اوپک است. فعالیت های 
اقتصادی در سراســر دنیــا که رابطه 
نزدیکی با تقاضای نفت دارد، به تدریج 
با بازگشایی اقتصادها و برداشته شدن 
محدودیت هــا افزایش می یابد. ولی 
خطــر موج دوم همه گیــری ویروس 
کرونا و توقف روند بهبود تقاضا وجود 
دارد. بنابراین فعا همه چیز در مورد 
بهبود اقتصاد جهان و تقاضای سوخت 
نامشخص اســت.صندوق بین المللی 
پول پیش بینی خود از رشــد اقتصاد 
جهان در ســال ۲۰۲۱ را ۰.۴ درصد 
در ماه ژوئن کاهش داد و ۵.۴ درصد 
اعام کرد. ریستاد انرژی اخیرا پیش 
بینی کــرده مــوج دوم همه گیری 
ویروس کرونا تقاضــای جهانی برای 
نفت را بیــش از پیش کاهش داده و 
از ۸۹ میلیون بشــکه در روز به ۸۶.۵ 

میلیون بشکه در روز می رساند

 اوپک با انتظار رونق رشد اقتصادی 
صادرات نفت را افزایش می دهد

استانها
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گزیده خبر  سرپرست وزارت صمت تاکید کرد:

درجنگتمامعیاراقتصادیبهسرمیبریم
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراســم امضای 
تفاهم نامه ســاماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در محل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفــت: امروز در یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی به ســر می بریم و به روش های عادی مدیریتی 
نمی توان کشــور را اداره کرد، کشــور در دوران جنگ به جای 
مدیــر فرمانده می خواهد و طبیعتاً افرادی کــه در دوران دفاع 
مقــدس لبــاس رزم و فرماندهی بر تن داشــتند، امروز نیز در 
این شــرایط پای کار هستند و در خط مقدم قرار دارند و حتما 
وزارت صمت از ظرفیت عظیم این عزیزان، استفاده خواهد کرد.

به گزارش وزارت صمت، حســین مدرس خیابانی افزود: تفاهم 
نامه »ساماندهی اشــتغال و کارآفرینی ایثارگران« با پیشنهاد 
بنیاد شهید و ایثارگران و اســتقبال و وزارت صمت در دستور 
کار قرار گرفته و چند محور اساســی دارد که در محور اول آن 
به موضوع اشــتغال ایثارگران، خانواده شهدا و فرزندان شهدا و 
آزادگان اشاره شده تا در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و 
تجاری با اولویت، مسئله اشتغال این عزیزان مدنظر قرار خواهد 
گرفت.وی اضافه کرد: اراده ازم از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای برداشتن گامی محکم در مسیر خدمت به جامعه 
پر افتخار ایثارگران، خانواده معزز شهدا و آزادگان سرافراز وجود 
دارد و به تعبیر حضرت امام)ره(، ما هر چه داریم به برکت خون 
شهدا است.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
جای خوشحالی است که هم اکنون در این خصوص گام هایی 
برداشته شــده و تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی 
کشور تعداد مناســبی از سهمیه اشتغال خود را برای این قشر 
سرافراز اختصاص داده اند.مدرس خیابانی ادامه داد: محور دیگر 
این تفاهم نامه اعطای تسهیات ویژه به شرکت دانش بنیان و 
حمایت از این شرکت ها بوده که با توجه به سر فصل برنامه های 
صندوق های حمایتی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان، حتماً با نگاه اولویت دار 
جامعــه ایثارگری مورد توجه قرار خواهند گرفت.وی بیان کرد: 

در بخشــی از این تفاهم نامه به موضوع آموزش و ارتقاء مهارت 
ایثارگران اشــاره شــد که بر مبنای آن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف شده زمینه و بســتر ازم را برای این امر فرآهم 
کند.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: در این 
تفاهمنامه روی تســریع در تحویل خودرو به ایثارگران به ویژه 
جانبازان عزیز با شرایط خاص، توافق شده و با اولویت نخست در 
این خصوص حتماً اقدام خواهیم کرد.مدرس خیابانی در بخش 
دیگری از ســخنان خود افزود: امــروز در یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی قرار داریم و دشــمنانی که روزی جنگ نظامی را به 

ما تحمیل کرده بودند امروز با شیوه های متفاوت ولی با همان 
شــقاوت ها و رفتار های ناجوانمردانــه جنگ اقتصادی را به ما 
تحمیل نموده اند.وی اضافه کرد: بدون تردید نباید فراموش کرد 
در یک مصاف تمام عیار و جنگ اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و 
حتی تبلیغاتی قرار داریم و به زعم بنده در حال جهاد هســتیم 
و در ســایه صبوری، استقامت و همراهی مردم نتایج مثبتی از 
خودباوری و خوداتکایی در کشــور شــکل گرفته و زمینه ساز 
ایستادگی ما در برابر دشمن شده است.سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: کشــورمان در چند ماه اخیر تحت 

شــدیدترین تحریم های تحمیلی بوده و تدابیر اتخاذ شده ذیل 
پیام ایستادگی و مقاومت مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 
99 با عنوان »جهش تولید«، موید آن است که در سخت ترین 
شــرایط جنگ اقتصادی همچنان مقاومت جانانه ای در کشور 
وجــود دارد و ما از آرمان های خــود و نظام مقدس جمهوری 
اسامی دســت بر نخواهیم داشت.مدرس خیابانی گفت: طبق 
آمارهای موجود از عملکرد سه ماهه بخشهای مختلف صنعت، 
معدن و تجارت کشور عموم رشــته های صنعتی و معدنی در 
شرایط محدودیت مضاعف شــیوع کرونا، افزایشی بوده و رشد 
داشــته اند.وی تاکید کرد: این آمارها نشان دهنده آن است که 
بخش اقتصاد و صنعت و معدن کشور با این میزان از مقاومت در 
برابر تمامی حربه های دشمن می تواند با سربلندی از این مسیر 
نیز عبور کند و پرچم پرافتخار کشورمان و جمهوری اسامی را 
همواره برافراشــته نگه دارد.وی تصریح کرد: در طول ۴۱ سال 
گذشــته از تمامی بحرانهای تحمیلی به سامت عبور کرده ایم 
و امروز نیز با مقاومت از این شــرایط گــذر خواهیم کرد و این 
دشمن است که در برابر ملت پرافتخار کشورمان سرخم خواهد 
نمود.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: تامین 
و تسریع در تحویل خودروهای مربوط به جانبازان دارای شرایط 
خاص حرکتی در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.مدرس خیابانی 
افزود: در همین شرایط سخت تحریمی، تولید خودرو در کشور 
طی سه ماه نخست 99، با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده و برای 
مدیریت تقاضا، در عرضه نیز اصل بر قرعه کشــی گذاشته شده 
که البته در قالب تفاهم نامه امضا شده امروز، تسریع در تحویل 
خودروی جانبــازان به خصوص جانبازان با شــرایط خاص در 
اولویت خواهد بود.وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تمــام تاش خود را برای اجرایی شــدن مواد تفاهم نامه به کار 
خواهد بست و در کمیته مشترک برای فعال سازی ظرفیت های 
موجود اعم از ظرفیــت ملی یا متمرکز در وزارت صمت نهایت 

استفاده را برای تحقق اهداف این تفاهم نامه انجام خواهد داد.

بازديد معاون وزير صمت از گروه 
خودروسازي سايپا

معــاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت باحضــور در گروه 
خودروسازي سایپا از توانمندي ها و دســتاوردهاي این مجموعه در زمینه 
طراحي و ساخت خودرو و آماده سازي خطوط تولید محصوات جدید بازدید 
کرد.به گزارش ســایپانیوز، مهدي صادقي نیارکي در بازدید از شرکت هاي 
ســایپا و پارس خودرو و همچنین مرکز تحقیقــات و نوآوري صنایع خودرو 
سایپا که با حضور سیدجواد سلیماني مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا و 
جمعي از مدیران ارشد و معاونان این گروه برگزار شد، ضمن بررسي مراحل 
 S200 آماده سازي و راه اندازي خطوط تولید محصوات جدید سایپا شامل
و Q200 در شــرکت پارس خودرو، در جریان دستاوردها و نوآوري هاي این 
گروه در طراحي و ســاخت محصوات و پلت فرم هاي جدید خودرویي قرار 
گرفت.معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از پارس خودرو گفت: 
ظرفیت هایی که در پارس خودرو وجود دارد بسیار کاربردی و درخور توجه 
است.ادقي نیارکي ادامه داد: با توجه به مسیر جهش تولید که در سال جاری 
چراغ راه صنایع کشــور است، افزایش تولید و گسترش سبد محصوات در 
صنعت خودرو کشــور از اهمیت باایی برخودار اســت که این مهم بدون 
شناخت و استفاده مفید از توانمندی های داخلی میسر نمی شود.وي افزود: 
فعالیت هایي که در جهت رشد تولید در شرکت پارس خودرو انجام شده به 

زودی به بار خواهد نشست.

 تأمین رايگان اکسیژن بیمارستانهای
 توسط فوادمبارکه

شــرکت فواد مبارکه پس از این که بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان اصفهان و بیماران مبتا به ویروس کرونا با کمبود 
اکســیژن و افزایش قیمت این نیاز استراتژیک مواجه شدند، تأمین رایگان 
اکسیژن موردنیاز این بیمارســتان ها را متقبل شد.عباس اکبری محمدی 
معاون نیروی انسانی و ســازماندهی شرکت فواد مبارکه با اعام این خبر 
گفــت: فواد مبارکه از همان ابتدای شــیوع ویروس کرونا و در   راســتای 
تعهد به مســئولیت های اجتماعی خود، با مســاعدت در خرید تجهیزات 
موردنیــاز به یاری مراکز درمانی و هم وطنان مبتا به این ویروس خطرناک 
شتافت.وی افزود: در همین زمینه و در گامی دیگر، مدیریت شرکت تصمیم 
گرفت از محل تولیدات واحد اکسیژن و هیدروژن خود،   اکسیژن موردنیاز 
بیمارستان های دولتی استان را تا پایان سال جاری به صورت رایگان تأمین 
کند تا کادر درمان این بیمارســتان ها و همچنین هم وطنان بستری در این 
بیمارســتان ها از نگرانی های کمبود این  نیاز  حیاتی رهایی یابند.در همین 
خصوص اصغر بکرانی، رئیس تجهیزات پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: پس از این که تأمین اکســیژن در ســطح کشور و به تبع آن 
در ســطح استان اصفهان تا حدودی دچار مشکل شد و   از  نظر   هزینه ها 
نیز قیمت ها به صورت افسارگســیخته افزایش یافت، دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان طی مکاتبه ای، از مجموعۀ فواد مبارکه درخواست کمک کرد.
وی تصریح کرد: شرکت فواد مبارکه در ادامۀ همکاری های خود با دانشگاه 
علوم پزشکی استان این بار نیز به مدد بیمارستان ها شتافت و تأمین اکسیژن 
موردنیاز را متقبل شــد. سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاات فواد 
مبارکه نیز در توضیح این توافق گفت: فواد مبارکه متقبل شده است تا آخر 
ســال جاری حدود ۸60 تن مایع اکسیژن تولید و به بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.

 طرح های پژوهشی مورد حمايت
 ايمپاسکو اعام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عناوین ۴ 
طرح پژوهشی این شرکت در سامانه ساتع به صورت فراخوان اعام شد.

بر اساس این گزارش طرح پژوهش و پایش پساب کارخانه فرآوری نخلک و 
انتخاب مکان مناسب و طراحی بهینه سد باطله و نیز طرح ارزیابی پایداری 
و تحلیل دینامیکی شــبکه حفریات زیرزمینی معدن سرب نخلک به روش 
تحلیلی و عددی مربوط به مجتمع ســرب نخلک می باشــد.بهینه سازی 
عملیات آتشباری معدن سرب و روی مهدی آباد به منظور جلوگیری از اثرات 
نامطلوب طرح پژوهشــی دیگری در مجتمع سرب و روی مهدی آباد است.

این گزارش حاکیست در مجتمع معادن زیرزمینی زغالسنگ نیز پژوهش و 
بومی سازی ساخت دستگاه خودنجات کاتالیستی به عنوان یکی دیگر از ۴ 
طرح پژوهشی ایمپاسکو مطرح است.عاقمندان به انجام طرح های پژوهشی 
می توانند جهت اطاع از شــرح خدمات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
htp://sate.af. ایران برای اجرای طرح های پژوهشــی مذکور به سامانه

gov.ir مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد؛
 سرمايه گذاري هزار و 584 میلیارد ريالي 

بخش تولید در شهرك هاي صنعتي مازندران 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: 
در سال گذشته که بنام رونق تولید نامگذاري شده 
بود ۱5۸۴ میلیارد ریال در شهرکها و نواحي صنعتي 
اســتان سرمایه گذاري شده اســت. سید مصطفی 
موسوی اظهار داشــت: تکمیل و توسعه زیرساخت 

شهرکها و حمایت از واحدهاي تولیدي و صنعتي، از رسالت و اولویت شرکت 
شهرکهاي صنعتي بوده است.مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران 
با بیان اینکه باید بســتر را براي احداث واحدهاي تولیدي و حضور سرمایه 
گذاران در شهرکهاي صنعتي فراهم کنیم تصریح کرد: واحدهاي تولیدي و 
صنعتي و سرمایه گذاران در کنار مباحث اقتصادي، به تولید ملي و اشتغال 
زایي کمک مي کنند.موســوي بیان داشت: در سال گذشته ۱5۸۴ میلیارد 
ریال ســرمایه گذاري در واحدهاي تولیدي مســتقر در شــهرکها و نواحي 
صنعتي استان انجام شده اســت.وي خاطرنشان کرد: مزیت عمده استقرار 
در شــهرکها و نواحي صنعتي عاوه بر تأمین امکانات زیربنایي توجیه پذیر 
و اقتصادي، این زمینـــه را فراهم مي کند تا ضمن حفظ مســائل زیست 
محیطي، با تجمیع واحدهاي تولیـــدي و صنعتي در کنار یکدیگر، زمینه 
ایجـــاد همکاریهاي جدید را میسر و هم افزایي واحدهاي تولیدي را بیشتر 
کرد.موسوي بیان داشت: استقرار جمعي واحدهاي تولیدي محاسن زیادي 
از جمله جلوگیري از هدررفتن اراضي زراعي، حفظ محیط زیســت، کاهش 
زمان ســاخت و ساز صنعتي و حضور هرچه بیشتر در بازار رقابتي کااها را 

بدنبال دارد.

رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چین 
می گویــد پیچیدگی های تحریم باعث 
شــده پول ایران در کره جنوبی بلوکه 
شــود و نفوذ ما در فضای بین المللی 
و نحوه پیگیــری حقوقی این موضوع، 
سرنوشت این پول را مشخص می کند.

مجیدرضــا حریری، دربــاره چرایی به 
وجود آمدن این شــرایط توضیح داد: 
در ابتدا ما باید میان صادرات غیرنفتی 
و نفتی تفکیک ایجــاد کنیم. صادرات 
غیرنفتی ما هرچند به دلیل تحریم های 
آمریــکا با محدودیت هــا و ممنوعیت 
هایی مواجه شده اما عما به موضوعاتی 
مانند پول بلوکه شده منجر نمی شود و 

صادرکنندگان هرچند به سختی یا در 
دوره ای طوانی تــر به هر حال یا ارز را 
باز می گردانند یا بــا واردات کاا، پول 
حاصل از صادرات را به ایران می آورند.

وی ادامه داد: آنچه که در رابطه با پول 
بلوکه شده مطرح می شود که پیش از 
این برخی کشورها نامشان وجود داشت 
اما امــروز به طور خاص به کره جنوبی 
مربوط است، ارز حاصل از صادرات نفت 
به این کشور است. طبق قانون وقتی ما 
در ایران نفت می فروشیم، پول حاصل 
از آن باید مســتقیما به حساب خزانه 
دولت واریز شــود و وقتی دولت تحریم 
شــده و بانک های بین المللی با آن کار 

نمی کننــد، امکان انتقــال پول وجود 
ندارد.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
با اشاره به شرایط خاص ایجاد شده در 
رابطــه با کره جنوبــی، بیان کرد: پس 
از آغاز دور جدیــد تحریم های ترامپ، 
اقتصاد ما تحریم شــد امــا برای چند 
ماه اجازه صادرات نفــت به تعدادی از 
کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. 
این کشور از ما نفت گرفته اما می گوید 

به دلیل تحریم های آمریکا نه می تواند 
پول آن را به حســاب ایران بریزد و نه 
امــکان آن را دارد که به ما کاا بدهد.

حریری بــا بیان اینکه اســتدال کره 
جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که 
در کره بلوکه شده، پول ایران است که 
البته کــره ای ها نیز به آن اذعان دارند. 
اینکه پول مــا را نگه دارنــد به دلیل 
تحریم های یک کشــور دیگر، منطقی 

نیست و باید حقوق دانان در عرصه بین 
المللی این موضــوع را پیگیری کنند.

وی با اشــاره به روش هایی که در سایر 
کشورها برای بازگشت پول نفت ایران 
مطرح بوده، توضیح داد: برای مثال در 
کشــوری مانند چین یا حتی هند، ما 
در شــرایط تحریم، کااهای مورد نیاز 
خــود را در ازای فــروش نفت تحویل 
گرفته ایم یا بانک مرکزی حواله این ارز 
را به واردکننده تحویل داده تا از کشور 
مقصد صادرات، کااهای موردنیاز را وارد 
کند اما این مسئله در قبال کره صدق 
نمی کند و همین امر بازگشــت پول را 
دشوار کرده اســت.حریری خاطرنشان 

کرد: چگونگی بازگشت این پول منوط 
به نظر کارشناسی حقوق دانان ایران و 
حضور آنها در عرصه بین المللی است 
و ما باید در این عرصه با استدال های 
قانونی خود، درآمد بلوکه شده کشور را 
بازگردانیم.به گزارش ایسنا، کره جنوبی 
پس از توقــف واردات نفــت از ایران، 
رقمی در حدود هفــت میلیارد دار از 
درآمدهای پیشــین کشور را نیز بلوکه 
کرده و به بهانه تحریم به ایران تحویل 
نمی دهد.وزارت امور خارجه اعام کرده 
که تاش می کند در سطح دیپلماتیک، 
مذاکراتی را به طرف کره ای آغاز کرده و 

این پول را به کشور بازگرداند.

چرا کره جنوبی 7 میلیارد دار 
ایران را نمی دهد؟

دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفتگو با شبکه خبر سیما در خصوص اطاعیه این 
وزارتخانه مبنی دپوی بیش از ۱۸ میلیون ماســک در 
کشــور گفت: طبق برآورد انجام شده میزان موجودی 
ماسک بهداشتی در کشور حدود ۱۸ تا 30 میلیون عدد 
است و هم اکنون عاوه بر تولیدات کارگاهی، صنفی و 
گروه های جهــادی، در بخش تولیدات صنعتی، روزانه 
بیش از 6 میلیون عدد ماسک تولید و عرضه می شود.به 
گزارش وزارت صمت، جمشید گلپور افزود: هنوز بخشی 
از ماســک های وارداتی که در دوره تشــدید کرونا وارد 
کشور شده، تعیین تکلیف نشده است و با وجود فرآهم 
شدن مقدمات کار هنوز به انبارهای ذخیره ماسک منتقل 
نشده اند.وی در خصوص ضروریات نظارت بر روند توزیع 
و عرضه ماســک در داروخانه ها توضیــح داد: پیش از 
مصوبه هفته گذشــته ستاد لجستیک مقابله با کرونای 
وزارت صمت، تمام فرآیند توزیع ماســک در کشور در 
اختیار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی بوده 
اســت.گلپور اعام کرد: با توجه بــه حجم تولیدات در 
بخش های مختلف صنعتی، کارگاهی، صنفی و تولیدات 
گروه های جهادی، مشکلی بابت تامین ماسک در کشور 
وجــود ندارد و طبق معمول رونــد توزیع ادامه خواهد 
یافت.وی گفــت: تولیدات گروه های جهادی به صورت 
مستقیم از طریق مبادی تعریف شده در بازار، ایستگاه 
های عرضه ماسک و مراکز مشخص توزیع می شود، اما 

تولیدات بخش صنعتی در اختیار وزارت بهداشت بوده و 
براســاس حواله صادره از سوی آن وزارتخانه توزیع می 
شود.دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت افزود: پس 
از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام استفاده 
از ماسک در کشــور، با تعریف شرایط ویژه تولید مواد 
اولیه و ماسک و فرآیند توزیع آن را به صورت الکترونیکی 
تعریف کردیم.گلپور اضافه کرد: ســامانه جامع تجارت 
داخلی مبنای اجرای این فرآیند است و روند توزیع مواد 
اولیه به مراکز مختلف تولیدی باید به صورت روزانه ثبت 
شــود و این رویه طی یک هفته اخیر عملیاتی شده و 
نظم خوبی در این بخش حاکم اســت.وی ادامه داد: به 
عبارتی در فرایند ثبت اطاعات در سامانه جامع تجارت 
داخلی، تولید مواد اولیه و تولید ماسک و همچنین توزیع 
آن از ابتدا تا انتها به صورت سیســتمی و قابل رصد در 
حال انجام اســت که با تعریف این فرآیند جلوی عرضه 

خارج از شــبکه و حتی در مــواردی که گزارش قاچاق 
ماسک شده بود؛ نیز گرفته شده است.دبیر ستاد مقابله 
با کرونــای وزارت صمت گفت: طبق تعریف کار بخش 
کارگاهی و گروه های جهادی مسئولیت تولید و تامین و 
توزیع این کاا را در سطح خرده فروشی برعهده گرفته 
اند و تولیدات صنعتی که بالغ بر 6 میلیون عدد در روز 
اســت از طریق داروخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای 
در ســطح کشور عرضه می شود.گلپور افزود: در مرحله 
تامین و توزیع بخش داروخانه ها نیز همان شرکت های 
پخش قبلی که مســئولیت کار را برعهده داشتند طبق 
روال پیشین به کار خود ادامه می دهند و صرفاً در مصوبه 
اخیر این موضوع تاکید شده است که ماسک تحویل داده 
شده به هر فروشــگاه زنجیره ای یا داروخانه باید حتماً 
اطاعاتش در ســامانه جامع تجارت داخلی ثبت شود و 
قیمت مصوب عرضه نیز باید حتما رعایت شود.وی اعام 
کرد: قیمت مصوب ماســک های صنعتی ۱300 تومان 
است و قیمت مصوب ماسک های کارگاهی نیز ۱500 
تومان تعیین شــده است که این قیمت مصرف کننده 
می باشد؛ در صورت بروز هرگونه تخلف افراد می توانند 
از طریق تلفن گویای ۱2۴ شکایت خود را اعام نمایند 
تا از بازرسان ســازمان حمایت و بازرسان سازمان های 
صمت اســتانها به موارد رسیدگی کنند.گلپور در پایان 
گفت: هم اکنون بالغ بر ۱0 تا ۱۱ میلیون عدد ظرفیت 

تولید ماسک در کشور ایجاد شده است.

 دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت اعام کرد:
دپوی ۱۸ تا ۳۰ میلیون عدد ماسک بهداشتی در کشور

یک عضو کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســامی با انتقاد از واردات گندم و عدم 
توجه به تولید داخلی از طرح سوال از وزیر کشاورزی درخصوص علت واردات گندم خبر 
داد و گفت: وزیر جهادکشــاورزی باید ضمن ارائه توضیح در خصوص علت این تصمیم، 
پاسخگوی رانت واردات برای افراد خاص باشد.علی خضریان با بیان اینکه ردیف اعتباری 
خودکفایی گندم از سال ۱39۴ تاکنون حذف شده، گفت: این تصمیم باعث ضربه به تولید 
داخلی شده و به کشاورزی ما نیز ضربه وارد کرده است.وی با بیان اینکه در چند سال اخیر 

به دلیل عدم توجه به تولید داخلی، واردات گندم رونق گرفته اســت، اظهار داشت: عدم 
حمایت از تولید گندم این ذهنیت را پدید می آورد که گویا فرد یا افرادی تاش می کنند 
تا منافع شخصی برخی از اطرافیانشان تامین شود.خضریان با اشاره به طرح سوال از وزیر 
کشاورزی درخصوص علت واردات گندم، مدعی شد: وزیر جهادکشاورزی باید ضمن ارائه 
توضیح در خصوص علت این تصمیم، پاســخگوی رانت واردات برای افراد خاص باشــد. 
گندم کاایی استراتژیک است و خودکفایی در گندم اقدامی راهبردی برای تمام کشورها 
محسوب می شــود. وقتی توان تولید داخلی تضعیف می شود برخی سودجویان وارد کار 
می شوند و تمام بازار را به دست خود می گیرند.نماینده تهران مدعی شد: متاسفانه یکی 
از شخصیت های سیاسی پر نفوذ سیاسی کشور اقدام به واردات محموله های گندم کرده 
است، سوال اینجاست چه ارتباطی بین حذف ردیف بودجه و واردات توسط اینگونه افراد 
می باشــد و آیا نظارتی بر این مسئله وجود دارد؟  اسناد نشان می دهد شرکت ثبت شده 
توسط این چهره سیاسی که تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت در سال 92 ثبت شده، 

اقدام به واردات کااهای اساسی با ارز مرجع کرده است.

خضریان:
 وزیر جهادکشاورزی پاسخگوی 
رانت واردات گندم باشد
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شاخص بورس بر سر دو راهی اصاح یا صعود؟گزیده خبر
در آخرین روز معاماتی هفته گذشته تا حدودی میزان عرضه در 
بازار افزایش و به دلیل فشــار فروش ایجاد شده، شاخص بورس با 
بیش ســه هزار واحد افت به معامات پایــان داد که این موضوع، 
زمینه ساز تردید درباره روند حرکت شاخص و احتمال قرار گرفتن 
بازار در مسیر اصاح شــده است.شاخص بورس در نخستین روز 
هفته گذشته، معامات خود را با افزایش عرضه و بیش از ٣٧ هزار 
واحد افت آغاز و اکثر ســهام حاضر در بــازار را قرمزپوش کرد اما 
به مروز با جمع شــدن صف های فروش و کاهش میزان عرضه تا 
حدودی از شتاب افت شاخص بورس کاسته و در نهایت معامات 
در دقایق پایانی بازار با بیــش از ١٢ هزار واحد افت خاتمه یافت. 
در چند وقت اخیر با رشــدهای غافلگیرکننده سهام شاخص ساز، 
شاهد رکوردشکنی های متوالی در این بازار بودیم و به دنبال چنین 
رشــدهایی بازار در روز یکشنبه ) ٢٢ تیر ماه( معامات خود را بر 
خاف روز سه شنبه با روند صعودی آغاز و به کانال یک میلیون و 
٨٠٠ هزار واحد ورود کرد.با توجه به دســت یابی بازار به رکوردی 
جدید و اظهار نظر اکثر کارشناسان مبنی بر مقاومت شاخص بورس 
در کانال یک میلیون و ٨٠٠ هزار واحد، معامات از روز  دوشــنبه 
وارد فاز اصاحی شــد و بازار در ایــن روز معامات خود را با ١٢ 
هزار واحد افت آغاز کرد اما با گذشت نیمی از معامات و حمایت 
حقوقی ها از بازار مسیر معامات تغییر کرد و با بیش از ٩ هزار واحد 
افزایش در مرز کانال یک میلیون و ٨٢٢ هزار واحد قرار گرفت.در 
روز سه شــنبه همچنان بازار روند صعــودی را در پیش گرفت و با 
غلبه تقاضا بر عرضه  همراه بودیم که این موضوع در پایان معامات 
زمینه رشــد بیش از ٢٢ هزار واحدی شــاخص بورس را فراهم و 
در این روز باز هم بــازار به رکورد جدید یک میلیون و ٨٤٤ هزار 
واحدی دست یافت. در بازار آخرین روز معاماتی هفته گذشته تا 
حدودی میزان عرضه در بازار افزایش و به دلیل فشار فروش ایجاد 
شده، شاخص بورس با بیش سه هزار واحد افت به معامات پایان 
داد که این موضوع زمینه ساز شک و شبهه در روند معاماتی هفته 
جاری و احتمال قرار گرفتن بازار در مسیر اصاح شده است.تاکنون 
در این زمینه، کارشناسان نظر واحدی را نسبت به پیش بینی روند 
معامات بورس در بازار هفته جاری ارائه نکرده اند که ممکن است 
این موضوع خود زمینه ساز ایجاد نگرانی و امکان انجام رفتارهای 

هیجانی از سوی سرمایه گذاران در بازار شود.

سهام شاخص ساز در یک قدمی اصاح
در این زمینه »امیرعلی امیرباقری« دیروز )شنبه( در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هفته ای که گذشت بر شدت عرضه ها 
در بازار افزوده شد و انتظار داریم این روند در روزهای آینده ادامه دار 
باشد.وی ادامه داد: میزان عرضه در نمادهای تاثیرگذار بر شاخص 

هم وزن شــدت گرفت و از طرف دیگر شــاهد یک واگرایی میان 
»شاخص کل« و »شاخص هم وزن« بودیم.امیرباقری خاطرنشان 
کرد: در بازار هفته ای که گذشــت شاخص کل بر مدار یک سری 
از سهم های خاص کماکان به رشد خود ادامه داد که این موضوع 
منجر به اعتراض برخی از فعاان بازار شد و تا پایان هفته در انتظار 
از بین رفتن واگرایی ایجاد شده بین دو »شاخص کل« و »شاخص 
هم وزن« بودیم.این کارشناس بازار سرمایه گفت: رسیدن شاخص 
بــورس به کانال یک میلیون و ٨٠٠ هزار واحد زمینه انتظار برای 
اصاح درون کانالی شــاخص بورس را ایجاد کرد که به دنبال این 
اتفاق احتمال افزایش عرضــه در کلیت بازار هفته جاری و هفته 
آینده وجود دارد.وی افزود: ســهام شرکت هایی که قرار است در 
صندوق های ETF عرضه شوند به دلیل تجربه رشدهای چند برابری 
اخیر، اکنون نیاز به اصاح دارند که به احتمال زیاد در بازار هفته 

جاری شاهد اصاح در این نوع سهام و شاخص کل خواهیم بود.

افزایش عرضه در بازار هفته جاری
امیرباقری با تاکید بر اینکه در هفته منتهی به یکم مرداد بر شدت 
عرضه ها در بازار افزوده خواهد شــد، گفت: به احتمال زیاد کلیت 
بازار وارد یک فرآیند اصاحی خواهد شــد اما ســهامداران نباید 
نگرانی چندانی را از این اصاح داشــته باشند و می توانند از این 
فرصت برای اصاح پرتفوی خود اســتفاده کنند تا در رالی بعدی 
صعود بازار از رشد شاخص بورس منتفع شوند.این کارشناس بازار 

ســرمایه افزود: اکنون روند معامات در بازار بیشتر از آنکه متاثر 
از نرخ های کامودیتی جهانی باشــد متاثر از عدم وجود بازارهای 
جایگزین برای ســرمایه گذاری و نرخ ارز در بازار داخلی است.وی 
اظهار داشت: پیش بینی های انجام شــده از بازار ارز حاکی از آن 
است که نرخ دار در روزهای آینده با ثبات قیمتی همراه خواهد 
شــد و به احتمال زیاد وارد یک روند اصاحی می شــود که این 
موضوع هم می تواند بازار ســرمایه را تحــت تاثیر خود قرار دهد.

امیرباقــری با تاکید بر آنکه در وضعیــت کنونی، نرخ ارز از جمله 
مسایل تاثیر گذار بر بازار سرمایه تلقی می شود، گفت:  این موضوع 
می تواند به دلیل ایجاد تورم انتظــاری، باا بردن نرخ بازده مورد 
انتظار و افزایش اهرم ســودآوری شــرکت هایی که فروش داری 
دارند بر کلیت بازار بورس تاثیرگذار باشــد.این کارشــناس بازار 
ســرمایه خاطرنشــان کرد:  اکنون قیمت کنونی سهام می تواند 
منعکــس کننده نرخ دار بیش از قیمت های فعلی باشــد که در 
صورت اصاح قیمت دار بر کلیت قیمت سهام موجود در بازار و 

روند اصاحی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

توصیه به سهامداران
وی ســهامداران حاضر در بورس را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
ســهامداران باید به طور حتم در زمان ورود بازار به فاز اصاحی 
از رفتارهــای هیجانــی جلوگیــری و بر مبنای کلیــات اقتصاد 
اعم از نرخ بــازده مورد انتظار، پیش بینــی از قیمت ارز و کلیت 

فضای سیاســی اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند. به گفته 
امیرباقری، سهامداران نباید صرفا جهت جریان نقدینگی را ماک 
برای ورود ســرمایه های خود به بازار و سرمایه گذاری در این بازار 
قرار دهند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: توصیه ما به 
ســرمایه گذاران تازه وارد این است به جای ورود سرمایه های خود 
به صورت مســتقیم در بازار، به طور حتم از خدمات صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک استفاده کنند و سرمایه خود را در اختیار 
یک تیم حرفه ای قرار دهند تا از این طریق مانع از ضرر و زیان های 
احتمالی در بازار شــوند.وی گفت: سرمایه گذاران در  صورت عدم 
آشــنایی با فضای ســرمایه گذاری در بازار بورس ممکن است به 
شدت از این بازار متضرر شوند زیرا اکنون بازار به ارقامی رسیده که 

مطمئنا سبدگردانی سهام نیازمند افرادی حرفه ای است.

اصاح، ازمه بازگشت رشد پرشتاب شاخص بورس
امیرباقری اصاح برای روند کنونی بازار را ازمه رشد پرشتاب بازار 
دانست و افزود: یک روند متعادل افزایشی بلندمدت بسیار بهتر از 
رشد پرشــتاب کوتاه مدت و در نهایت خروج سرمایه از بدنه بازار 
سرمایه و متورم سازی سایر بازارها است که در این زمینه مسئوان 
سیاســت گذار باید تمرکز بیشتری را به این امر داشته باشند.این 
کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: شائبه ای در فضای جامعه 
به وجود آمده مبنی بر اینکه رشــد پیاپی بازار سرمایه با افزایش 
نرخ بازده مورد انتظار ســرمایه گذاران باعث ایجاد تورم در سایر 
بخش های اقتصاد می شود، این شبهه اساسا مبنای علمی ندارد و 

صرفا برداشت افراد مبتنی بر شنیده ها و شایعات است.
وی گفت: روند صعودی بازار سرمایه ناشی از دو عامل عدم وجود 
بازارهای جایگزین برای سرمایه گذاری و افزایش نرخ ارز  است که 
هر دو عامل، عامل افزایش کلیت بازار ســرمایه و زمینه ساز رشد 

شتابان قیمت ها در فضای بازار سرمایه است.  

فشار فروش  در بازار هفته جاری طبیعی است
امیرباقری افزود: بعد از رشــدهای چندین برابری، شناسایی سود 
برای ســرمایه گذاران و سهامداران حقیقی و حقوقی امری بدیهی 
است، بنابراین فشــار فروش هایی که هفته آینده و هفته نخست 
مرداد ماه در کلیت بازار ســرمایه ایجاد می شود، طبیعی است و 
نباید سرمایه گذاران چندان نگران وضع معامات بازار در چند روز 
آینده شوند.این کارشناس بازار ســرمایه با تامید بر اینکه بعد از 
رشدهای پیاپی چند وقت اخیر باید فرصت استراحت به بازار داده 
شــود، گفت: در صورت ایجاد اصاح در بازار می توان شاهد روند 
افزایشی بلندمدت بازار، ورود سرمایه های خرد به بدنه بازار سرمایه 

و یافتن جایگاه بازار سرمایه بعد از سال ها نزد عموم مردم باشیم.

در پایان فروردین ٩٩
نسبت مانده تسهیات به سپرده های بانکی 

۸۰ درصد شد
نســبت مانده تسهیات به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در 
فروردین ماه ١٣٩٩ معادل ٧٨.۵ درصد بوده اســت. معاونت بررســی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به نســبت مانده تسهیات به 
ســپرده های بانکی در فروردین ماه ١٣٩٩ پرداخته و نوشــته است: میزان 
سپرده های بانکی در پایان فروردین ماه ١٣٩٩ برابر با ٢٤٩٣.۵ هزار میلیارد 
تومان و مانده تسهیات )جاری و غیرجاری( نیز برابر با حدود ١,٩۵٧ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت که براین اساس ســپرده های بانکی در مقایسه 
با اســفندماه ٢.٣ درصد و مانده تســهیات نیز ١.١ درصد رشد داشته اند.

همچنین در مقایسه با فروردین ١٣٩٨، سپرده ها با رشد ٣٣ درصدی و مانده 
تسهیات نیز با افزایش ٢٩.۵ درصدی همراه بوده اند. با این حال این آمارها 
حکایت از پایین بودن رشد مانده تسهیات برابر رشد سپرده ها دارد.براساس 
آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیات بانکی به سپرده ها )پس 
از کسر ســپرده قانونی(، طی نیمه دوم سال ١٣٩٨ نسبت به نیمه اول در 
سطح پایین تری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ١٣٩٨، این نسبت 
جهــش کوچکی را نســبت به چند ماه قبل تجربه کــرده، اما در فروردین 
١٣٩٩ به سطح مشــابه بهمن و دی ١٣٩٩ بازگشته است. در فرودین ماه 
سال ١٣٩٩ نسبت مانده تسهیات به سپرده ها )پس از کسر سپرده قانونی( 
معادل ٧٨.۵ درصد بوده است.این مقدار نسبت به اسفندماه ١٣٩٨ با کاهش 
حدود ٠.٩ واحد درصدی همراه بوده اســت؛ این در حالی است که نسبت 
به بهمن ماه تقریباً تغییر چندانی نداشــته و تنها ٠.١ واحد درصد بیشــتر 
شده است.نسبت مانده تسهیات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در 
فروردین ١٣٩٩ در مقایســه با فروردین ١٣٩٨، کاهش قابل توجهی )٢.٣ 
واحد درصد( را تجربه کرده اســت. روند افت این نسبت نشان می دهد که 
به تناسب افزایش سپرده های بانکی، تسهیات پرداختی افزایش قابل قبولی 
نداشته است.در میان استان های کشور، ٩ استان در فرودین ١٣٩٩ میانگین 
نسبت مانده تسهیات به سپرده ها )پس از کسر قانونی )کمتر از ۶٠ درصد 
را داشــته اند. این ٩ استان عبارتند از بوشــهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان 
این اســتان ها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیات به سپرده زیر ۵٠ 

درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر )٣٧.٧ درصد( اختصاص دارد.

 ارائه »خدمات ارزی« در شعب ارزی
 بانک آینده

بــا راهبرد حضور مؤثر و کارآمد بانک آینده در ارائه 
خدمــات بانکداري و ارزشــآفرینی بیــش تر برای 
مشــتریان، هم اکنون »خدمات ارزی« در شــعب 
بانک آینده، در دسترس و قابل عرضه است.بر همین 
اساس، مشتریان محترم می توانند جهت انجام امور 
ارزی و بانکی، از جمله: افتتاح »سپرده های مدت دار« و »قرضالحسنه پس 
انداز ارزی« به ٣٢ شــعبه منتخب بانک آینده در تهران بزرگ و ٩ شــعبه 
در سایر استان ها، مراجعه نمایند.ششمین جشنواره حسابهای قرضالحسنه 
پســانداز ریالی و همچنین ارزی بانک آینده، از ابتدای مهرماه امسال آغاز و 
تا پایان شهریورماه، با اهدای جوایز نفیس و ارزشمند، بهصورت قرعهکشی، 
ادامه خواهد داشت.مشتریان محترم میتوانند برای اطاعات بیشتر با مرکز 
.baارتباط بانک  آینده با شماره ٢٧۶۶٣٢٠٠-٠٢١، تماس بگیرند یا به ٢٤

ir رجوع نمایند.

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت 
در بانک توسعه صادرات ایران

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و استفاده 
گســترده تر مشتریان از ســامانه های الکترونیکی 
بانک، ســقف انتقال وجــه کارت به کارت در بانک 
توسعه صادرات ایران افزایش یافت.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایــران، با تمهیدات 
انجام شده و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، سقف انتقال وجه 
کارت به کارت در بانک توســعه صادرات ایران به مبلغ شصت میلیون ریال 
افزایش یافت.بر اساس این گزارش، به منظور رفاه حال مشتریان و پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در مراجعه مشــتریان به شعب بانک، به درخواست 
بانک توســعه صادرات ایران و موافقت بانک مرکزی، افزایش مبلغ کارت به 
کارت از مبلغ سی میلیون ریال به شصت میلیون ریال تصویب و اجرایی شد.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک 
گردشگری بانک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، در این 
جلســه که به صورت زنده )آناین( برگزار شــد، با 
موافقت ســهامداران، افزایش سرمایه بانک از شش 
هزار میلیارد ریال به ١۵ هزار میلیارد ریال از محل 
آورده نقــدی بــه تصویب رســید.مدیرعامل بانک 
گردشگری در این جلسه، با ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره گفت: هدف 
از برنامه استراتژیک بانک که تدوین، اباغ و به اجرا گذاشته شد،   پاسداری 
از دارایی ها، افزایش بهره وری، بهبود فرایندها، ارتقاء کیفی خدمات، ایجاد 
محصوات جدید بود که همه در ســرلوحه فعالیــت ها بود تا این بانک در 
نظــام پولی و بانکی در یک جایگاه ویژه قرار گیرد.مرتضی خامی با اشــاره 
به اینکه اقدامات انجام شــده، همه نشانگر حرکت های مثبت در بانک بوده 
اســت، افزود: در سال ٩٨ با اجرای برنامه های بانک موفق شدیم در کیفی 
سازی عملیات بانکی اقدامات موثری انجام بدهیم که از جمله آنها می توان  
به کاهش قیمت تمام شده پول اشاره کرد.وی ادامه داد: ما در تمام مراحل 
کار، امانتدار سهامداران بانک بوده و در حفظ و حراست از این امانت گرانبها 
از هیچ تاش و کوششی دریغ نکردیم که بار خطیر این مسئولیت در سایه 
تاش و تعهد کارکنان بانک در صف و ستاد بود.خامی با بیان اینکه در چشم 
انداز بانک گردشــگری، دســتیابی به یکی از ۵ برند بانکی از دید مشتریان 
تعریف شده، تصریح کرد: در نظرسنجی های انجام شده بانک محبوب من، 
بانک گردشگری رتبه دوم را از دید مشتریان نظام بانکی کسب کرد که نشان 

می دهد این بانک مسیر درستی را انتخاب کرده است.

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد
احتمال افزایش دوباره قیمت طا

بازار طا در محدوده ١٨٠٠ دار در حال تحکیم قیمت است و اگرچه از میزان 
خوش بینی به روند صعودی طا کاســته شــده اما طبق نظرســنجی هفتگی 
کیتکونیوز، تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران همچنان روند افزایشی را برای این 
فلز ارزشمند در هفته جاری پیش بینی می کنند. اگرچه طا در محدوده ١٨٠٠ 
دار با فشــار برای شکستن حمایت روبرســت اما تحلیلگران می گویند بازار از 

نیروی فنی و حمایت فاندامنتال قوی برخوردار است.
به گفته باب هابرکورن، کارگزار ارشــد کاا در شرکت آر جی او فیوچرز، طا در 
قیمت پایین با تقاضای خرید روبرو می شــود و این مسئله از وجود حمایت در 
سطوح پایینتر بازار حکایت دارد. در حال حاضر قیمت طا در حال تحکیم است 

اما ممکن است هفته جاری قیمت بااتری را شاهد باشیم.
از میان ١۶ کارشــناس وال اســتریت که در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز 
شــرکت کردند، ١١ نفر معادل ۶٩ درصد افزایش و یک نفر معادل شش درصد 
کاهش قیمت طا را پیش بینی کردند در حالی که چهار نفر معادل ٢۵ درصد 
نظر خنثی داشتند.در نظرسنجی آناین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ١۶٤٢ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها ٩٧٧ نفر معادل ۶٠ درصد به افزایش و ٣٤٨ نفر 
معــادل ٢١ درصد به کاهش قیمت طا رای دادند و ٣١٧ نفر معادل ١٩ درصد 
نظری نداشــتند.اگرچه اکثر کارشناسان وال اســتریت نسبت به روند افزایشی 
قیمت طا در هفته جاری خوش بین بودند اما میزان خوش بینی آنها نسبت به 
رکورد ٨٨ درصد در هفته پیش کاهش پیدا کرد. هر اونس طا در معامات روز 
جمعه بازار نیویورک با ٩ دار و ٧٠ سنت معادل  ٠.۵درصد افزایش، در ١٨١٠ 
دار بسته شــد و برای کل هفته حدود ٠.۵ درصد افزایش داشت که ششمین 
افزایش هفتگی متوالی بود.آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان 
دی پیش بینی کرد روند صعودی فعلی، طا را به قیمت بااتری برســاند. وی 
گفت: از آنجا که مردم طا را به عنوان یک بیمه یا پوشــش ریســک خریداری 
می کنند، قیمت اهمیت کمتری پیدا کرده و بنابراین طا به میزان قابل توجهی 
می تواند بااتر رود.به گفته بسیاری از تحلیلگران، یک عامل که همچنان قیمت 
طا را در کوتاه مدت باا می برد، ضعف ارزش دار آمریکا است که روند نزولی 
جدیدی را آغاز کرده است.چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه اسال 
فیوچرز به کیتکونیوز گفت: انتظارات رو به رشــدی وجود دارد که دولت آمریکا 
بزودی تدابیر محرک مالی جدید را برای حمایت از اقتصادش اعام خواهد کرد 
زیرا همچنان شــیوع پاندمی کووید ١٩ در این کشور وجود دارد و این موضوع 
دار را تحت فشــار منفی قرار داده و از قیمت طا حمایت خواهد کرد. وی در 
ادامه افزود: تصور می کنم باید نسبت به صعود طا خوش بین باشیم زیرا بازار با 
پول ارزانی که برای حمایت از اقتصاد به بازار تزریق شده، صعود کرده است.دارین 
نیوساک، رییس شرکت دارین نیوسام آناایز اظهار کرد: نه تنها دار ضعیفتر بلکه 
صعود بازارهای سهام هم از قیمت طا پشتیبانی خواهد کرد. در حال حاضر هیچ 
دلیلی برای خرید دار وجود ندارد بنابراین پول همچنان به سمت طا به عنوان 
یک بیمه در برابر صعود بازارهای ســهام ســرازیر می شود.اگرچه اکثرا در بازار 
افزایش قیمتها را پیش بینی می کنند اما برخی از تحلیلگران خاطرنشان کرده 
اند که تصحیح قیمت پس از شکســته شدن حمایت بلندمدت مطلوب خواهد 
بود.اوله هانســن، مدیر استراتژی کاا در ساکسو بانک در این باره گفت: به نظر 
من طا در بازه محدودی مانده اســت و به یک اصاح قیمت نیاز دارد تا عاقه 
جدید سرمایه گذاران را جلب کند.کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد شرکت 
مدیریت سرمایه SIA نظر خنثی داشت و به کیتکونیوز گفت: بازار طا منتظر یک 
کاتالیزور جدید اســت. پس از این که سه بانک مرکزی بزرگ جهان در آخرین 
دیدارهایشان سیاســت پولی خود را تغییر ندادند، هیچ محرکی برای باا رفتن 

قیمت طا در کوتاه مدت وجود ندارد.

هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رعایت 
کردن برخی ماحظــات امنیتی بــرای جلوگیری از 
سوءاســتفاده ســارقان و کاهبرداران ضروری است.

گزارش های منتشره از ســوی پلیس فتا در سال های 
اخیر نشان از رشد سریع و بسیار زیاد کاهبرداری های 
مالی و سوءاســتفاده کاهبــرداران از کمبود آگاهی 
مردم در اســتفاده ایمن و صحیح از خدمات بانکداری 
الکترونیک دارد؛ بر همین اساس ضروری است تا نکات 
امنیتی ساده اما مهمی از سوی شهروندان برای افزایش 
امنیت کارت بانکی رعایت شــود تا از رشــد فزآینده 
کاهبرداری های مرتبط با بانکداری الکترونیک از جمله 
برداشــت غیرمجاز وجه جلوگیری شود که در ادامه به 

چند نکته مهم اشاره شده است:

نکات امنیتی برای پیشــگیری از وقوع جرم در 
ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی

برای آنکه دیگران وجهی را به حساب شما واریز کنند، 
نیازی به مراجعه شما به دستگاه خودپرداز نیست. برای 
انتقال وجه به کارت شما، ارائه شماره کارت بانکی کافی 
اســت. هیچ یک از داده های دیگــر کارت بانکی خود 
مانند تاریخ انقضاء، کد اعتبارســنجی کارت)CVV٢( و 
رمزهای کارت را در اختیار سایرین قرار ندهید.مراقب 
افراد ناشناسی که با شما تماس گرفته و شما را به بهانه 
ای مجبور به استفاده از ابزارهای پرداخت و بانکی کرده 
یا خواستار اطاعات شخصی یا اطاعات مرتبط با کارت 
یا حســاب بانکیتان هستند، باشید. این اتفاق می تواند 
شروع یک تراژدی تلخ برای شما و خانواده محترمتان 
باشــد.در صورت مواجه شدن با تماس های مشکوک با 
نهایت هشــیاری و دقت عمل کنید و مراتب را سریعاً 
به مرکز تماس کاشــف با شــماره تلفن ٩١٠٠٩٩۶٠ 
منعکس نمایید. ازم است سرشماره هایی که بانک برای 
ارســال پیامک استفاده می کند را در تلفن همراه خود 
ذخیره کنید و در صورت دریافت پیامک های مشکوک 
از سایر سرشماره ها یا شماره ها از طریق تماس با مرکز 
تمــاس )۶١٠٨٨-٠٢١( موضــوع را پیگیری نمایید.

به محتوای پیامک هــای دریافتی دقت کنید. برخی از 
پیامک ها حاوی اطاعات محرمانه ای هستند که نباید 
در اختیار دیگران قرار داده شوند مانند رمزهای پویا و 
یا کدهای فعال ســازی خدمات بانکی.  در صورت بروز 
اشــکال در عملیات بانکی، از مراجعه به افراد غریبه به 

شدت خودداری کنید.

ماحظات امنیتی در خصوص رمز کارت بانک و 
cvv2

هنگام دریافت پاکت رمز کارت بانک خود از شــعبه به 
سامت و پاره نبودن پاکت دقت کنید.به محض وصول 
رمز کارت صادره، به دســتگاه خودپرداز شعبه مراجعه 
و رمز خود را تغییر دهید.رمز اول کارت شما محرمانه 

اســت. از ارائه اطاعات محرمانه کارت خود به دیگران 
خودداری کنید.شماره چهار رقمی که به عنوان رمز اول 
کارت اختصاص می  دهید، به سادگی برای دیگران قابل 
حدس زدن نباشد. برای نمونه از سال تولد، سال ازدواج 
یا شماره تلفن خود استفاده نکنید.یک شماره ٤ رقمی 
)غیــراز رمز اصلی( در دو طرف کارت برای به اشــتباه 
انداختن سارق درج کنید.شماره کارت و رمزهای اول را 
به خاطر بسپارید و از یادداشت کردن رمزها کنار کارت 
و قرار دادن برگه رمز در کیف کارت به شدت خودداری 
کنید.رمزهای خود را هر ســه یا چهار ماه تغییر دهید.

کد CVV٢ کارت شــما محرمانه است. از ارائه اطاعات 
محرمانه کارت خود به دیگــران خودداری کنید.هیچ 
بانکی به اطاعات محرمانه کارت شــما )نظیر رمز اول 
یا رمز یکبارمصرف)OTP(، کد CVV٢ و تاریخ انقضای 
کارت( نیاز ندارد. به ایمیل ها، تماس ها و پیامک هایی 
که به عنوان بانک و یا سازمان های دیگر همچون صدا 
و سیما با عنوان برنده شدن در مسابقه و ... این اطاعات 

را از شما می خواهند، هرگز پاسخ ندهید.

ماحظات امنیتــی در باره نحــوه نگهداری و 
استفاده از کارت بانک

هنگام دریافت کارت خود از شــعبه بانک، شماره ١۶ 
رقمی کارت و شــماره تماس خدمات مشتریان بانک 
را از پشــت کارت برای موارد ضروری یادداشت کنید.

برای بســتن حســاب هنگام ســرقت یا مفقود شدن 
کارت به این شــماره نیاز دارید.از سپردن کارت خود 
بــه دیگران خودداری و در صــورت لزوم، فوری درباره 
تغییر رمز خود اقدام کنید.به منظور جلوگیری از سوء  
استفاده افراد کاهبردار، به محض اتمام موجودی کارت 
هدیه برای نابودســازی آن )شکستن، خدشه دارنمودن 
نوارمغناطیسی، ...( اقدام شــود.در حساب های متصل 
به کارت بانــک، موجودی بیش از نیاز روزانه نگهداری 
نکنید.تعــداد زیاد کارت بانک غیرضــروری به همراه 

نداشته باشید.

اقدامات ازم در زمان مفقود شدن کارت
به محض اطاع از مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت 
خود، به بســتن آن اقدام کنید.برای بستن کارت بانک 
داشــتن رمز دوم کارت الزامی است.روش های متعدد 
بســتن کارت به این شــرح اســت : مراجعه به پایگاه 
اینترنتی بانک صادر کننــده کارت، تلفنبانک، همراه 
بانک، خودپرداز، مراجعه به شــعب بانک صادرکننده 
کارت، تماس با میــز امداد بانک صادرکننده کارت. به 
چگونگی بستن کارت در بانک صادرکننده کارت خود 

را در ساعات کاری و ایام تعطیل توجه کنید.

توصیه های امنیتی استفاده از خودپرداز
شــب ها از مراجعه به خودپردازهایی که در محل های 

کــم رفت و آمد و تاریک قــرار دارد ، خودداری کنید.
از نبود دوربین ســارقان در محیط اطــراف خودپرداز 
اطمینان حاصل کنید. دوربین های کوچکی که کمتر 
قابل مشــاهده است و برای مشــاهده رمز کارت بانک 
مشتریان در اطراف خودپرداز و با حداقل فاصله ممکن 
با صفحه کلید خودپرداز نصب می شود.در صورت ضبط 
کارت در خودپرداز، برای اطمینان از ســرقت نشــدن 
کارت، باید حداقل یکی از موارد ذیل رخ دهد: نمایش 
پیام خارج از ســرویس شــدن خودپرداز – چشــمک 
زدن چــراغ LED کارت خوان.هنگام وارد کردن رمز در 
دســتگاه خودپرداز، طوری جلوی دستگاه بایستید که 
کســی امکان دیدن صفحه کلید را نداشته باشد. )می 
توان دست دیگر را به عنوان محافظ انگشتان واردکننده 
رمز قــرار داد(برای انتقال وجه بــا خودپرداز نیازی به 
استفاده از منوی انگلیسی نیست. منوی انگلیسی برای 
بهره برداری مسافران خارجی ایجاد شده است. مراقب 
باشید که فقط کاهبرداران شما را به استفاده از منوی 
انگلیســی خودپرداز ترغیب و وانمود می کنند که برای 
انتقال وجه، باید از کارت ارزی خود اســتفاده کنند و 
شــما را ترغیب به استفاده از منوی انگلیسی می کنند.

رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارت خوان را در 
محــل رها نکنید.هنگام انتقال وجه، فرد دریافت  کنند 
وجه فقط کافی است شــماره ١۶ رقمی کارت خود را 
اعام کند و به ارائه ســایر اطاعات کارت یا مراجعه به 

دستگاه خودپرداز نیازی ندارد.

توصیه های امنیتی استفاده از پایانه فروش
قبــل از خریــد از طریق پایانــه فــروش موجود در 
فروشــگاه ها، بــرای مانده گیری کارت خــود از طریق 
همان  کارت خوان فروشــگاه اقدام کنیــد تا درصورت 
تراکنش خرید ناموفق در فروشــگاه امکان اثبات مانده 
به فروشنده باشد.در فروشگاه ها و هنگام خرید از پایانه 
فــروش، خودتان رمز کارت را وارد دســتگاه کنید و از 
اعام آن به فروشــنده خودداری کنید. )می توان دست 
دیگر را به عنوان محافظ انگشــتان واردکننده رمز قرار 
داد.(هنگام وارد کردن رمــز در پایانه فروش، می توان 
دست دیگر را به عنوان محافظ انگشتان واردکننده رمز 
قرار داد تا امکان مشاهده رمز عبور برای دیگران وجود 
نداشته باشــد.در صورتی که در فروشگاهی مجبور به 
اعام رمز کارت خود شــدید، به ســرعت درباره تغییر 
رمز خود اقدام کنید.درصورت اجبار ارائه رمز به مسئول 
فروشگاه ، رمز را از طریق صفحه نمایشگر موبایل خود 
به فروشنده نشــان دهید و بافاصله آن را پاک کنید.

از وارد کردن صحیح رمز توســط مسئول فروشگاه در 
پایانه فروش اطمینان حاصل کنید.از پایانه فروش فقط 
برای خرید، مانده  گیری و پرداخت قبض استفاده کنید.

هرگــز برای پرکردن حســاب جــاری از پایانه فروش 
استفاده نکنید.

هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک چه نکاتی را رعایت کنیم؟

بانکها
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نگـــاه

 ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تحریم 
شرکت های اروپایی توسط آمریکا

 مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای شدید اللحن از تهدید 
واشــنگتن برای تحریم احداث دومین خط لوله گاز روسیه به اروپا انتقاد کرد 
و اظهار داشــت: عمیقا نســبت به اســتفاده از ابزار تحریم و تهدید به تحریم 
توســط آمریکا علیه شرکت ها و منافع اروپایی نگرانم.»جوسپ بورل« در این 
بیانیه که در تارنمای ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده است، 
با بیان اینکه« ما شــاهد این روند رو به رشد علیه ایران، کوبا،  دیوان کیفری 
بین المللی و بتازگی پروژه نورد استریم ۲ و ترک استریم هستیم« افزود: اتحادیه 
اروپا به عنوان یک اصل مخالف اســتفاده از تحریم توســط کشــورهای ثالث 
علیه شــرکت های اروپایی است که مشــغول داد و ستد قانون هستند. عاوه 
بر این، اســتفاده از تحریم های فرامرزی را خاف مقررات بین المللی می داند. 
سیاســت های اروپایی در داخل اروپا تشخیص داده می شود و نه کشور ثالث.  
مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با اشــاره به سیاست های خارجی و 
امنیتی مشــترک ۲ طرف تصریح کرد که تحریم ها زمانی ارزش پیدا می کنند 
کــه به صورت هدفمند اعمال شــوند.  وی ادامــه داد: جایی که اختاف نظر 
در سیاســت های دو طرف وجود دارد، اتحادیه اروپا آماده گفت  وگو است؛ اما 
نمی توان با ابزار تحریم طرف مقابل را تهدید کرد.نورد استریم ۲، دومین خط 
لوله انتقال گاز روســیه به اروپاست که با مخالفت شدید آمریکا مواجه است. 
واشــنگتن در حالی که مدعی اســت اروپا با اجرای این طرح بیش از پیش به 
روسیه وابسته می شود، در نظر دارد گاز خود را به اروپایی ها بفروشد.   شرکت 
دولتی روســیه گازپروم در پشــت پروژه خط لوله قــرار دارد که نیمی از کل 
هزینه های برنامه ریزی شــده ۹.۵ میلیارد یورویی آن را تأمین می کند. نیمی 
دیگر نیز توسط پنج شرکت انرژی اروپا از جمله وینترشال دئا،  OMV، یونیپر، 

رویال داچ شل و انجی تأمین می شود.

دستور الکاظمی برای بازداشت فوری عامان 
ترور فرمانده اسبق نیروی زمینی

نخســت وزیر عراق به نیروهای این کشور دستور داد فورا عامان ترور فرمانده 
تیپ ۵۹ لشکر ششــم پیاده نظام ارتش را بازداشت کنند. فرماندهی عملیات 
مشترک عراق و سازمان حشد شعبی این کشور نیز با انتشار بیانیه هایی بر عزم 
خود برای شناسایی و بازداشت عامان این ترور تاکید کردند.به گزارش الحره، 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به دستگاه های اطاعاتی و امنیتی این 
کشور دستور داد فورا برای بازداشت عوامل تروریستی مسؤول ترور علی حمید 
غیدان، فرمانده تیپ ۵۹ انجام دهند.وزارت دفاع عراق با انتشار توییتی ضمن 
عرض تســلیت به دلیل ترور علی حمید غیدان، اعام کرد که او در تیراندازی 
عوامل تروریســتی در الطارمیه بغداد کشته شد.همچنین فرماندهی عملیات 
مشترک عراق در واکنش به ترور غیدان با انتشار بیانیه ای اعام کرد: نیروهای 
مسلح عراق هر روز جان خود را برای دفاع از کشور و مردم فدا می کنند، امروز 
نیز این نیروها شهید دیگری داد و آن سرتیپ علی حمید غیدان، فرمانده تیپ 
پنجاه و نهم بود که در یک عملیات تروریستی در شهرستان  الطارمیه واقع در 
شــمال بغداد حین انجام وظیفه به شهادت رسید.فرماندهی عملیات مشترک 
عراق در ادامه این بیانیه تاکید کرد: با مشــت آهنین عوامل تروریستی را که 
در الطارمیــه بغداد اقدام به ترور فرمانــده تیپ ۵۹ کردند، نابود خواهیم کرد، 
نیروهای امنیتی هر چقدر که برای پاکسازی کشور فداکاری کند، باز م با اراده 
قوی این راه را ادامه خواهد داد.این فرماندهی ضمن عرض تسلیت بابت شهادت 
فرمانده تیپ ۵۹، به خانواده این شهید تعهد داد که خون او هرگز هدر نخواهد 

رفت و پاسخ به عامان این جنایت سخت و سریع خواهد بود.

گمانه زنی ها درباره تدارک اتیوپی برای 
اقدام نظامی گسترده در آینده  نزدیک

درخواست مجدد اتیوپی از فرانسه برای خرید تجهیزات نظامی هوایی از جمله ۱۸ 
بالگرد و دو هواپیمای حمل و نقل از نوع سی ۲۹۵ عاوه بر تجهیزات درخواست 
شده قبلی، گمانه زنی هایی را درباره احتمال تدارک این کشور برای یک درگیری 
نظامی در آینده نزدیک ایجاد کرده است. اتیوپی از یک سو با مصر بر سر پرونده 
سد النهضه و از دیگر سو با سودان و اریتره اختافاتی دارد.سایت دیفنس وب که 
متخصص در زمینه امور نظامی اســت، گزارش داد، فرانسه در اوایل سال جاری 
مذاکرات با اتیوپی پیرامون معامله بالگردها و هواپیماهای حمل و نقل را به حالت 
تعلیــق درآورد. گمان می رود که بحران کرونا عامل تعلیق مذاکرات باشــد، اما 
میانجی گری های آلمان در برگرداندن دو طرف به میز مذاکرات مثمرثمر شد.در 
نوامبر گذشــته، روزنامه لوپوئن فرانســه متن پیامی که آبی احمد، نخست وزیر 
اتیوپی برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه فرستاده بود، منتشر کرد که 
وی در آن، خواهان کمک ماکرون برای تســهیل دریافت وام بلندمدت از فرانسه 
جهت خرید بالگرد، جنگنده، هواپیماهای حمل و نقل، سامانه های ایجاد اختال 
رادیویی و پارازیت و نیز آموزش کادرهای اتیوپیایی برای راه اندازی این تجهیزات 
شده بود.آبی احمد در پیام خود خواهان دریافت شش بالگرد انتقال بار ۱۲ تُنی 
از نوع H۲۲۵، شش بالگرد چندکاره از دو نوع H۱۲۵M وH۱۴۵M، دو هواپیمای 
 ۱۲ ،HAD Tiger شــش بالگرد جنگی از نوع ،C۲۹۵ حمل و نقل چندکاره از نوع
 ۳۰ ،Dassault nEUROn جنگنده از نوع میراژ ۲۰۰۰ و رافائل، شــش پهپاد از نوع
موشــک قاره پیما میانبرد از نوع M۵۱.۳ ،M۵۱.۲ ، M۵۱.۱ و تجهیزات پارازیت 
و سامانه های جنگ الکترونیک شده بود.این پایگاه نوشت، هنوز مشخص نیست 
که اتیوپی چگونه بهای این تجهیزات را پرداخت خواهد کرد و اینکه آیا فرانســه 
می پذیرد که این تجهیزات را به اتیوپی بدهد یا خیر،  زیرا تنشی در حال حاضر 
در روابط میان اتیوپی و مصر وجود دارد و گفتنی اســت که مصر از نزدیک ترین 
همپیمانان فرانسه به حساب می آید.عاوه بر این اریتره شنبه گذشته اعام کرد 
که توافق صلح امضا شده با اتیوپی در سپتامبر ۲۰۱۸ نتوانست خواسته های آن 
را محقق سازد.در بیانیه وزارت اطاع رسانی اریتره آمده است: بعد از گذشت دو 
سال از امضای توافق صلح،  همچنان نیروهای اتیوپی اراضی که وابسته به حاکمیت 
ما اســت، تحت اشغال دارند.طبق این بیانیه، روند صلح میان اریتره و اتیوپی در 
یک فضای داخلی، منطقه ای و بین المللی پیچیده و همراه با خطرات و تهدیدها 
پیش می رود.گذشته از این اواخر مه گذشته، درگیری هایی میان ارتش سودان با 
نیروهای اتیوپی و شبه نظامیان مسلح با پشتیبانی ارتش اتیوپی به وقوع پیوست 
که به کشته شدن یک افسر در ارتش سودان و مفقود شدن یک نیروی وابسته به 
ارتش و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، همچنین یک سودانی کشته شده 
و چند غیرنظامی زخمی شــدند.در همین حال، عامر محمد الحسن، سخنگوی 
نیروهای مسلح سودان اعام کرد که شبه نظامیان اتیوپی، با پشتیبانی ارتش این 
کشور، تعدی به خاک و منابع ســودان را ادامه می دهند، با این وجود، نیروهای 
ســودانی همچنان جهت تکمیل روند مذاکرات برای پایان دادن به این اقدامات 
خصمانــه، رویکرد صبر را در پیش گرفته اند.نصر الدین عبدالقیوم، والی اســتان 
القضارف در شــرق ســودان اعام کرد که اتیوپی چشم طمع آشکاری در خاک 
سودان دارد هرچند که آدیس آبابا توافق مرزهای امضا شده میان دو کشور را از 
ســال ۱۹۰۳ را به رسمیت می شناسد.والی القضارف وقوع هر سناریویی در عالم 
واقع را بعید ندانست، اما او تاکید کرد که نیروهای مسلح سودان آماده حفاظت از 

شهروندان و خاک سودان در مقابل هر تعدی هستند.

آمریکا درصدد کاهش نظامیان خود در کره 
جنوبی است

 »وال اســتریت ژورنال« گزارش داد: پنتاگون گزینه هــای خود را برای کاهش 
نظامیان آمریکایی در کره جنوبی در اختیار کاخ ســفید قرار داده است.یک مقام 
نظامی آمریکا نوشــت که این طرح، بخشــی از برنامه گسترده تر ایاات متحده 
برای جابجایی نیروها و کاهش نظامیان در سراسر دنیاست.این طرح با مخالفت 
قانونگذاران آمریکایی مواجه شــده است. »بن ساس« سناتور جمهوریخواه ایالت 
نبراســکا از جمله مخالفان این طرح است و آن را »بی کفایتی راهبردی« خواند.

در زمان حاضر، ۲۸ هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند. 
طرح کاهش این نظامیان در حالی اســت که آمریکا و کره جنوبی هنوز در مورد 
تقســیم هزینه های حضور این نظامیان به توافق طوانی مدت نرسیده اند.دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا از کره جنوبی خواسته است تا آن کشور هزینه های 
بیشتری برای میزبانی از نظامیان آمریکایی پرداخت کند.رامپ اعام کرده که کره 
جنوبی باید ساانه حدود پنج میلیارد دار برای میزبانی از این نیروها اختصاص 

دهد که این رقم ۴۰۰ درصد بیش تر از توافق قبلی است. 

مخالفت چین و روسیه با »یکجانبه گرایی« 
آمریکا در مسائل بین الملل

وزرای خارجه چین و روســیه طی تماســی تلفنی بار دیگر بــر مخالف خود با 
»یکجانبه گرایی« دولت آمریکا در اتخاذ تصمیمات سیاسی تاکید کردند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وزرای امور خارجه چین و روســیه در یک گفتگوی تلفنی به 
»یکجانبه گرایی و تک روی« ایاات متحده در اتخاذ و اعمال سیاست های خارجی 
پرداختند و در مقابل آن اظهار مخالفت کردند.وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به 
سرگئی اوروف همتای روسی خود گفت که پکن احساس می کند ایاات متحده 
به دنبال ایجاد »ذهنیت جنگ سرد« در سیاست های خود در مقابل چین است 
و اوروف نیز اظهار کرد که روســیه بــا یکجانبه گرایی و تک روی آمریکا در امور 
بین الملل مخالف اســت.این اظهارات در حالی مطرح شده است که تنش ها بین 
ایاات متحده و پکن پس از اعمال جدید قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ 
باا گرفته و باعث بروز جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان و به وجود آمدن 

اختافات دیپلماتیک شده است.

 ادعای کره شمالی درباره تولید واکسن 
ضد کرونا

مرکز علمی پیونگ یانگ دیروز )شــنبه( اعام کرد، کره شمالی در حال ساخت 
واکســن برای درمان ویروس کروناست.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، بر اســاس گزارش وبســایت مرکز علوم و فناوری کره شمالی، محققان 
و دانشــمندان این مرکز در حال انجام آزمایش های بالینی واکسن ساخته شده 
برای مقابله با ویروس کرونا هســتند.در این گزارش همچنین آمده که ســاخت 
این واکسن توسط یک موسسه زیست شناسی پزشکی تحت نظر آکادمی علوم 
پزشــکی کره شمالی با اســتفاده از آنزیم تبدیل آنژیوتانسین ACE۲( ۲( انجام 

می شود.

تغییرات مهم در طالبان در آستانه مذاکرات با کابل
مقامات طالبان اعام کردند، طالبان پسر مؤسس این جنبش را مسئول شاخه نظامی خود قرار داده و چندین چهره قدرتمند 
دیگر را نیز به تیم مذاکره خود افزوده است. این تحوات که یکی از مهم ترین تغییرات طی سال ها به حساب می آید، پیش از 
مذاکرات قابل انتظار با کابل- با هدف پایان دادن به دهه ها جنگ در افغانستان- انجام شده است.به گزارشز آسوشیتدپرس، 
»ما محمد یعقوب« ۳۰ ساله، پسر ما عمر، به عنوان فرمانده شاخه نظامی گروه طالبان، آوازه شدیداً سازش ناپذیر پدرش 
را به میدان جنگ می آورد.مقامات طالبان همچنین به آسوشیتدپرس گفتند، اضافه شدن چهار نفر از شورای رهبری گروه 
طالبان به تیم ۲۰ نفره مذاکره نیز، اتفاق مهمی است.این مقامات طالبان به شرط فاش نشدن هویتشان اضافه کردند: این 
تغییرات که تحت نظارت »هیبت اه آخوندزاده«، رهبر طالبان انجام می شــود، افزایش کنترل او بر نیروی نظامی جنبش و 
بخش سیاسی را هدف قرار داده است.به عقیده تحلیل گران، تحوات فوق می تواند خبر خوبی برای مذاکرات طالبان با رهبری 
سیاسی افغانستان بوده و نشانه این باشد که طالبان تا چه میزان این دور مذاکرات را جدی گرفته است؛ همچنین می تواند 
قدم مهم تری در توافقی که واشنگتن در ماه فوریه با طالبان به امضا رساند، تلقی شود.»اندرو وایلدر«، نماینده برنامه آسیا در 
مؤسسه صلح مستقر در واشنگتن در این باره گفت: به نظر من این تغییرات، پیشرفت مثبتی به نظر می رسند زیرا طالبان در 
حال ایجاد هیئتی از نمایندگان است که از لحاظ ارشدیت، رده بااتر  از قبلی ها به نظر می رسند و حضور آن ها ممکن است در 
مراحل ابتدایی مذاکرات، ضروری باشد.وی افزود: اگر بخواهید نیمه پر لیوان را ببینید، این هیئت قدرت یافته طالبان می تواند 
به عنوان نشانی از این تفسیر شود که گروه در حال برنامه ریزی برای شرکت در رایزنی های جدی است.پس از توافق آمریکا 

با طالبان، این انتظار می رود که گفت وگوها بین دولت کابل و گروه طالبان نیز آغاز شود.

در ادعایی جدید؛
پمپئو: سیاست جدیدی در قبال 

ایران در پیش گرفتیم
وزیر خارجه آمریکا مدعی است با خروج از برجام، دولت ترامپ 
سیاست جدیدی را در قبال ایران در پیش گرفت که از مماشات 
به دور اســت.، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریــکا در تازه ترین 
اظهــارات ضدایرانی خود، مدعی شــد: دولــت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشــور، به طور اساسی رفتار آمریکا در قبال 
ایران را تغییر داده اســت.وی در ادعایی تکراری گفت که توافق 
هسته ای به ایران پول بیشتری برای پیشبرد تروریسم )!( داد و 
آمریکا و خاورمیانه را به مخاطره انداخت.پمپئو همچنین مدعی 
شــد که در برابر کشورهایی مثل ایران، قدرت جواب می دهد و 
نه مماشــات.وزیر خارجه آمریکا در ادامــه ادعاهای خود افزود: 
برای همین توافق )برجام( را رها کرده و سیاســت جدیدی در 
قبال ایران پیش گرفتیم. این سیاســت، ایران را از منابع مالی 
که به تروریســت ها می دهد؛ محروم کرده، پناهگاه دیپلماتیک 
آن را می گیــرد و مانــع رفتار تهاجمی آن می شــود.پمپئو در 
حالی به گزافه گویی درباره ایران پرداخت که ۲ ســال از کارزار 
فشار حداکثری علیه این کشور می گذرد و آمریکا به رغم همه 

تاش هایش، کاری از پیش نبرده است.

از سوی هم حزبی های دموکرات؛
بایدن برای معرفی یار انتخاباتی تحت 

فشار قرار گرفت
فرصت نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای معرفی 
زنی که قرار اســت در ادامه کارزار ۲۰۲۰، یار و همراه وی باشــد؛ رو 
به پایان اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی گزارش ها حاکی 
از آن اســت که »جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، 
از ســوی هم حزبی هایش برای تعجیل در معرفی یار انتخاباتی که در 
صورت پیروزی وی در انتخابات، سمت معاونت ریاست جمهوری را بر 
عهده خواهد گرفت؛ تحت فشار قرار دارد.او که با هدف جلب آراء زنان 
آمریکایی، قرار است یک خانم را به عنوان معاون آتی خود انتخاب کند؛ 
مدعی شده که تا ۲۴ جوای )۳ مرداد( لیست نهایی نامزدهای مد نظر 
خود را ارائه داده و روند مصاحبه با آنها را آغاز خواهد کرد.با توجه به 
عزم دموکرات ها برای کنار زدن دونالد ترامپ از مسند قدرت، گزینش 
یــار انتخاباتی بایدن در رقابت پیش رو از اهمیت بســزایی برخوردار 
است.این در حالی است که طبق نظرسنجی ها، عملکرد ضعیف ترامپ 
در مهار کووید ۱۹، به پیشتازی بایدن در برخی از کلیدی ترین ایاات 
آمریکا کمک کرده است.طبق گمانه زنی ها، نامزدهای مورد تائید بایدن 
عبارتند از ســناتورها »کاماا هریس« و »الیزابت وارن« که هر دو از 

نامزدهای سابق حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ هستند.

 جدول زمانی مربوط به ساز و کار حل و فصل اختافات 
در برجام تمدید شد

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعام کرد که جدول زمانی مربوط به ساز و کار حل و فصل اختافات در برجام را 
یک بار دیگر تمدید کرده است. »جوزف بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای با اشاره 
به نامه ای که حدود دو هفته پیش از »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران دریافت کرده بود، اعام کرد 
که جدول زمانی مربوط به ساز و کار حل و فصل اختافات در برجام را که پیشتر فعال شده بود، مجدداً 
تمدید کرده اســت.در ابتدای این بیانیه با اشاره به نامه مزبور آمده است: »من روز سوم ژوئیه نامه ای را از 
وزیر خارجه ایران دریافت کردم که با فعال کردن »مکانیسم حل اختاف«، نگرانی های ایران در خصوص 
مسائل مربوط به اجرای »برنامه جامع اقدام مشترک« توسط فرانسه، آلمان و پادشاهی متحده را طبق بند 
۳۶ به کمیســیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع می داد«.این مقام اتحادیه اروپا در ادامه می افزاید که 
تشکیل نشست کمیسیون مشترک به دلیل محدودیت های مسافرتی وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا 
امکان پذیر نبوده اســت. در این بیانیه آمده است: »با توجه به محدودیت های مسافرتی وضع شده به دلیل 
بیماری همه گیر کووید -۱۹، امکان تشکیل نشست عادی کمیسیون مشترک برجام تاکنون فراهم نشده 
است. همه طرف های برجام بر عزم خود برای حفظ توافق که در راستای منافع همگان است، تأکید کردند«.

بورل در این بیانیه خاطرنشــان کرد: »گذشته از اختاف بر سر ابعاد ]این موضوع[، همگان توافق داشتند 
که با توجه به پیچیدگی مسائل موجود زمان بیشتری مورد نیاز است. از این رو، جدول زمانی ]مکانیسم 
حل اختاف[ تمدید شد«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اظهار داشت که نشست بعدی 
کمیسیون مشترک به محض لغو محدودیت های مسافرتی، برگزار خواهد شد. به گفته بورل، این نشست 
روند مذاکرات کنونی پیرامون نگرانیهای مربوط به اجرای ]توافق[ هسته ای و همچنین تأثیرات گسترده 

خروج ایاات متحده از برجام و وضع مجدد تحریمها از سوی ]واشنگتن[ را بررسی خواهد کرد.

یک نماینده کنگــره آمریکا اعام کرد 
طرح تحریم ترکیه به دلیل خرید سامانه 
دفاع موشــکی اس ــ ۴۰۰ از روسیه، با 
همکاری دو نماینــده جمهوری خواه و 
یک نماینده دموکــرات تدوین و برای 
انجام مراحــل بعدی تحویــل کنگره 
شده اســت. »آدام کینزینجر« نماینده 
جمهوری خــواه ایــاات ایلینــوی در 
مجلس نماینــدگان آمریکا روز جمعه 
طی بیانیه ای در وب ســایت رســمی 
خود اعام کرد که طرح تحریم ترکیه 
به دلیل خرید ســامانه دفاع موشــکی 
اس ــ ۴۰۰ تحویل کنگره آمریکا شــده 

اســت.آدام کینزینجر با اشاره به اینکه 
»ابیگیل اسپانبرگر« نماینده دموکرات 
ایالت ویرجینیــا و »مایکل مک کال« 
ایالت تگزاس  نماینده جمهوری خــواه 
نیــز در تدوین طرح تحریــم ترکیه با 
وی همکاری داشــته اند، اعام کرد که 
بر اســاس طرح مذکور که در راستای 
مقابله با صادرات ساح از سوی روسیه 

تدوین شده است، دولت ترکیه به دلیل 
خرید سامانه دفاع موشکی اس ــ ۴۰۰ 
از روســیه هدف تحریم  قــرار خواهد 
گرفت.وی در ادامه بیانیه خود با تأکید 
بر اینکه ائتاف نظامی ناتو برای آمریکا 
و متحدانش از اهمیت حیاتی برخوردار 
است، اظهار داشــت: »برای اینکه ناتو 
قوی باقی بماند، اعضای آن باید اصول، 

وظایف و تعهدات خود را رعایت کنند. 
ترکیــه همچنــان تصمیماتــی اتخاذ 
می کند که مناســب یک کشــور عضو 
ناتو نیست.«آمریکا خرید سامانه دفاعی 
اس ــ ۴۰۰ از ســوی ترکیه را که خود 
جزو اعضای ناتو اســت تهدیدی برای 
این پیمان نظامی تلقــی می کند و به 
همین دلیل بارها از آنکارا خواسته بود 
کــه از خرید اس ــ ۴۰۰ چشم پوشــی 
کند.اما دولت ترکیه در نهایت خواسته 
آمریکا را نادیده گرفت و اواسط تیرماه 
سال گذشــته روســیه تحویل سامانه 

اس ــ ۴۰۰ به ترکیه را رسماً آغاز کرد.

 پیش نویس طرح تحریم ترکیه 
تحویل کنگره آمریکا شد

 چین نسبت به وضع ممنوعیت مسافرتی 
به آمریکا هشدار داد

وزارت خارجه چین به گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر احتمال وضع 
محدودیتهای مســافرتی به آمریکا بر اعضای حزب کمونیست چین واکنش 
نشان داد.به گزارش اسپوتنیک، روز پنج شنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش 
داد که دولت ترامپ در حال بررســی محدودیت های مســافرتی جامع علیه 
اعضای حزب کمونیســت چین و خانواده های آنان است که مشتمل بر ۲۷۰ 
میلیون نفر می شــود.وزارت خارجه چین با رد محتوای این گزارش که اشاره 
می کرد مقامات واشنگتن درصدد وضع محدودیت های مسافرتی علیه اعضای 
حزب کمونیســت چین اســت، اعام کرد در صورتی که این گزارش صحت 
داشته باشــد، ایده ای »مضحک« اســت.»هوآ چون یینگ« در یک نشست 
مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: »اگر گزارش صحت داشته باشد، آمریکا آشکارا 
انتخاب می کند که در تقابل با ۱.۴ میلیارد مردم چین قرار گیرد«.وی در ادامه 
افزود که »این کامًا ناقض اراده مردم آمریکا و چین و سیر وقایع در قرن ۲۱ 
خواهد بود و بســیار مضحک است«.گفتنی است که روزنامه نیویورک تایمز 
اواسط هفته گذشته گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی سخت ترین 
محدودیت های مســافرتی علیه اتباع چینی است و برخی از مقامات آگاه به 
این طرح گفتند که ممنوعیت ممکن اســت اعضای حزب کمونیست چین و 

خانواده های آنان را هدف قرار دهد.

هک توئیتری؛ حمله به ۱۳۰ حساب کاربری
 توئیتر اعام کرده که هکرها با حمله به حساب کاربری ۱۳۰ کاربر این شبکه 
اجتماعی توانســته اند با شکستن رمز عبور آنها، ۴۵ حساب کاربری را تحت 
کنترل گرفته و از طریق آنها توئیت کنند.به گزارش رویترز این شــرکت روز 
شنبه اعام کرد هکرها توانســته اند اطاعات حساب هشت حساب کاربری 
دخیل در هک های اخیر این شرکت را دانلود کنند اما هیچ یک از آنها حساب 
های تایید شــده ای نبوده اند.هکرها به سامانه های داخلی توئیتر دسترسی 
پیدا کرده و اقدام به سرقت حساب کاربری برخی از افراد سرشناس از جمله 
جو بایدن نامزد دموکرات ها، کیم کارداشیان هنرپیشه تلویزیون، باراک اوباما 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا و »اِلون ماسک« میلیاردر آمریکایی کرده اند و 
از آنها برای درخواست ارز دیجیتال استفاده کرده اند.توئیتر در تازه ترین بیانیه 
خود اعام کرده که هکرها »از تعدادی از کارکنان این شرکت برای دسترسی 

به ابزارهای داخلی مورد استفاده در عملیات هک سوء استفاده کرده اند«
این شــرکت افزود، برخی جزییات این حملــه را همزمان با ادامه تحقیقات 
این شرکت مخفی نگه داشته است.به دنبال حمله سایبری بزرگ به حساب 
کاربران توییتر، قانونگذاران آمریکا از احزاب دموکرات و جمهوریخواه خواستار 
توضیح مدیرعامل شرکت توییتر نسبت به آسیب پذیری این شبکه اجتماعی 
در برابر حمات هکرها شــدند.پس از اعام هک شدن حساب های کاربری 
افراد سرشناس و سیاستمداران در آمریکاسهام شرکت توییتر در روز پنجشنبه 

۳ درصد کاهش یافت.

گزیده خبر

وزارت بازرگانــی چیــن اعام کــرد در واکنش به 
ارزان فروشی )دامپینگ( برخ از کااهای آمریکایی، 
تصمیم گرفته است از امروز شنبه ۱۸ ژوئیه )۲۸ تیر( 
عوارض ضد ارزان فروشی بر روی کااهای این کشور 
اخذ کند.وزات بازرگانی چین دیروز شنبه اعام کرد 
این عوارض ابتدا روی یک محصول تولید آمریکا به 

نام »ان پروپانول« که یک حال جوهر چاپی است 
و در بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می 
گیرد و برای ســاخت آنتی بیوتیک ها کاربرد دارد 
اعمال می  شــود.دامپینگ )dumping(بازارشکنی یا 
قیمت شــکنی از واژگان خاص اقتصادی به حساب 
می آید که به ویــژه در تجارت بین المللی جایگاهی 
ویژه و قانونی دارد و عبارت است از فروش یا صادرات 
یک کاا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا به 
عبارتی دیگــر فروش کاا در خارج به قیمتی کمتر 
از قیمــت داخلی،  معادل فارســی این واژه »رقابت 
مکارانه« یا تبعیض در قیمت هــا در بازرگانی معنا 
شده  است.به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان 

برای به دســت آوردن بازارها، محصوات خود را با 
قیمتی کم عرضه کنند، برخی کارشناســان معادل 
فارســی این واژه را »رقابت مخرب« نیز دانسته اند 
راهبرد کلی بازارشــکنی به حذف رقبا و در اختیار 
گرفتن بازار مربوط می شود.وزارت بازرگانی چین با 
استناد به تحقیقات ضد دامپینگ که در ماه گذشته 
میادی /خرداد/ آغاز شــده گفت ارزان فروشی در 
مواد »ان پروپانول« به صنعت داخلی چین آســیب 
های اساســی وارد کرده است.براساس این بیانیه از 
امروز نــرخ تعرفه عوارض ضد دامپینگ برای برخی 
شرکت های آمریکایی بین ۲۵۴.۴ تا  ۲۶۷.۴ درصد 

خواهد بود.

چین تعرفه ضد ارزان 
فروشی بر کااهای 
آمریکایی اعمال کرد
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یک استارتاپ آمریکایی در اقدامی جالب توانسته است شیر فاسد را به 
پوشــاک زیست تخریب پذیر تبدیل کند.به گزارش آی ای، یک شرکت 
آمریکایی واقع در لس آنجلس، شــیر فاسد را به تیشرت های سازگار با 
محیط زیست تبدیل می کند، اما جای نگرانی نیست، زیرا این لباس ها 
بوی خوبی دارند و قرار نیست بوی شیر فاسد بدهند.صنعت مد و پوشاک 
شــاهد تغییراتی است که می تواند آن را با مواد جایگزین مختلف مانند 
کاکتوس و حتی چرم آناناس متحول کند، بنابراین شاید این روزها خبر 
تبدیل شیر به لباس جای تعجب چندانی نداشته باشد.این استارت آپ 
موسوم به »Mi Terro« با استفاده از زیست فناوری)بیوتکنولوژی( برای 
مهندسی مجدد برخی از قسمت های مواد غذایی فاسد به الیاف پایدار 
که تیشرت های زیست تخریب پذیر را تشکیل می دهند، استفاده می کند.

محققان دانشــگاه کالیفرنیا ســن دیگو در راستای تاش های خود 
برای درمان ناباروری موفق شــدند نخستین سلول بنیادی اسپرم را 
در آزمایشــگاه برای اولین بار در جهــان ایجاد کنند.به گزارش آی 
ای، آیا می دانســتید ناباروری از هر هفت نفر در سراسر جهان یک 
نفر را تحت تأثیر قرار می دهد؟ یک ایده برای درمان این مشــکل، 
درمان با ســلول های بنیادی اسپرماتوگونیال)SSC( است؛ رویکردی 
که سلول های بنیادی اسپرم را به لوله آزمایش منتقل می کند و این 
سلول ها در آنجا کشت می شوند و به سلول های اسپرم کامل و بارور 
تبدیل می شــوند.یک چالش مهم و اصلی کــه این روش را محدود 
SSC می کند، این واقعیت است که یافتن شرایط مناسب برای رشد

های انسانی در آزمایشگاه بسیار مشکل است.

اولگ کانوننکو، فضانورد مســتقر در ایستگاه فضایی بین المللی)ISS( با 
استفاده از قدرت مغناطیس و یک دستگاه مونتاژ زیستی »مغناور« موفق 
به مونتاژ غضروف مصنوعی انســان در فضا شــده است.به گزارش تک 
اکسپلوریست، این دستگاه باعث می شود خوشه های سلول های انسانی 
بدون نیاز به داربست فیزیکی وارد ساختار بافت شوند.پرینترهای زیستی 
که می توانند بافت انســان را تولید کنند از قبــل در کره زمین وجود 
داشتند، اما آنها به نیروی جاذبه و داربست ها برای در کنار هم قرار دادن 
سلول های غضروف متکی هستند. با این حال، شناوری مغناطیسی در 
مدار بسیار خوب عمل می کند.مغناور یا شناورِی مغناطیسی روشی است 
که در آن یک شــی بدوِن هیچ پشتیبانی به جز میداِن مغناطیسی به 

حالِت شناور در آید. 

 ساخت تیشرت 
از شیر فاسد!

نخستین اسپرم آزمایشگاهی 
جهان ساخته شد

 ساخت غضروف مصنوعی 
انسان در فضا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛ »اله زار« کرمان

پورشه 911 توربو 2021، سوپرکاری ارزان برای میلیونرها!
پورشه ۹۱۱ توربو کوپه و کابریولت مدل ۲۰۲۱ برای پر کردن فاصله بین نسخه های کررا S و توربو S وارد میدان شده است. قیمت 
این خودرو برای دو نسخه یاد شده از ۱۷۰۸۰۰ و ۱۸۳۶۰۰ دار شروع می شود. هر دو خودرو هم اکنون قابل سفارش هستند اما 
اولین نمونه ها تا اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه نخواهند شد.۹۱۱ توربو مدل ۲۰۲۱ از پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۸ لیتری توئین توربوی تخت 
با قدرت ۵۷۲ اسب بخار و گشتاور ۷۵۰ نیوتون متر سود برده و توانایی ثبت شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت ۲.۷ ثانیه ای را 

دارد. البته مدل کانورتیبل یک دهم ثانیه کندتر است. حداکثر سرعت هر دو مدل نیز ۳۱۹ کیلومتر در ساعت اعام شده است.
در مقابل باید گفت جدیدترین نسل از ۹۱۱ توربو S قدرت ۶۴۰ اسبی و گشتاور ۸۰۰ نیوتون متری داشته و نسخه های کوپه و 
کانورتیبل آن شــتاب ۲.۶ و ۲.۷ ثانیه ای را ثبت می کنند. حداکثر سرعت این خودروها نیز ۳۳۰ کیلومتر در ساعت بوده و برای 
خریداری آن ها باید حداقل ۲۰۳۵۰۰ و ۲۱۶۳۰۰ دار پرداخت کرد.جدای از پیشــرانه ای با قدرت کمتر، ۹۱۱ توربو تفاوت های 
زیادی از نظر قوای محرکه با مدل توربو S ندارد. این خودرو از همان گیربکس ۸ سرعته دوکاچه و سیستم چهار چرخ محرک 

استفاده کرده و به سیستم فرمان پذیری چرخ های عقب نیز مجهز است.

 »کاسیاس« به رئال مادرید برمی گردد
 »ایکر کاسیاس« بعد از پنج سال حضور در تیم فوتبال پورتو، به عنوان مشاور رییس باشگاه رئال مادرید به این تیم برمی گردد.

دروازه بان افســانه ای تیم فوتبال رئال مادرید پس از پنج سال حضور در تیم پورتو به مادرید برمی گردد تا تیم محبوب خود را 
در بیرون از زمین فوتبال و در حوزه مدیریت، کمک کند.در ســال ۲۰۱۵ کاســیاس بعد از درگیری شدید با مدیریت باشگاه 
رئال و به خصوص شــخص پرز در یک کنفرانس مطبوعاتی که به تنهایی برگزار کرد درحالیکه اشک می ریخت گفت رئال را 
ترک خواهد کرد. اما حاا »فلورنتینو پرز« رییس باشگاه رئال سعی کرده تا کاسیاس را به باشگاه نزدیک کند. نقش جدید ایکر 
مانند نقش »زین الدین زیدان« در اولین حضورش پس از دوران بازیگری در این باشــگاه است.کاســیاس از زمان سکته قلبی 
در هنگام تمرین با پورتو خود را بازنشسته کرد. او منتظر است تا باشگاه فعلی خود را برای رقابت نهایی فینال تاکادو پرتغال 
مقابل بنفیکا همراهی کند و پس از آن به مادرید سفر کند.گفتنی است دروازبان سابق تیم ملی اسپانیا در پنج سال گذشته 
در پورتو بسیار خوشحال بوده و با این باشگاه به سه قهرمانی دست پیدا کرده است. آخرین قهرمانی او روز چهارشنبه به عنوان 

قهرمان در لیگ پرتغال بدست آمد

من خاکم و من گردم من اشکم و من ردمچون باد سحرگاهم ر بی سر و سامانیچون زلف تو ام جاا ر عین ریشانی
تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی ا آتش جانم را بنشینی و بنشانیخواهم ه را ر ر بنشانم و بنشینم من چشم را مانم تو اک مرا مانیای شاهد افاکی ر مستی و ر پاکی یی و پنهانیر سینه سوزانم مستوری و مهجوری رم پیدا ر دیده بیدا من سلسله موجم تو سلسله جنبانیمن زمزه عودم تو زمزه ردازی

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

انیمیشــن »فرفره« به کارگردانی شیوا ممتحن، درباره ی کودکی است که در خاطراتش گم شده 
است. این فیلم که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تهیه شده، در بخش رسمی بیست 
و چهارمین دوره جشــنواره فیلم های فانتزی کانادا به نمایش گذاشــته می شود.به گزارش روابط 
عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، امسال این جشنواره بخاطر بیماری همه گیری 
کووید ۱۹ در تاریخ ۲۰ آگوســت الی ۲ ســپتامبر ۲۰۲۰ )۳۰ مرداد الی ۲ شــهریور( در شــهر 
»مونترال« کانادا بصورت آناین برگزار خواهد شد.در این دوره ی جشنواره فیلم های فانتزی کانادا، 
حدود ۱۵۰ فیلم کوتاه و بلند به نمایش درمی آیند.در خاصه داســتان انیمیشــن »فرفره« آمده 
اســت: »کودکی در خاطراتش گم می شــود. همراه کودک در خاطراتش سیر می کنیم. در انتها 
متوجه می شویم که او بزرگ شــده است...« این فیلم بازگشتی است به خاطراتی که در کودکی 
گم کرده ایم؛ در واقع »فرفره« حس نوستالژیک و آرزویی برای بازگشت به لحظات خوب گذشته 

و یادآوری آن ها است.

کتاب بازمانده
کتاب بازمانده روز یک داستان چندایه است. گرچه 
همه چیــز در چند روز روایت می شــود، با اتفاق های 
دو نســل از سرای سلطنتی انگلستان آشنا می شویم. 
این کتاب از زبان یک خدمتکار روایت می شود. زبان 
کتاب بســیار رسمی و مؤدبانه اســت. مرحوم نجف 
دریابندری هم با ترجمه عالی اش، زبان خاص کتاب را 
به خوبی حفظ کرده است که از شاخصه های ارزشمند 
این کتاب به حســاب می آید.داســتان به قدری زیبا 
جهت دهی شده است که از خواندن آن لذت خواهید 
برد. تمام اتفاق ها کاما به درستی باهم ارتباط معنایی 
دارند. همه ابهام هایی که برای خواننده ایجاد می شود 
در جای درســت به آن پاسخ داده می شود. این رمان 
چنان هنرمندانه نوشته شده است که احساس می کنید آنجا هستید. فضاها از نظر فیزیکی به خوبی 
توصیف شــده اند و مخاطب به آن سرای سلطنتی می رود. ارزش های انسانی ظریفی هم ابه ای 
داســتان مطرح می شود که گاه به گاه مخاطب احساس می کند زیبایی متن کامل تر شده است.در 
این داستان برخی نکات حاشیه ای هم وجود دارد که با کنار هم قرار گرفتن شان، کل ماجرا بسیار 
زیباتر شده است. برای نمونه نظم و مسئولیت پذیری زیبایی که وجود دارد و نظارت سرخدمتکار 
بر کار اعضای دیگر تا حدی ناشــی از فرهنگ ژاپنی نویسنده است. در تمام طول داستان، شما با 
این احساس روبه رو می شوید که زیبایی یک روز پرکار و پرمسئولیت را می توان با مدیریت خوِب 
شبانه، تکمیل کرد. در همین مورد، در بخشی از کتاب می خوانیم: »باید برای خودت خوش باشی. 
بهترین قسمت روز، شب است. تو کار روزت را انجام داده ای. حاا پاهایت را بگذار باا و خوش باش. 

من این جوری می بینم. از هرکس می خواهی بپرس. بهترین قسمت روز شب است.«

حسین علیزاده
حســین علیزاده ردیف دان، آهنگ ساز، پژوهش گر و 
نوازنده تار و ســه تار ایرانــی و نامزد دریافت ۳ جایزه 
گرمی اســت. وی یکی از چهره های تحسین شــده 
موســیقی فیلم در ایران به شمار می آید علیزاده سال 
۱۳۳۰ در منطقه سید نصر الدین بازار تهران از پدری 
اهــل ارومیه و مادری اهل تهران متولد شــد.پس از 
تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکدهٔ هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران رفت و هم زمان در مرکز حفظ 
و اشــاعهٔ موســیقی به یادگیری و اجرای کنســرت 
پرداخت. او نزد هوشــنگ ظریف، حبیب اه صالحی، 
محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، 
نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبداه 
دوامی موسیقی آموخته استو در سال های آغازین دههٔ ۱۳۶۰ خورشیدی در دانشگاه آزاد برلین نیز 
تحصیل کرده است.علیزاده در سال ۱۳۴۷ عضو ارکستر رودکی شد. او با عضویت در کانون چاووش 
همراه با دیگر استادان موسیقی ایران از جمله محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آثار جاودانه ای 
در موسیقی ایران به نام مجموعه آلبوم های چاووش اجرا کرد و نیز با آموزش به هنرجویان موسیقی 
تأثیر مهمی در تربیت موســیقی دانان و نوازندگان پس از انقاب گذاشــت. علیزاده در اوایل دههٔ 
هفتاد ریاست هنرستان موسیقی را بر عهده داشت.وی از اواخر دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۴ با محمدرضا 
شجریان در قالب گروهی چهار نفره همراه با کیهان کلهر و همایون شجریان به برگزاری کنسرت 
و اجرای برنامه در کشــورهای مختلف مشغول بود.حسین علیزاده دارای دو فرزند به نام های صبا 
)نوازندهٔ کمانچه( و نیما )نوازندهٔ رباب و تار( است که هم اکنون در گروه هم آوایان زیر نظر علیزاده 

فعالیت دارند.

نمایش آناین انیمیشن »فرفره« در کانادا 


