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به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در جریان بازدید از پایگاه فتح هوانیروز سپاه در جمع نیروهای 
این پایگاه با بیان اینکه من سال های دور در خدمت برادران نیروی هوایی سپاه بودم و برخی از دوستان پیشکسوت که در خدمتشان بودیم آن سال ها نیز 
حضور داشتند، گفت: پیشرفت و جهشی که در قدرت بالگردی سپاه پیش آمده را در این پایگاه ماحظه کردیم که حاصل قدرت فرماندهان ما در نیروی 
زمینی است. نیروی زمینی سپاه نیروی مقتدر و پیشتاز است که در خط مقدم آرایش دفاعی ما در مقابل دشمن قرار دارد.سردار سامی ادامه داد: امروز ما 

روی زمین شخصیت زنده و درخشان این نیرو را مشاهده می کنیم. 

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده کل سپاه:
 ما باید قدرتمند شویم

info@sobh-eqtesad.ir

قرارداد بین شاه و گدا باطل است
مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارشی که اخیرا منتشر نموده است 
عنوان نموده که: » طی ســالهای گذشته بخشی از پرونده های 
مفتــوح در دســتگاه قضایی که تعدادی از آنهــا نیز مربوط به 
واحدهای تولیدی بوده اســت، به شکایت بانک ها از مشتریانی 
برمی گردد که نتوانســته بودند ســود و جریمــه غیرمتعارف 
تسهیات اخذ شــده از بانک را پرداخت کنند. این اختاف در 
موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تســهیات  
گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به  نفع بانک میگردید«. 
پیرو دیداراخیر ویدئوکنفرانســی مسئولین قوه قضائیه با رهبر 
معظم انقاب به  مناسبت هفته قوه قضائیه، معظم له نیز از اقدام 
دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در 
جهــت جلوگیری از تعطیلی واحدهــای تولیدی تقدیر کردند. 
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی در اجرای عدالت و پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری و بمنظور ساماندهی به پرونده هایی 
که تخلفات بانکها در آن دیده میشــود، بخشــنامه ای از سوی 
رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور اباغ شده است 
که بر اســاس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین 
قراردادی را که بااتر از نرخ  های اعامی از طرف بانک مرکزی 
باشــد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری 
به اختاف برخورد کنند، موضع دســتگاه قضائی کشــور برای 
رســیدگی به شــکایت و پیگیری قضایی در خصوص این  گونه 
قراردادهایــی که قانون متولی خود یعنی بانک مرکزی را زیر پا 
گذاشته اند، رد دادخواست و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه 
خواهد بود. البته این موضع بشرط آنکه قضات این بخشنامه را 
رعایت نمایند و اجتهاد شــخص ننمایند بدان معناست که اگر 
بانک مرکزی با یک تبانی غیر مشــهود نســبت به عمل بانکها 
ســکوت نموده لذا و از این به بعــد بانکها هیچ ضمانت اجرایی 
قضائــی برای پیگیری مطالبات غیرمتعــارف و غیرقانونی خود 
نخواهند داشت. تحقق عدالت برای مقاومت در مقابل ظلم های 
کثیر بانکها که بخش قابل  توجهی از قراردادهایشان با مشتری 
کاما یک طرفه و مشحون از تخلفات واضح در متن و محاسبه 
ربوی میزان ســود و تحمیل جریمه بوده اســت، شاید دریچه 
امیدی برای تصحیح روند امضای قراردادهای منعقده بین بانک 
و مشــتری بگشــاید. تا کنون روال بانکها حتی بانکهای بخش 
خصوصی که اصل وجودیشــان نقض غرض آشــکار با قوانین 
اسامی است اینگونه بوده که فرم های چند ده برگی را از پیش 
تهیه شده در مقابل مشتری قرار میداده اند و مشتری همچون 
گدا در مقابل شــاه بدلیل احتیاج مجبور به امضا بوده اســت. 
حقیر با تجربه نزدیک به پنجاه ســاله مــراوده با بانکها تقریبا 
بجز موارد شذ و ندری ندیده ام که مشتری قراردادی را مطالعه 
کرده و ســپس امضا نماید. عموما در مورد توافق میان بانک و 
مشتری، رقم های اعامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع 
صاحیت  دار تبیین عملکرد صحیح بانکها رعایت نشــده است 
و بانکهــا معمواً اعداد بااتری را برای ســود و تحمیل جریمه 
دیرکرد نســبت به تسهیات اعطایی از مشتریان دریافت کرده 
اند. البته نگاه و بخشــنامه دســتگاه قضا میتواند تا حد بسیار 
محدودی از شیوه برخورد بانک با مشتری که به مصابه برخورد 
شاه با گدا است بکاهد زیرا ساختار بانکی در ایران هیچ تفاوتی 
با نظام بانکی در زمان حکومت طاغوت نکرده و بانکها با جریان 
ســازی از خارج بــه حمایت از جریان ۴ درصــدی معروف که 
محمدباقر قالیباف در تبلیغات انتخاباتی افشا نمود مشغول بوده 
اند. حتی بین ایشــان و بانکها رمز وجود داشته است. تا بدون 
مراجعه به مرکزیت بمجرد مشاهده رمز کار اعطای تسهیات را 
تسهیل نمایند. در بخشنامه مذکور چنین تصریح گردیده که: » 
برابر گزارش های واصله برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری بر 
خاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و شورای 
پول و اعتبار، قراردادهای مشــتمل بر دریافت ســود و جریمه 
تسهیات بانکی بیشــتر از نرخ ســود اعامی بانک مرکزی با 
مشــتریان منعقد نموده که در بســیاری از موارد اختاف بین 
بانکها و مشتریان به دادگاه ها ارجاع می شود، با توجه به اینکه: 
اواً: برابــر مقررات قانونی مرتبــط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ 
قانون پولی و بانکی کشــور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، بانک مرکزی مرجع صاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد 
صحیح بانکها و مؤسســات اعتباری در اعطای تسهیات بانکی 
در قالب عقود مشــارکتی و غیر مشارکتی می باشد و همچنین 
تصمیمــات و مصوبات شــورای پــول و اعتبــار در ارتباط با 
تســهیات مذکور آمده بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیاً: 
در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری 
و اشــخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک  را مجاز به 
دریافت ســود و جریمه تأخیر، بیشــتر از نرخ اعامی از سوی 
مراجع فوق نموده اســت. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که 
مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن 
قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه  ها 
در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را 
مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار خودداری کنند. رؤسای کل دادگستری 
استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند«. 
با توجه به این بخشــنامه بانکها اختیار محاســبه سود مرابحه 
یعنی سود روی ســود را نخواهند داشــت. امید میرود قضات 
محترم در قوه قضائیه به مفاد این بخشــنامه ها عمل نموده و 
فرایند رسیدگی به ظلم بانکها را نسبت به مشتری که حکم گدا 
در مقابل شاه را داراســت، از وظایف قانونی و شرعی و تکلیف 

قضایی تلقی نمایند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

افزایش مجدد جانباختگان کرونا
 ۲۱۷ فوتی در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۱۷ نفر اعام کرد. سیما 
ســادات اری، در ارتباط تلویزیونی، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشــور پرداخت.وی با اشاره به 
شناسایی دو هزار و ۴۱۴ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتا در کشورمان از دیروز دوشنبه ۳۰ 
تیر ۹۹ را ۲۷۶ هزار و ۲۰۲ نفر اعام کرد.ســخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۲۱۷ مورد جدید 
فوتی در شــبانه روز گذشــته، گفت: تاکنون ۱۴ هزار و ۴۰۵ از افراد مبتا، جان خود را از دســت 
داده انــد.وی افزود: از مجموع افراد مبتا، ۲۴۰ هــزار و ۸۷ نفر بهبود یافته اند.اری گفت: در حال 
حاضر، ۳۵۸۳ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.وی افزود: 
تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۲۱۷ مورد تســت تشخیصی کرونا در آزمایشگاه های مورد 

تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران اماک:
 بیشتر مسکن های خالی متعلق به ارگان ها، 

سازمان ها و بانک هاست
مصطفــی قلی خســروی بیان کرد: بخش زیــادی از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشــور متعلق به 
ارگان ها، ســازمان ها و بانک هاســت که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود.مصطفی 
قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران اماک اظهار داشت: معتقدم افراد عادی خانه خود را خالی 
نگه نمی دارند. ممکن اســت بعضی افراد دو تا ســه آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره 
داده اند و کســی سرمایه خود را بدون اســتفاده نگه نمی دارد. بخش زیادی از ۲.۵ میلیون خانه 
خالی در کشــور متعلق به ارگان ها، سازمان ها و بانک هاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها 

نیز اجرا شود.

تاثیر کرونا بر قیمت مواد غذایی
  افزایش قیمت ها برای چند درصد مردم جهان 

محسوس بوده است؟
بــا توجه به تاثیر بیمــاری کووید-۱۹ بر اقتصــاد و نرخ تورم، طی یک نظرســنجی، ۶۳درصد از 
مردم سراســر جهان اظهار داشتند که از زمان شــیوع این ویروس شاهد افزایش قیمت غذا، مواد 
غذایی و لوازم خانگی بوده اند.صدمات وارد شــده بر تمام جوانب زندگی در سراسر جهان به دنبال 
محدودیت های ناشــی از بیماری کووید-۱۹ ادامه دارد، و یک بررسی جدید نشان می دهد که این 
ویروس چگونه )حداقل به اســتنباط مردم( باعث افزایش قیمت مواد غذایی شــده است.بر اساس 
آخرین بررسی انجام شــده توسط Ipsos، ۶۳درصد از پاسخ دهندگان جهانی گفتند که قیمت غذا، 
مــواد غذایی و لــوازم خانگی از زمان پیدایش ویروس کرونا افزایش یافته اســت.آرژانتین و ترکیه 
با آمار ۸۶درصدی، کشــورهایی بودند که پاسخ دهندگان آنها بیشــترین میزان افزایش قیمت در 
مــواد غذایی را اعام کردند. به دنبال آنها شــیلی، مکزیک و آفریقــای جنوبی با آمار ۸۰درصدی 
قرار گرفتند.گفتنی اســت که Ipsos خاطرنشان کرد افزایش تورم اصلی و نرخ تورم مواد غذایی در 
سراســر جهان حتی می تواند سبب افزایش بیشتر قیمت ها شــود. در حالی که نرخ تورم اصلی در 
اقتصادهای بزرگ مانند ایاات متحده نســبتا تحت تاثیر کوویــد-۱۹ قرار نگرفته، نرخ تورم مواد 
غذایی با سرعت بیشتری افزایش یافته است.در نهایت، بسیاری از عوامل موثر شامل زنجیره تامین 
و ســایر شــاخص های اقتصادی، در افزایش مداوم مواد غذایی نقش دارند.قابل ذکر اســت که در 
آمریکا، قیمت گوشــت گاو به دلیل تعطیلی از زمان شیوع کووید-۱۹ به میزان قابل توجهی تحت 
تاثیر قرار گرفته اســت. در حالی که ممکن اســت قیمت ها به دلیــل تعطیلی این امکانات تثبیت 
شوند، بازگرداندن زنجیره تامین می تواند زمان بیشتری به طول بیانجامد. اختال در برداشت میوه 
و ســبزیجات در ایالت هایی مانند میشیگان و کالیفرنیا به دلیل بیماری کووید-۱۹ می تواند سبب 

افزایش بعدی در قیمت غذاها شود.

 رئیس قوه قضاییه گفت: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم؛ اعتراض 
را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش، ناامنی و به هم ریختن کشور است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت ااسام والمسلمین سید ابراهیم 
رئیســی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه افزود: فضاسازی ها و جوسازی 
ها تاثیرگذار نیســت و بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و 
قانون اســت.وی اظهار داشت: همکاران قضایی در سراسر کشور نسبت به 
جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاهر 
به قانون میدان پیدا کنند.رئیســی یادآور شــد: نظام دادرسی در دستگاه 
قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل اســت و ظرفیت های قانونی و 
فرآیند دادرسی  تضمین کننده حقوق عامه و ضامن حقوق اصحاب دعوا و 
متهم است.وی ادامه داد: رأی اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری 
منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، 
این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.رئیسی با تاکید 
بر اینکه تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیســت، خاطرنشان کرد: 
نهادها، دستگاه ها، تعاونی ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ 
فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شــد که به سرمایه های ملی تجاوز کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه اباغی اخیر درخصوص نظام بانکی 
افزود: دریافت سود و جریمه بانکی باید منضبط باشد و آشفتگی در اعطای 
تسهیات با هر میزان نرخ سود و جریمه باید رفع شود.وی اضافه کرد: ناظم، 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است ما هم تضمین آن هستیم. اقدام 
ما در راســتای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به انضباط مالی در نظام 
بانکی بود و مدیران اقتصادی کشــور با مردم و بازار سخن بگویند تا مردم 
مطمئن شــوند که برنامه دارید.  رئیسی با تأکید بر این که نظام دادرسی و 
فرایند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه ای 
و قانون و عدالت اســت، خاطر نشان کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود 

تحت تأثیر فضاسازی ها قرار نمی گیرد.

منشا فضاسازی ها به روایت رئیس دستگاه قضا
رئیسی با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازی ها علیه احکام و تصمیمات 
قضایی اظهارداشت: فضاسازی ها گاهی ناشــی از بی اطاعی و کم اطاعی 
نســبت به پرونده هاســت که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلع کرد اما 
گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی اســت.وی افزود: گاهی جوسازی ها 
از ســوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودک ُکش، 
منافقین که دست شــان تا مرفغ آلوده به خون انســان های بی گناه است و 
جریانات ســلطنت طلب و ضد انقاب صورت می گیرد که ماهیت آنها برای 
ملت روشــن است و اینها نمی توانند کوچک ترین رخنه ای در اراده دستگاه 

قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.

در صیانت از حقوق عامه خط قرمز نداریم
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای 
بازگردانــدن اراضی بیت المال که در اداور گذشــته در قالب یک مجموعه 
تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از 
عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ کس 
و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه 

هیچ خط قرمزی ندارد.  

اجازه تعدی به سرمایه های ملی را نمی دهیم
رئیس قوه قضاییه به تعاونی ها، ســازمان ها و دستگاه های اداری هشدار داد 
که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل ها 
و مراتع نیســتند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی 
اجازه نخواهد داد کوچک ترین تعدی نســبت به ســرمایه های ملی و آب و 

خاک و محیط زیســت صورت گیرد.رئیسی با بیان این که سرمایه های ملی 
متعلق به همه عصرها و نسل ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، افزود: 
دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه 
اســت و دستگاه های اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه 

عمل نمایند.

بخشنامه انضباط بانکی با هدف حمایت از تولید صادر شده است
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به دســتورالعمل صادره برای ساماندهی نظام 
پرداخت تسهیات بانکی و دریافت ســود و جرایم اظهار داشت: نقدینگی 
افسارگسیخته نظام تولید را مختل می کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی 
در تسهیات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر 

شده است.

آشفتگی در پرداخت تسهیات و دریافت سود قابل پذیرش نیست
رئیســی با تأکید بر این که آشــفتگی در نظام پرداخت تسهات و دریافت 
ســود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و 
دســتگاه های مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انضباط 
مالی در این حوزه عمل کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: امروز همه معتقدند 
نقدینگی در کشــور افزایش یافته و بــا توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و 
بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت 
ملی باید مورد اهتمام قرار گیرد.وی با بیان این که ســخن گفتن مسئوان 
اقتصادی با مــردم و فعاان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به 
کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشه های راهی 

که برای آینده طراحی می کنند، برای جامعه تبیین کنند.

اعتراض را قبول داریم اما به کسی اجازه اغتشاش نمی دهیم
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت 
شــناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتــراض را قبول داریم و باید 
اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت 
اســت و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد 

کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.

صدور سند برای قله دماوند و اراضی اطراف آن
براســاس این گزارش، در این جلسه ذبیح اله خداییان رئیس سازمان ثبت 
اســناد و اماک کشور از برنامه این ســازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار 
اراضی ملی و صدور ســند کاداســتری در ســال جاری خبر داد و گفت: با 
توجه به تعرضاتی که به زمین هــای اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، 
این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰هزار هکتار اراضی 
کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان 

منابع طبیعی قرار گرفت.

سند مالکیت دانشگاه تهران صادر شد
ذبیح اله خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند 
مالکیت دانشــگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر و به مسئوان این دانشگاه 

ارائه کرده است.

بررسی بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد و مسئوان سازمان بورس
در این جلســه، وزیر اقتصاد و معاونان وی همچنین رئیس سازمان بورس و 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه 
و ســازمان بورس اوراق بهادار و پیشــنهاداتی برای اســتفاده حداکثری از 

ظرفیت های این حوزه ارائه کردند.

آغاز موج جدید افزایش قیمت خودرو
زنگنه در جمع خبرنگاران:

امریکا منعی برای حضور در 
میادین نفتی و گازی ایران ندارد

بیشترین دستمزد در ایران متعلق به کدام بخش هاست؟
  ناهماهنگی دستمزدهای مشاغل 

مختلف در ایران

وزیر نفت اظهار داشــت: اوا قرارداد با چین مطرح نیســت یک موافقتنامه کلی است. آنچه مربوط به نفت است 
با قاطعیت می گویم نه چینی ها از ما امتیازی خواســته اند و نه ما امتیازی داده ایم. همکاری درازمدت در توسعه 
میادین نفتی و گازی، پاایشــی، پتروشــیمی و خطوط لوله خواهد بود. بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به قرارداد توســعه میدان آزادگان جنوبی با شرکت متن و پتروپارس اظهار داشت: دو قرارداد در ارتباط با 

میدان مشترک نفتی غرب کارون....

رئیس قوه قضاییه:

 اعتراض را باید شنید
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نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:

وجود ۴میلیون کارگر بدون قرارداد
رییس صندوق بین المللی پول خبر داد؛

شرایط اقتصاد جهانی رو به وخامت است
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فرمانده کل سپاه:گزیده خبر

 ما باید قدرتمند شویم
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقاب اســامی در جریان بازدید از پایگاه فتح 
هوانیروز ســپاه در جمع نیروهای این پایــگاه با بیان اینکه من 
سال های دور در خدمت برادران نیروی هوایی سپاه بودم و برخی 
از دوستان پیشکسوت که امروز در خدمتشان بودیم آن سال ها نیز 
حضور داشــتند، گفت: پیشرفت و جهشی که در قدرت بالگردی 
سپاه پیش آمده را در این پایگاه ماحظه کردیم که حاصل قدرت 
فرماندهان ما در نیروی زمینی است. نیروی زمینی سپاه نیروی 
مقتدر و پیشتاز است که در خط مقدم آرایش دفاعی ما در مقابل 
دشــمن قرار دارد.سردار ســامی ادامه داد: امروز ما روی زمین 
شخصیت زنده و درخشان این نیرو را مشاهده می کنیم. هوانیروز 
سپاه فقط متعلق به نیروی زمینی سپاه نیست و هرجا حادثه ای 
اتفاق می افتد دوســتان ما اولین کسانی هســتند که فداکارانه 
حضور پیدا می کنند.فرمانده کل سپاه ادامه داد: در جریان سیل 
خوزستان نیروهای بالگردی ما خوش درخشیدند و بنابراین این 
یک توانمندی برای کل نظام است. ما باید قدرتمند بشویم. باید 
همواره در فرآیند تولید و تولد قدرت زندگی کنیم. ما 41 ســال 
در متن و در نقطه تمرکز پیچیده ترین توطئه های جهانی زندگی 
کردیم و همه نظریه های دشــمنان را به اذن خدای متعال و به 
برکت مجاهدت ها و اندیشه های بزرگ و هدفمند خنثی کرده ایم.

 وی با تاکید بر اینکه نظام و ســپاه در میدان عمل تهدید رشد و 
به خوبی نیازها را شناسایی کرده اند، گفت: تاکتیک های رزم ما به 

روز شده است تا توانسته ایم در مقابله با قدرت ها از کیان اسام و 
استقال وطن دفاع کنیم.سرلشکر سامی با بیان اینکه در عرصه 
طراحی توطئه و برنامه ریزی، دشــمنان ما یک لحظه هم غافل 

و ســاکت نبوده اند، اظهار کرد: تفاوت ما و دشــمن در این است 
که هر چندآن ها در حجم تســلیحات  از ما جلوتر بوده اند، اما ما  
ایستاده ایم و این در اثر هدایت های رهبری معظم انقاب حاصل 

شده و پشتوانه امروز ما جوانان قدرتمند  و روح شجاعت و پیش 
روی فرماندهان و آحاد رزمندگان ما اســت.فرمانده کل سپاه با 
بیان اینکه نیروی زمینی در این کارزار سخت نقش ممتازی بازی 
کرده است، گفت: فهرست شهدای این نیرو نشان دهنده نقش و 
درخشــش این نیروی بزرگ در حفظ عزت و شرف و کرامت ما 
اســت. این نیرو بوی فداکاری و عطر وفاداری و نســیم شجاعت 
می دهد.وی با تاکید بر اینکه رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در 
ســخت ترین لحظه های نبرد طعم پیروزی را چشیده اند، گفت:  
امروز نقش مهمی از امنیت ملی ما بر دوش نیروی زمینی ســپاه 
است. مرزها نقش اول در امنیت کشور را بازی می کنند. در ورای 
مرزها آرایش های خطرناک دشمن را می بینیم که مترصد فرصت 
هســتند اما نیروهای دفاعی ما این فرصــت را از آنان می گیرند.

سرلشــکر ســامی با بیان اینکه فرزندان توانمند ملت ایران در 
نیروی زمینی ســپاه در حوزه تعمیرات خودکفا شــده اند، اظهار 
داشــت: این سطح از آموزش دارای معیار جهانی است که همین 
شایسته نیروی زمینی ما است.فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید 
بر اینکه دل های پر از ایمان سدهای محکم دفاعی ما هستند که 
از در هم آمیختگی آن با  تجهیزات پیشرفته معجزه می آفرینند، 
گفت: نیروی زمینی ســپاه به فضل الهی به این ســمت خواهد 
رفت که از حیث ساخت و فناوری خودکفا شود. باید در سازمان 
تحقیقــات و جهاد خودکفایی نیرو طراحی ســاخت بالگردهای 

متناسب با ماموریت های نیرو آغاز شود.

دادستان نظامی استان تهران خبر داد
آغاز عملیات خوانش جعبه های سیاه 

هواپیمای اوکراینی در پاریس
دادســتان نظامی اســتان تهران از آغاز عملیات خوانش جعبه های سیاه 
هواپیمای اوکراینی با حضور نماینده دادســرای نظامی خبر داد.به گزارش  
سازمان قضایی نیروهای مســلح غامعباس ترکی گفت: روز جمعه جعبه 
های سیاه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی 
اوکراین توسط نمایندگان ســازمان هواپیمایی کشوری با حضور نماینده 
دادسرای نظامی به پاریس منتقل شد تا در آزمایشگاه های تخصصی کشور 
فرانسه خوانش آن آغاز شــود.وی افزود: طبق مقررات سازمان بین المللی 
هوانوردی، از کشــورهای ذی نفع شامل آمریکا ســازنده هواپیما، اوکراین 
مالک هواپیما ، کانادا، ســوئد و افغانستان به لحاظ اتباع جانباخته در این 
سانحه، برای خوانش جعبه های سیاه دعوت به عمل آمده است.ترکی اظهار 
کرد: نمایندگان سازمان ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری ایران به همراه 
نماینده دادسرای نظامی تهران در عملیات خوانش حضور خواهند داشت.

دادســتان نظامی تهران با بیان مجدد این نکته که جعبه های ســیاه این 
مدل از هواپیما تاکنون سابقه بازخوانی نداشته است، گفت: بنا به تشخیص 
سازمان هواپیمایی کشوری، آزمایشگاه های کشور فرانسه از امکانات فنی 
ازم برای خوانش اطاعات جعبه های سیاه برخوردارند و این کشور بعد از 
اعام آمادگی ایران به سازمان ایکائو برای ارسال جعبه سیاه، آمادگی خود 

را برای خوانش اعام کرد.

در دیدار با سفیر هند
 قالیباف: روابط ایران و هند عمیق

 و تاریخی است
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: ایران و هند دو کشور موثر در قاره 
کهن آســیا به شــمار می روند که دارای روابــط قدیمی و عمیق فرهنگی 
هستند.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی قبل از ظهر دیروز 
)دوشنبه ۳۰ تیرماه( با گدام دارمندرا سفیر هند در ایران دیدار و گفت و گو 
کرد.قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خیرمقدم به سفیر هند گفت: ایران 
و هند دو کشــور موثر در قاره کهن آسیا به شمار می روند که دارای روابط 
قدیمی و عمیق فرهنگی هستند. همواره همکاری های دو کشور در سطوح 
منطقه، بین المللی و غیرمتعهدها تاثیرگذار بوده است.رئیس مجلس شورای 
اسامی ضمن ابراز امیدواری برای گسترش بیش از پیش روابط میان ایران 
و هنــد اظهار کرد: ما نباید اجازه دهیم برخی طرف های ثالث روابط عمیق 
و تاریخــی ایران و هند را تحت تاثیر خود قرار دهند.قالیباف با بیان اینکه 
ارتباط تجاری یکی از موضوعات مهم میان کشــورها برای تاثیرگذاری هر 
چه بیشــتر ارتباطات در حوزه سیاســت و فرهنگ به شمار می رود، افزود: 
ارتباط تجاری میان ایران و هند قدمت فرهنگی و تاریخی دارد.رئیس نهاد 
قانونگذاری کشــورمان تاکید کرد: روزهای سخت سپری خواهد شد و باید 
توجه داشــته باشیم که از این روزها به عنوان یک یادآوری و خاطره خوب 
در حوزه مســائل سیاسی، منطقه ای و اقتصادی بین ایران و هند یاد شود.

رئیس مجلس شورای اسامی در پایان این دیدار از رئیس پارلمان هند برای 
دیدار رسمی از جمهوری اسامی ایران دعوت کرد.گدام دارمندرا سفیر هند 
در ایران نیز در این دیدار، پیام تبریک رئیس پارلمان هند را به مناســبت 
شروع دوره جدید مجلس و ریاست دکتر قالیباف در مجلس شورای اسامی 
ارائه کرد.وی با اشــاره به هفتادمین سالگرد انعقاد قرارداد توافق دوستی و 
صلــح میان ایران و هند بیان کرد: ما برای این موضوع برنامه های مختلفی 
داشتیم و قرار بود، رئیس مجلس هند از ایران دیدار کند که به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و تغییرات شگرف دنیا، این دیدار به تعویق افتاد.سفیر هند در 
ایران تصریح کرد: ما برای پیشبرد هر چه بهتر و بیشتر و همچنین تثبیت 
روابط میان ایران و هند با وجود اشــتراکات تمدنــی، تاریخی و فرهنگی 
تاش کرده ایم و با دولت و مجلس در ایران درتماس مستمر می باشیم.گدام 
دارمندرا با بیان اینکه تبادات پارلمانی میان دو کشــور همواره در جریان 
بوده اســت، اظهار کرد: ما همچنان می خواهیم تعامل مســتمری با ایران 
داشته باشیم، البته در این شرایط کمیته های مختلف مجالس دو کشور با 
یکدیگر در ارتباط هســتند و امیدواریم بتوانیم از راهنمایی ها و کمک های 
شما استفاده کنیم.وی ضمن قدردانی از دعوت رئیس پارلمان هند به ایران 
توســط دکتر قالیباف اظهار امیدواری کرد، به محض رفع مشکات شیوع 

کرونا این دیدار انجام شود.

 کاندیدای ریاست دیوان محاسبات
 انتخاب شدند

نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی از انتخاب 
چهار گزینه ریاست دیوان محاسبات در کمیته دیوان عمومی این کمیسیون 
خبر داد.محمد خدابخشی، اظهار کرد: کمیته محاسبات عمومی کمیسیون 
برنامه و بودجه در جلســه دیروز )دوشنبه( خود آقایان بذرپاش، عادل آذر، 
فروزنده و صادقی را به عنوان چهار گزینه ریاست دیوان محاسبات انتخاب 
کرد.به گفته وی کمیســیون برنامه و بودجه از این چهار نفر، دو نفر را به 
صحن علنی مجلس شورای اسامی معرفی خواهد کرد تا نمایندگان یک 
نفر را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب کنند.روز گذشته نیز اسداللهی، 
کامیــار، نجفی خواه و مقدمــی زاد به عنوان چهار کاندیدای پیشــنهادی 
دادســتانی دیوان محاسبات از سوی کمیته دیوان محاسبات انتخاب شده 
بودند که از بین این افراد نیز دو نفر از ســوی کمیسیون بودجه به صحن 

علنی مجلس شورای اسامی معرفی خواهد شد.

مسعود بارزانی در دیدار با ظریف،
 اقلیم کردستان هرگز به محلی برای تهدید 

منافع و امنیت ایران تبدیل نخواهد شد
محمد جواد ظریف که از بغداد به اربیل، مرکز اقلیم کردســتان عراق سفر 
کرده است، با »مســعود بارزانی« رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و 
رئیس پیشین اقلیم دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این 
دیدار با تاکید بر حاکمیت ملی عراق، روابط حســنه میان بغداد و اربیل را 

خواست همیشگی ایران خواند و بر گسترش روابط همه جانبه تاکید کرد.
مســعود بارزانی هم در این دیدار با اشاره به پیوندهای مستحکم دو ملت 
ایران و عراق از نقش فراموش ناشــدنی سردار شهید سلیمانی در شکست 
داعش یاد و تاکید کرد که اقلیم کردســتان هرگــز به محلی برای تهدید 
منافع و امنیت جمهوری اسامی ایران تبدیل نخواهد شد.طرفین همچنین 

بر گسترش مبادات تجاری با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کردند.

کدخدایی اعام کرد
آغاز همکاری مجلس و شورای نگهبان برای 

بررسی قانون جامع انتخابات
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرجام بررسی قانون جامع 
انتخابات در مجلس و این که آیا این قانون به انتخابات 14۰۰ خواهد رسید؟ گفت: 
نمی توانم پیش بینی کنم، اما همکاری ها آغاز شده و کمیسیون شورای های مجلس 
در نشست هایی با برخی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را بررسی 
کرده است.عباسعلی کدخدایی پس از نشست مشترک اعضای هیات رییسه مجلس 
شورای اسامی با دبیر و حقوقدانان شورای نگهبان به صدا وسیما گفت: بارها اعام 
کرده ایم که آماده همکاری با مجلس هســتیم بــه ویژه این مجلس که با رویکرد 
جدید شکل گرفته اســت.وی افزود: در این چارچوب پژوهشکده شورای نگهبان 
و اعضای این شــورا آمادگی دارند که دیدگاه های مشورتی را پیشاپیش به مجلس 
ارائه کنند تا رفت و برگشــت مصوبات سرعت بیشتری داشته باشد و مصوبات با 
سرعت بیشتری به مرحله نهایی برسند.کدخدایی گفت: این همکاری ها دارای آثار 
خوب برای مردم به ویژه مصوباتی است که ناظر بر حل مسایل مردم باشد و شورای 
نگهبان نیز با رویکرد جدید به بررسی مصوبات خواهد پرداخت.سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرجام بررسی قانون جامع انتخابات در مجلس 
و این که آیا این قانون به انتخابات 14۰۰ خواهد رسید؟ گفت: نمی توانم پیش بینی 
کنم، اما همکاری ها آغاز شــده و کمیسیون شورای های مجلس در نشست هایی با 
برخی اعضا و کارشناســان شــورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده است.وی 
گفت: امیدواریم این اقدامات مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود تا مجلس هم 
بتواند آن را نهایی کند اما این که چه زمانی به ثمر می رســد به مباحثی بستگی 
دارد که در مجلس مطرح می شود.کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر 
این که آیا با توجه به ارائه تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 11۵ قانون اساسی، 
داوطلبان جوان تر برای انتخابات ریاست جمهوری امکان تایید صاحیت خواهند 
داشــت؟ گفت: نمی توانم درباره جوان تر بودن داوطلبان نظری بدهم، اما اصل کار 

مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات؛ اباغیه از جانب رهبر معظم انقاب است.

 فتاح:
۵۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 

توزیع می شود
رئیس بنیاد مســتضعفان گفت: در دومین مرحله پویش ایران همدل توزیع 
۵۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان شروع شد. »پرویز فتاح« رئیس بنیاد 
مستضعفان با اشاره به تاکید رهبر انقاب برای حمایت از نیازمندان گفت: در 
این مرحله یک و نیم میلیون بسته معیشتی به ارزش 4۵۰ میلیارد تومان طی 
ســه ماه توزیع می کنیم که امروز توزیع ۵۰۰ هزار بســته معیشتی آغاز شده 
اســت.ارزش هر بســته ۳۰۰ هزار تومان است که به صورت کاای ضروری یا 
کارت هدیه در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.وی با بیان اینکه در مرحله اول 
شهرستان های غرب و جنوب تهران و استان البرز مدنظر است، اظهار داشت: 
در این مرحله ۲۵۰ هزار بســته و کارت هدیه در اطــراف تهران هر کدام به 
ارزش ۳۰۰ هزار تومان توزیع می شود و برنامه ریزی شده است به صورت نقد 
به حساب 1۰۰ هزار نفر از مدجویان کمیته امداد و بهزیستی تا آخر هفته به 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان واریز شود. همچنین 1۵۰ هزار بسته تا هفته آینده در 

همین شهرستان ها و استان البرز با همراهی مسئوان محلی توزیع می شود.
وی افزود: : بقیه بسته ها نیز در 1۵ منطقه هدف بنیاد مستضعفان در سراسر 
کشــور و از طریق گروه های جهادی و مساجد توزیع خواهد شد.رییس بنیاد 
مستضعفان با اشــاره به این که در این مرحله برای بسته های معیشتی برنج 
ایرانی نیز خریداری و در بسته ها قرار داده شده است گفت: در این طرح میدان 
دار اصلی مردم هستند و ما در کنار آن ها قرار داریم. ۳۰۰ هزار تومان با توجه 
به شرایط اقتصادی و وضعیت کرونا رقم باایی نیست، اما ۶ برابر یارانه یک نفر 
است.وی با بیان اینکه اطمینان می دهم در شرایط سخت اقتصادی و تورمی و 
فشاری که به مردم وارد می شود در کنار مردم بایستیم، گفت: در مرحله اول 
که طرح مومنانه اجرا شد بنیاد مستضعفان ۵۰۰ هزار بسته ۲۰۰ هزار تومانی 
تعهد کرد، ولی عما بیش از ۶۰۰ هزار بســته حمایتی بین نیازمندان توزیع 

کردیم و ۷۰۰ هزار بسته هم برای افطاری ساده بین مردم توزیع شد.

سردار پاکپور:
  در مناطق عملیاتی هیچ گونه

 مشکل بالگردی نداریم
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: بحمداه امروز زیرساخت های اساسی 
در زمینه هوانوردی و بالگردی در هوانیروز ایجاد شده است به گونه ای 
که در مناطق عملیاتی هیچ گونه مشــکل بالگردی نداریم و در نهضت 
قطعه ســازی نیز به خودکفایی رسیده ایم .به گزارش سپاه نیوز، سردار 
ســرتیپ پاســدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه  در حاشیه 
بازدیــد فرمانده کل ســپاه از  گروه بالگردی فتــح هوانیروز با تاکید بر 
اهمیــت هوانیروز به عنوان یک نیروی تاثیــر گذار در نبردهای میدانی 
گفت : هوانیروز ســپاه پیشــرفت های قابل قبولی در سه سال گذشته 
داشته است.وی با تاکید بر اینکه هوانیروز سپاه در حوزه بالگردی بیش 
از ۷۰ درصد پیشــرفت کمی و کیفی داشته است، گفت: بحمداه امروز  
زیرســاخت های اساســی  در زمینه هوانوردی و بالگردی در هوانیروز 
ایجاد شده اســت به گونه ای که در مناطق عملیاتی هیچ گونه مشکل 
بالگردی نداریم و در نهضت قطعه ســازی نیز به خودکفایی رسیده ایم .

همچنین در این مراســم ســردار سرتیپ دوم پاســدار محمد رحمانی 
فرمانده هوانیروز ســپاه از تجهیز بالگردهای هوانیروز  به موشــک های 
پیشــرفته خبر داد و گفت: در دو سال اخیر در زمینه تسلیح بالگردهای 

تهاجمی به پیشرفت های بسیار خوبی دست یافته ایم.

 دستور جهانگیری برای حل فوری 
مشکل کامیون داران

 معاون اول رییس جمهوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی خواســت بــرای تامین اقام و کااهای 
مورد نیاز و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن کامیون داران 
و حل مســائل و مشــکات آنها اقدامات فوری انجــام دهند.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز 
دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکات کامیون داران با بیان اینکه 
کامیون داران انسان های شریف، زحمتکش و پرتاشی هستند که ساانه 
حمل و نقل میلیون ها تــن کاا و مایحتاج مردم بر دوش آنها و ناوگان 
حمل و نقل باری کشور قرار دارد، گفت: کامیون داران نقش پراهمیتی 
در حمل و نقل کااها و مایحتاج مردم ایفا می کنند و دســتگاه های ذی 
ربط باید نســبت به حل مسائل و مشــکات آنها به فوریت اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید اقدامات ازم در جهت 
حل مشــکات کامیون داران برای تامین استیک، سوخت و قطعات و 
لوازم یدکی انجام شــود، اظهار داشت: ازم است وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت پیش بینی های ازم را برای تامین اقام و کااهای مورد نیاز 
کامیــون داران و نیز تقویت نظارت بر قیمت این اقام انجام دهد و بانک 
مرکــزی نیز ارز مورد نیاز تولید داخــل و واردات این اقام را با اولویت 
فراهم کند.جهانگیری همچنین با اشاره به مطالبه دیگر مطرح شده در 
جلسه برای پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی کامیون داران، از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواســت برنامه ریزی و پیش بینی های ازم 
را برای تحت پوشش قرار گرفتن کامیون داران انجام دهد.در این جلسه 
مهندس زنگنه وزیر نفت نیز با اشــاره به برخی شایعات درباره افزایش 
نــرخ گازوییل برای کامیون داران تاکید کرد: وزارت نفت به هیچ عنوان 
برنامه ای برای افزایش قیمت گازوییل در ســال ۹۹ ندارد.در ادامه این 
جلســه وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشــی از آخرین وضعیت مطالبات 
رانندگان و کامیون داران و اقدامات این وزارتخانه برای حل مشــکات 

کامیون داران ارائه کرد.

رییس سازمان زندان ها خبر داد
 اعطای مرخصی به ۳۶ هزار زندانی 

از ۱۸ تیرماه تاکنون
رییس ســازمان زندان هــا و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور از تداوم 
اعطای مرخصی به زندانیان بر اســاس بخشنامه رئیس قوه قضاییه خبر 
داد. مهدی حاج محمدی در  نشســت شورای عالی قضایی  با اشاره به 
بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان 
در موج جدید شیوع ویروس کرونا، گفت: از 1۸ تیر ماه تاکنون ۳۶ هزار 
و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشــمول این مرخصــی یا تمدید مرخصی قبلی 
شــدند که این روند همچنان ادامه دارد.وی ادامــه داد: به عنوان نمونه  
به ۵۸ درصد از زندانیان خراســان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان استان 

گلستان در 1۵ روز اخیر مرخصی اعطا شده است .

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: 
زیرساخت های پدافندی ایران از وضعیت 
امنیت نسبی و مناسب برخوردار است 
اما تهدید ارتــش آمریکا تهدید جنگی 
اســت که در ایه های دیگر باید مورد 
بررسی قرار گیرد.به گزارش خانه ملت، 
ســردار غامرضا جالی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل در واکنش به دســتور 
محرمانه رئیس جمهور آمریکا به سازمان 
اطاعات مرکزی )ســیا( بــرای حمله 
سایبری به ایران، گفت: زیرساخت های 
پدافنــدی جمهــوری اســامی ایران 
از وضعیت امنیت نســبی و مناســب 
برخوردار اســت اما تهدید ارتش آمریکا 
تهدید جنگی است که در ایه های دیگر 
باید مورد بررسی قرار گیرد.وی با تاکید 
بر اینکه امنیت فعلی زیرســاخت های 

غیرعامــل  پدافنــد 
اســامی  جمهــوری 
مناسب و خوب است، 
افزود: آمریکایی ها خود 
این نوع تهدید حمله به 
کشور  زیرساخت های 
جنگــی  حمــات  را 
و  می کنند  محســوب 

در راهبردهایــی عملیاتی خــود آنها را 
دنبال می کنند لذا شورای عالی امنیت 
ملی باید در این خصوص تصمیم گیری 

کنــد و پاســخ جدی به 
سازمان  دهد.رئیس  آنها 
پدافند غیرعامل در پاسخ 
به شبهاتی که در ارتباط 
با آتش سوزی جنگل ها و 
برخی از نیروگاه ها، گفت: 
ما در حوزه امنیت ســه 
ایه ایمنی، امنیت و دفاع 
داریم و اکثر این آتش سوزی ها در حوزه 
ایمنی رخ داده است. لذا حمله سایبری 
اتفاق نیفتاده است و به دلیل عدم رعایت 

ماحظات ایمنی شاهد چنین حوادثی 
بودیم.ســردار جالی با اشاره به بررسی 
بخش عمده این حوادث، گفت: ریشــه 
هیچ کدام از این حوادث امنیتی نبوده 
است، متأســفانه برخی از رسانه ها این 
شــبهات را به وجود آوردند و به اشتباه 
ذهن مــردم را درگیر کردند. حال آنکه 
بســیاری از این حوادث ریشه امنیتی 
ندارنــد و ضعف های ایمنی موجب بروز 
این رخدادها شده است.رئیس سازمان 
پدافنــد غیرعامل در ارتبــاط با حادثه 
سایت هسته ای نطنز گفت: این حادثه 
مجزا از دیگر حوادث اســت. ســازمان 
بررســی های  گزارش  غیرعامل  پدافند 
خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه 
کرده و دیبرخانه این شورا قرار است به 

جمع بندی موضوع حادثه بپردازد.

سردار جالی در واکنش به دستور اخیر ترامپ:
تهدید ارتش آمریکا تهدید 

جنگی است
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گزیده خبر بیمه بیکاری کرونا برای 90 درصد مشموان واریز شد

جزییات ثبت نام جاماندگان بیمه بیکاری کرونا
برابــر آخرین آمارها، بیش از ۸۶۳هــزار نفر برای دریافت 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده و بیش از ۹۰درصد مشــموان 
مقرری بیمه بیــکاری را دریافت کردند. به دنبال شــیوع 
ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از کسب وکارها 
مقرر شــد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و 
اردیبهشت ۹۹ به کارگران آســیب دیده از کرونا پرداخت 
شــود.دولت در راستای حمایت از صنوف و کارگران آسیب 
دیــده از کرونا، مبلــغ ۵۰۰۰ میلیارد تومــان اعتبار برای 
کمک به صندوق بیمــه بیکاری اختصاص داد و با حمایت 
سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت کار، سازمان تامین 
اجتماعی و دســتگاههای مربوطه، روند واریز مقرری بیمه 
بیــکاری به متقاضیان مشــمول و کارگران بیکار شــده با 
جدیت دنبال شد.ســامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به 
نشــانی bimebikari.mcls.gov.ir از مدتها قبل توسط وزارت 
کار راه اندازی شد تا افراد بیکار شده تابع قانون کار و قانون 
تامین اجتماعی و مشــمول قانون بیمه بیکاری، بتوانند با 
مراجعــه به این ســامانه و وارد کردن اطاعات شــخصی، 
درخواست خود را به ثبت رسانده و از مقرری بیمه بیکاری 
بهره مند شوند.طبق آخرین آمارها، بیش از ۸۶۳ هزار نفر 
برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه مذکور ثبت نام کردند 
که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول دریافت بیمه 
بیکاری شــناخته شده اند.مسعود باباییـ  مدیرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره روند پرداخت 
بیمه بیکاری به متقاضیان بیکار شــده می گوید: آن دسته 
از متقاضیانــی که در ۱۰ روز اول اســفند بیکار شــدند از 
طریق ســازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری آنها 
واریز شــده است و کســانی که از ۱۰ اســفند ۹۸ تا ۳۱ 
اردیبهشت ۹۹ بیکار شدند مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا بیمه بیکاری آنها را خزانه داری کل واریز می کند.   
علیرغم ثبت نام متقاضیان برای دریافت بیمه بیکاری عده 
ای از متقاضیان بیکار شده از اسفند سال گذشته موفق به 
ثبت نام در سامانه نشده بودند که به گفته مدیرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، فهرست اسامی این 
دســته افراد از طریق کمیته های استانی جمع آوری شده 
و پس از پایش و تکمیل به سازمان تامین اجتماعی ارسال 
خواهد شــد تا مقدمات واریز مقرری به حســاب آنها نیز 
فراهم شــود.وی در عین حــال از متقاضیان دریافت بیمه 
بیکاری کرونا که از اسفند سال گذشته تا کنون بیکار بوده 

و بیکاری آنها تا خرداد استمرار داشته خواست تا به سامانه 
prkar.mcls.gov.ir مراجعــه و از طریق خوداظهاری بیکاری 
خود را اعام کنند.بر اســاس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا، پرداخت مبلغ در خصوص ایــام بیکاری صرفاً تا 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و روند پرداخت بیمه 
بیکاری به افرادی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شــده و یا 
بیکاری آنان استمرار داشته باشد صرفا بر اساس قوانین کار 
و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود بنابر این ازم 
است شروط قانونی اعام شــده را دارا باشند تا در صورت 
تایید مدارک و مســتندات آنان توسط کمیته های استانی 
از مقرری بیمه بیکاری اســتفاده کنند.پیش از این معاون 
روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرده 
بود« همه کارگرانی که تحت پوشــش بیمه قرار دارند و در 
زمان شــیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، چنانچه بیکاری 
شــان تداوم داشته باشــد، از اول خرداد ماه مقرری بیمه 
بیکاری دریافت می کنند. »به گفته وی بر اســاس مصوبه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از کارگران اباغیه ای 

صادر شده و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار 
دارنــد در این مدت حمایت شــده و کارگرانی هم که قادر 
به بازگشت به کار خود نیستند تحت حمایت بیمه بیکاری 
قرار می گیرند.با آغاز واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا اگر چه 
انتظار می رفت واریز مقرری بر اســاس قانون بیمه بیکاری 
و توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد اما پرداخت 
اولیــن فهرســت مقرری بگیران توســط ســازمان برنامه 
و بودجه نشــان داد که ســاز و کار پرداخت بیمه بیکاری 
کرونــا با بیمه بیکاری فعلی تفــاوت دارد؛ چرا که با وجود 
راه اندازی سامانه توسط وزارت کار و شناسایی مشموان و 
ارسال لیست افراد از سوی تامین اجتماعی، مکانیسم واریز 
و درصد پرداخت مبلغ بیمه بیکاری کرونا، توســط سازمان 
برنامه و بودجه و از طریــق خزانه داری کل صورت گرفت.
آن زمان معاون اشــتغال وزیر کار  گفت: تمایل وزارت کار 
این بود که پرداخت ها طبق قاعده قانونی و روال همیشگی 
صورت گیرد و تفاوتی نباشــد ولی علیرغم پیشنهاد وزارت 
کار، ســازمان برنامه و بودجه معتقد بــود که چون بخش 

قابل توجهی از این منابع از محل بودجه عمومی اختصاص 
می یابد و از طرفی برخــی از افراد اگر چه بیمه بودند ولی 
میزان کار در ماهشــان در مقایسه با افرادی که تمام وقت 
کار کرده و دوره زمانی اشتغالشــان هم طوانی بوده آنقدر 
نیســت که بتوانند مقرری بیمه بیکاری را کامل بگیرند لذا 
این تفکیک انجام شــد و مجموع جمع بندی های صورت 
گرفته این شــد که مبالغ متناسب با شرایط کرونا پرداخت 
شــود ضمن آنکه بخش قابل توجهی از این افراد به سر کار 
بر می گردند.در حال حاضر اگر چه بجز اعام فهرست  ۱۰۳ 
هزار نفری اول مقرری بگیران بیمه بیکاری ناشــی از کرونا 
که مبلغ بیمه بیکاری آنها توســط سازمان برنامه و بودجه 
واریز شــد، آمار دیگری از تعــداد دقیق مقرری بگیران در 
دست نیســت اما پیش از این معاون اشــتغال وزارت کار 
اعام کــرده بود که برای ۲۴۱ هزار نفر از بیکار شــدگان 
اســفند ۱۳۹۸ پیامک ارسال و مشمول شناخته شدند که 
از این تعداد برای ۱۰۳ هــزار نفر مبلغ بیمه بیکاری واریز 
شده و برای حدود ۲۶۰ هزار نفر دیگر مقرری بیمه بیکاری 
کرونا به تدریج پرداخت خواهد شــد؛ همچنان که سازمان 
تامین اجتماعی دومین فهرســت مشموان و لیست ۲۴۰ 
هزار نفری آســیب دیدگان ناشی از کرونا به همراه شماره 
حســاب را برای دریافت بیمه بیکاری به ســازمان برنامه و 
بودجه ارائه کرده بود.اخیرا معاون بیمه ای ســازمان تامین 
اجتماعــی اعام کــرده بیش از ۹۰ درصد افــراد ثبت نام 
کرده موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا شــده و 
ایــن مقرری مربوط به ۲۰ روز آخر اســفند ۹۸ و ماههای 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ بوده است.به گفته وی، علیرغم 
آنکه برخی از متقاضیان مشــمول دریافــت بیمه بیکاری 
ایام کرونا شــده اند، واریز مقــرری بیمه بیکاری به آنها به 
دایلی از قبیل اعام شــماره شبای اشــتباه یا عدم تعلق 
شماره حســاب مربوطه صورت نگرفته است.جاماندگان و 
آن دســته از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا که 
تاکنــون موفق به دریافت مبلغ بیمه بیکاری نشــده اند با 
تلفن گویای تامین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته 
و راهنمایی ازم را جهت رفع مشــکات احتمالی دریافت 
کنند.واریز مبالــغ بیمه بیکاری کرونا همچنان که پیش از 
این اعام شــده بود از خرداد ماه به روال عادی برگشته و 
طبق قانون، براساس محاسبه حقوق ۹۰ روز آخر محاسبه 

و پرداخت می شود.

بیشترین دستمزد در ایران متعلق به کدام بخش هاست؟
  ناهماهنگی دستمزدهای مشاغل مختلف

 در ایران
براساس بررســی های انجام شــده توسط یک کارشــناس اقتصادی بیشترین 
دستمزدها در ایران به حوزه مدیریت بخش عمومی اختصاص دارد و پرداختی ها 
در بخش های مختلف دارای ناهمگنی است.اقتصادآناین - سیده زهرا محمودی؛ 
براساس بررسی های انجام شده توسط سجاد رجبی، کارشناس اقتصادی، در رابطه 
با اینکه کدام مشاغل در ایران دستمزد بیشتری می دهند، مدیریت بخش عمومی 
دارای مقام اول با پرداخت ۲۷ســنت در ازای هر یک دار تولید یا ارائه خدمت 
اســت.بخش سامت و بهداشت با ۲۲سنت و بخش ارتباطات نیز با ۱۵سنت به 
ازای هر یک دار خدمت و تولید به ترتیب در رتبه دوم و ســوم قرار دارند.جالب 
توجه اســت که کمترین دســتمزدها متعلق به بخش کشاورزی با یک سنت و 
بازیافت و ساخت و تعمیر تجهیزات حمل و نقل با دو سنت دستمزد برای هردار 
تولید است.همچنین با مقایسه این دستمزدها با ۴کشور آمریکا، چین، ترکیه و 
عراق، ایران پس از عراق در بدترین وضعیت قرار دارد.در کشــور ترکیه، بهترین 
دستمزدها متعلق به بهش خدمات خانوارها و منازل است که حدود ۵ برابر ایران 
در این بخش دســتمزد پرداخته می شود و در باقی بخش ها نیز جز چند مورد، 
ترکیه در وضعیت بهتری نســبت به ایران قــرار دارد.در آمریکا نیز مانند ترکیه 
بخش خدمات خانوارها در منازل بیشترین دستمزد را به خود اختصاص می دهد 
که حدودا ســه برابر ایران است. البته گفتنی اســت که ایران در بخش خدمات 
عمومی ۵برابر آمریکا دستمزد می پردازد.بااترین دستمزدها در چین نیز متعلق 
به بخش ماهی گیری با ۳۴سنت برای هر دار تولید است و برای بخش بازیافت 
در این کشــور هیچ دستمزدی پرداخته نمی شود.کشور عراق تنها کشوری است 
که وضعیت بدتری نســبت به ایران دارد و دستمزدها در بخش های مختلف این 
کشور بین ۷ تا ۰.۶ سنت برای هر دار تولید است.در این مقایسه ایران و ترکیه 
بیشترین عدم تجانس را در پرداخت دستمزد در حوزه های مختلف دارند و عراق 
کمترین عدم همگونی را داراست.در نمودار زیر میزان دستمزد بخش های مختلف 

را در ایران مشاهده می کنید؛

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
وجود ۴میلیون کارگر بدون قرارداد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ۴میلیون و ۷۰۰هزار کارگر 
ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند گفت: برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، 
قرارداد سفید امضا از او گرفته و هیچ تعهدی را عملیاتی نمی کنند. ولی اسماعیلی 
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســامی، درباره بحران های 
اجتماعی پساکرونا در ایران اظهار داشت: یکی از اولویت هایی که توسط کمیسیون 
اجتماعی مجلس مشــخص شــده مربوط به وضعیت کارگران و معیشت آنان 
اســت، این در حالی است که در دوران پساکرونا شاهد معیشت ضعیف کارگران 
بودیم. وی افزود: متأسفانه در دوران کرونا کارگران کشورمان آسیب های زیادی 
دیده اند، ضمن اینکه بیمه بیــکاری هم به برخی از کارگران تعلق نگرفت. نایب 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از اولویت ها اساسی من در 
کمیسیون  اجتماعی آن است که قبل از آنکه وضعیت معیشت کارگران و دغدغه 
آنها تبدیل به معضل جدی شوند بایدورود کرده و به وضعیت کارگران فصلی هم 
رسیدگی کنیم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر داریم 
اما هیچ گونه قراردادی ندارند و به همین جهت کمیســیون وظیفه خود می داند 
در مورد رسیدگی به حق و حقوق آنها ورود کند.وی در رابطه با کارگر و کارفرما 
و قراردادهای سفید امضا افزود: متأسفانه برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر 
قرارداد سفیدامضا از او می گیرند این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم 
در قبــال او امضا نمی کند که دلیل این کار شــانه خالی کردن کارفرما از زیربار 

مسئولیت هایش است. 

مهارت آموزی باید اولویت شود
بازار ۴۵ درصد مشاغل کوچک خواهد شد

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه مهارت آموزی باید اولویت شود، گفت: بین ۴۰ 
تا ۴۵ درصد مشــاغل فعلی تحت تأثیر تکنولوژی و صنعت روز ضعیف خواهند 
شــد و بازار آنها کوچکتر می شــود.علی اوسط هاشمی دیروز در نشست خبری 
اظهارداشــت: کرونا نشان داد اگر توانمندی مان به روز نباشد و منزلت اجتماعی 
مهــارت را ارتقا ندهیم و در نظام بودجه ای کشــور و تدوین و قانونگذاری رابطه 
مهارت با اشتغال را به درستی تبیین نکنیم، نمی توانیم سخنی از اشتغال مؤثر و 
پایدار بزنیم.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: جهان امروز جهان 
مهارت اســت و سواد و مدرک ِصرف نمی تواند موقعیت و فرصت ایجاد کند. یک 
کارفرما و کارآفرین در جستجوی نیروی مؤثر و ماهر است و به توانمندی فرد فکر 
می کند. داشتن مدرک نمی تواند الزامی برای یافتن شغل باشد، بلکه مهارت ضامن 
ماندگاری است.وی با بیان اینکه باید با تغییر نظام آموزشی در کنار سواد، مهارت 
را نیز آموزش دهیم، گفت: اگر امروز آموزش را کلید توســعه یک کشور بدانیم، 
آموزش فنی و حرفه ای شاه کلید است. نگاه جامعه چه حکومت و چه ملت باید 
به اهمیت مهارت که قداست و منزلت شغل را معنی می بخشد، سوق داده شود.

4۵ درصد مشــاغل فعلی تحت تأثیر تکنولوژی بازارشان را از دست 
خواهند داد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ســرعت تحوات و تغییرات در 
حوزه تکنولوژی به گونه ای جدی اســت که در آینده با ریزش نیروی کار مواجه 
خواهیــم بود، بنابراین برای جلوگیری از ریزش نیــروی کار باید آموزش ضمن 
خدمت و کســب مهارت آموزی را توســعه دهیم. بین ۴۰ تا ۴۵ درصد مشاغل 
فعلی تحت تأثیر تکنولوژی و صنعت روز ضعیف خواهند شد و بازار آنها کوچک تر 
می شــود. از این رو برای ماندگاری در بازار کار باید مهارت آموزی دنباله دار، در 
دســتور کار قرار گیرد.وی افزود: اگر برای همه مشــاغل مهارت آموزی را الزامی 
کنیم، هم حق مشــتری به خوبی رعایت می شــود و هــم کیفیت تولیدات باا 
می رود و از سوی دیگر نیز خسارت ها کاهش می یابد و در این صورت تنها کسانی 
می توانند پروانه کســب یا پروانه احــداث بگیرند که تیم مهارتی آنها گواهینامه 

مهارت داشته باشد.

لزوم ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و 
 مهارت آموزی جهت ارائه اموزش غیرحضوری

 به دانش آموزان
استاندارقم برضرورت برنامه ریزی جهت غني سازي اوقات فراغت و اثربخشي برنامه هاي 
آموزشي و پرورشي توسط آموزش و پرورش استان تاکید کرد.به گزارش روابط عمومي 
استانداري قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم طي سخناني با اشاره به شرایط خاص جهان 
 در مواجهه با کرونا اظهار کرد: کنترل این بیماري امروز در اولویت برنامه هاي دولت هاست.

استاندار قم با بیان اینکه در چنین فضایي اعمال محدودیت ها در حوزه هاي مختلف 
در دســتور کار اســت افزود: در وزارت آموزش و پرورش نیز ارائــه ي آموزش ها به 
صورت غیرحضوري و کاهش مراجعات دانش آموزان از بهار امســال مورد توجه قرار 
گرفته است.سرمســت با بیان اینکه تمام برنامه ریزي ها باید بر اساس اصل آموزش 
غیرحضوري تدوین شــوند ادامه داد: دبیران بایستي ضمن مجهز شدن به زیرساخت 
هاي سخت افزاري، مهارت هاي ازم در راستاي ارائه ي آموزش غیرحضوری را کسب 
کنند.مقام عالي دولت در اســتان قم همچنین غني سازي اوقات فراغت و اثربخشي 
برنامه هاي آموزشــي و پرورشي در این دوران را بسیار مهم برشمرد و با تاکید برنامه 
محوري در این راستا گفت: اعمال نظارت هاي ازم از سوي آموزش و پرورش استان 
بایستي با جدیت دنبال شود.سرمست در بخش دیگري از سخنان خود تصمیم سازي 
در جلســات کمیته هاي کارشناسي پیش از بررســي طرح ها در جلسات ستادي را 
ضروري دانست و تصریح کرد: در صورتیکه تصمیمات مبناي کارشناسي داشته باشند، 
مي توانیم در حضور رسانه ها و مردم پاسخگو باشیم.وي در پایان پروژه هاي آموزش 
و پرورش را در اولویت مدیریت اســتان قم دانست و گفت: دولت نیز اهتمام ویژه اي 
به برقراري امر آموزش در شرایط کرونا داشته است و بسترهاي ازم در راستا محقق 
شــدن آن را نیز فراهم کرده است.در این جلسه در خصوص شهریه مهدهاي کودک 

زیرمجموعه آموزش و پرورش استان قم تصمیم گیري شد.

شهردار ساری در دیدار با دادستان مرکز استان عنوان کرد؛
 نقش تاثیرگذار دستگاه قضایی در پیشبرد 

امور شهری
عباس رجبی شــهردار ساری در دیدار با دادستان جدید مرکز استان، شفافیت اداری 
را مهم ترین رویکرد مدیریت شــهری عنوان کرد و افزود: تاش کردیم مدیرانی را در 
راس امور شهرداری قرار دهیم که شفافیت اداری را در زمره ی مهم ترین فعالیت خود 
جای دهند.وی گفت: شهرداری ساری در راستای ایجاد شهری پویا و فعال، پروژه هایی 
را در دست اجرا دارد تا به مطالبات شهروندان مرکز نشین پاسخ مطلوب بدهد.شهردار 
ساری شفافیت اداری را مهم ترین رویکرد مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: تاش 
کردیم مدیرانی را در راس امور شهرداری قرار دهیم که شفافیت اداری را در زمره ی 
مهم ترین فعالیت خود جای دهند.رجبی، خدمت به مردم را مهم ترین هدف دانست 
و ادامه داد: عاوه بر اینکه داشــتن شــهرداری پاک و عاری از فساد از دیگر اهداف ما 
در شهرداری مرکز استان است، تاش می کنیم تا عملکرد این نهاد خدمات رسان را 
شــفاف و بدون اغراق در اختیار شهروندان ساروی قرار دهیم .وی با بیان اینکه برای 
پیشبرد امور شهری، نیازمند همکاری دستگاه قضا هستیم، تصریح کرد: تاکید ما در 
اجرای پروژه ها بر شــفافیت مالی و پیشــگیری از فساد است و دستگاه قضا به عنوان 
نهادی که در خط مقدم مبارزه با فســاد قرار دارد در صورت مشــاهده موارد تخلف 
در مجموعه شــهرداری، به ما اطاع رسانی کند تا از وقوع آن پیشگیری کنیم.محمد 
کریمی دادستان  مرکز مازندران با اشاره به پروژه های در دست اجرای شهرداری ساری 
و قدردانی از تاش های عباس رجبی شــهردار ساری برای اجرای پروژه های متنوع 
در این شــهر، اظهار کرد: بهره برداری از نیروگاه زباله سوز و فاز دوم پارک ملل برای ما 

اهمیت دوچندانی دارد.
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زنگنه در جمع خبرنگاران:استانها

امریکا منعی برای حضور در میادین نفتی و گازی ایران ندارد
وزیر نفت اظهار داشــت: اوا قرارداد با چین مطرح نیست یک 
موافقتنامه کلی اســت. آنچه مربوط به نفت اســت با قاطعیت 
می گویم نه چینی ها از ما امتیازی خواســته اند و نه ما امتیازی 
داده ایــم. همکاری درازمدت در توســعه میادین نفتی و گازی، 
پاایشــی، پتروشــیمی و خطوط لوله خواهد بود. بیژن نامدار 
زنگنه در جمع خبرنگاران با اشــاره به قرارداد توســعه میدان 
آزادگان جنوبی با شرکت متن و پتروپارس اظهار داشت: امروز 
دو قــرارداد در ارتباط با میدان مشــترک نفتی غرب کارون در 
منطقه رزم شــهیدان منعقد شــد. ارزش قرارداد 1.3 میلیارد 
دار با شــرکت ایرانی پتروپارس کــه از نهادهای فناوری ملی 
است. شــرکتی که دانش بنیان و در ســال 76 تاسیس شده و 
اکنون به بلوغ و بالندگی رســیده است.وی افزود: براساس این 
قرارداد، تولید میدان از 140 هزار بشــکه به 320 هزار بشــکه 
خواهد رســید و همچنین تاسیسات فرآورش، انتقال و تفکیک 
نفت ایجاد می شــود. 200 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت 
نیز برای NGL 3200 که در حال ساخت است، ارسال می شود 
که در ســال 1401 به بهره برداری خواهد رسید و گاز تولیدی 
به پتروشیمی بندر امام منتقل می شود.وزیر نفت با بیان اینکه 
اولویت منطقه ای و جغرافیایی ما میادین مشــترک هســتند، 
تصریح کرد: خوشبختانه در دانشگاه ها دستاوردهای خوبی برای 

مطالعات چهار ساله حاصل شده است.

قیر رایگان مسئله دار است
وی دربــاره توزیع قیر رایگان گفــت: دولت بنا به دایلی با این 
موضوع مخالف است. موضوع مالی مهم است اما تنها این مسئله 

نیست. ساز و کار قبلی از نظر دولت مسئله دار بوده است.

قرارداد با هندی ها برای فرزاد منتفی است
زنگنه در پاســخ به ســوال ایلنا درباره قرارداد میدان فرزاد با 
هندی ها اظهار داشت: قرارداد توسعه این میدان به زودی امضاء 
می شــود. اکنون Head OF Agreement امضاء شــده و قرارداد 
اصلی به زودی امضاء می شــود و گاز تولیدی به پارس جنوبی 
منتقل می شــود. تصمیمات اصلی در مورد این میدان گرفته 
شــده و قرارداد در حال مذاکره نهایی و امضاء است.وی ادامه 
داد: قرارداد توســعه میدان فرزاد بــا هندی ها نخواهد بود و با 
شرکت های داخلی است. اکنون هیچ کشور خارجی حاضر به 
قرارداد با ما در هیچ موضوعی نیســت. قراردادهای موجود را 
نیز ادامه نمی دهند. ما نیز متکی به نیرو و ظرفیت های داخلی 

خودمان هستیم.

چینی ها نه امتیاز خواستند و نه ما امتیاز می دهیم
وزیر نفت در پاســخ به ســوال دوم ایلنا درباره قرارداد 25 ساله 
با چین و مذاکره با وزارت نفت برای توســعه میادین نیز گفت: 
اوا قرارداد با چین مطرح نیســت یک موافقتنامه کلی اســت. 
آنچه مربوط به نفت است با قاطعیت می گویم نه چینی ها از ما 
امتیازی خواسته اند و نه ما امتیازی داده ایم. همکاری درازمدت 
در توسعه میادین نفتی و گازی، پاایشی، پتروشیمی و خطوط 

لوله خواهد بود.

مانعی برای ورود امریکا نمی شویم
زنگنه تاکید کرد: هر کشــور دیگری جز اسرائیل بخواهد با ما 
قــرارداد امضاء کند ما حاضریم. حتی در  این شــرایط آمریکا 
را نیــز منــع نکرده ایم که در میادین نفتــی و گازی ما؛ چه به 
صورت پیمانکاری و چه سرمایه گذاری حضور داشته باشند. آنها 
خودشــان خود را محدود و ممنــوع کرده اند. من نمی دانم چه 
جنجالی اســت که در خارج از کشــور راه انداخته اند و عده ای 
هم در داخل پیروی کرده اند.وی خاطرنشــان کرد: ما هرگز نه 
دولــت و نه ملت و مجلس موافق نیســتیم که از منافع ملی به 

نفع کشــور دیگری بگذریم. کسی هم از ما چنین توقعی ندارد. 
ما با چین دوســتانه و دوطرفه مذاکره کرده ایم و دو طرف ابراز 
عاقه برای همکاری داشــته اند که آن هم باید بعد از امضاء به 

تصویب مجلس برسد.

گازوئیل گران نمی شود
زنگنه در پاسخ به سوال سوم ایلنا درباره افزایش قیمت گازوئیل 
گفت: بنده به کلی افزایش قیمت را تکذیب می کنم. یک جنگ 
روانی علیه ملت اســت که از خارج هدایت می شود و برخی هم 
در داخل دانسته یا نادانســته به آن دامن می زنند. دولت هیچ 

برنامه های برای افزایش قیمت گازوئیل ندارد.

روابط با چین بدون تنش است
وی دربــاره شــکایت از CNPC در پروژه غــرب کارون گفت: 
جلساتی برگزار شده و در قسمت هایی تفاهم صورت گرفته اما 

در کل روابط ما با چین خوب و بدون تنش است.

وضعیت فعالیت زاروبژنفت در ایران

وزیر نفت درباره فعالیت زاروبژنفت در ایران گفت: نه ما و نه آنها 
تمایل دارند که چیزی در این خصوص گفته شود.

سهمیه بنزین خانوار فقط یک ایده است
زنگنه درباره سهمیه بنزین خانوار بیان کرد: اگر در این خصوص 
مجلس چیزی تصویــب و به ما اباغ کرد همه از قانون اطاعت 
می کنیم. هنوز به صورت طرح هم نبوده است و فقط به صورت 
یک ایده اســت. اگر مطرح شود دولت نظر خود را خواهد گفت.

وی در خصوص برنامه های جهش تولید در وزارت نفت تصریح 
کرد: کمتر از یک سال 25 میلیون تن به تولید پتروشیمی اضافه 
می شود که بی سابقه ترین رشد تاریخی پتروشیمی ایران است. 
جهش دوم تا سال 1400 به انجام می رسد و رقم تولید به 100 
میلیون تن خواهد رســید و ارزش تولید محصوات پتروشیمی 
به قیمت ســال 95 به 25 میلیون دار خواهد رسید. در حوزه 
پاایش پاایشــگاه ستاره خلیج فارس را با رفع تنگناهای فاز 4 
مجازی به ظرفیت 450 هزار بشــکه خواهیم رساند.وزیر نفت 
ادامه داد: در صادرات وضع مان قابل قبول اســت. بیشتر در این 
زمینه صحبت نمی کنم زیرا از اطاعات علیه خودمان استفاده 

می شود.

اگر خارجی ها با ما کار نمی کنند آرام نمی نشینیم
زنگنه خاطرنشــان کرد: در حوزه تولیــد قراردادهای IPC را در 
 EPD و EPC امضاء می کنیم. به زودی 9 قرارداد جدید EPC قالب
امضاء می کنیم. همچنین صندوق پژوهش و فناوری نفت را فعال 
می کنیم که تاثیر زیادی در توســعه تولیــد تجهیزات دارد. در 
پایین دست پتروشیمی نیز اقدامات بسیار مهمی برای زنجیره 
متانــول و پروپیلن داریم.وی درباره اســتفاده از توان داخل در 
قراردادها بیان کرد: ما از تمام ظرفیت داخل استفاده می کنیم. 
اگر با خارجی هــا هم می خواهیم کار کنیم فقط موضوع پول و 
سرمایه نیست. سرمایه را می توان از داخل کشور تهیه کرد آنچه 
ما به دنبال آن هســتیم فناوری برای افزایش بازیافت اســت و 
در برخی جاها می خواهیم یک وابســتگی متقابل سازنده با هم 
داشته باشــیم و همچنین برای صادرات کااها بازار پیدا کنیم 

ضمن اینکه بهبود مدیریت و سرمایه گذاری نیز مد نظر است.
وزیر نفت خاطرنشــان کــرد: البته اینگونه هم نیســت که در 
شرایطی که خارجی ها با ما کار نمی کنند ما هم آرام بنشینیم، 
کارهایمان را با قدرت پیش می بریم و در این ســالها نیز این را 
نشان داده ایم. قرارداد امروز و قراردادهای آتی نشان می دهد که 

ما بر انجام کارها مصر هستیم و کوتاه نمی آییم.

در 107 شهراستان اصفهان، شبکه آبیاری 
فضای سبز از آب شرب جدا شد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری در جلسه راهکارهای مصرف بهینه آب که 
با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، انتظامی،نظامی و فرهنگی برگزارشد 
اعام کرد: درحال حاضر استان اصفهان اولین استان در کشور است که در همه 
شهرهای آن شبکه آبیاری فضای ســبز از آب شرب جدا گردید.منصور شیشه 
فروش با بیان اینکه شــهرداران و دهیــاران به منظور مصرف بهینه آب باید در 
توسعه فضای ســبز ازگونه گیاهان مقاوم به خشکی استفاده کنند خاطرنشان 
ساخت:آبیاری فضای سبز باید به صورت قطره ای انجام شود تا از هدر رفت آب 
جلوگیری به عمل آید.وی با تاکید بر لزوم تدوین پروتکل عملیاتی مصرف بهینه 
آب از ســوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود: شرکت آبفا استان باید در کوتاه 
ترین زمان ممکن پروتکل عملیاتی مصرف بهینه آب در رابطه با بخش مختلف 
از جمله صنعت، کشــاورزی،اصناف،نیروهای نظامی و انتظامی، بخش خانگی و 

شهرداری تدوین و به مدیریت بحران استانداری اعام نماید.

صرفه جويي ساانه 3 میلیارد ريالي هزينه ها 
، با مهندسي مجدد تاسیسات آبرسانی 

 در راســتاي کاهش هزینه هاي بهره برداري ، مدیران و کارشناســان بهره 
برداري شــرکت آب و فاضاب استان مرکزي با مطالعه و بررسي تاسیسات 
آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر مهاجران ، نسبت به باز طراحي و مهندسي 
مجدد آن اقدام نمودند.به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان 
مرکزي مهندس رحیم کریمي مهرآبادي رئیس اداره آب و فاضاب شــهر 
مهاجران با اعام این خبر اظهار داشت : مهندسي مجدد و تغییرات فني در 
طراحي شبکه توزیع آب و تاسیسات آبرسانی شهر مهاجران ، باعث کاهش 

هزینه هاي بهره برداري ، به مبلغ 3 میلیارد ریال در سال گردید.

تمدید گواهینامه مدیریت انرژي تصفیه خانه فاضاب تبریز؛
بازديد نماينده مردم تبريز، از مدول دوم 

تصفیه خانه بزرگ فاضاب تبريز
 تبریــز – وحید خوش زرع: حجت ااســام تاج الدینــی نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی به همراه تعدادی از مسئولین از مدول 
دوم تصفیه خانه فاضاب شــهری تبریز بازدید کردند.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، این طرح به عنوان بزرگ ترین تصفیه خانه فاضاب در حال احداث کشور 
به ظرفیت یک میلیون نفر اجرا می شود .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در حین بازدید، در خصوص طرح تصفیه 
خانه فاضاب تبریز گفت: مدول اول تصفیه خانه فاضاب تبریز در سال 80 برای 
جمعیت 600 هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و 600  

هزار نفری کانشهر تبریز تکمیل این طرح ضروری است.
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گزیده خبر آغاز موج جدید افزایش قیمت خودرو
در پی موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت ها به صورت فصلی و 
اعمال قیمت های جدید برای خودروهای شرکت های خصوصی و 
یکی از خودروسازان بزرگ، مرحله جدیدی از افزایش قیمت ها آغاز 
شد.طی هفته های اخیر  بازار خودرو به دنبال صعود نرخ ارز، شاهد 
افزایش قیمت ها بود. در شرایطی قیمت خودرو در بازار وابسته به 
احواات بازار ارز  شــده است که طبق روال سال های گذشته که 
خبری از کروناویروس نبود، با آغاز مسافرت های تابستانی قیمت ها 
روند صعودی به خود می گرفت اما امســال که شیوع این ویروس 
بازارهای بسیاری از جمله بازار خودرو را خالی از مشتری کرده، این 
افزایش قیمت ها پرحاشیه، داغ و عجیب است.این در حالی است 
که رضا شــیوا -رییس شــورای رقابت- از موافقت این سازمان با 
افزایش قیمت خودروها به صورت فصلی)هر سه ماه یکبار( با توجه 
به اوضاع تورمی کشور خبر داده و گفته است که خودروسازان در 
صورت تمایل می توانند هر ســه ماه یکبار، تورم بخشی را از بانک 
مرکزی خواسته و سپس با تایید ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت 
را رقــم بزنند.به گفته وی، اکثر خودروهــای پرمصرف )پرتیراژ( 
مشمول این دستورالعمل می شوند. ضمن اینکه با برنامه ریزی های 
صورت گرفته توسط سازمان صمت که بایستی در طول سال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، این تعداد خودرو 
در میان ماه های سال توزیع می شــوند؛ لذا خودروساز نمی تواند 
خودروی خود را عرضه نکرده و برای فصل بعدی که قیمت ها بااتر 
خواهد بود نگه دارد. نظــارت بر تولید خودروها و عرضه آن ها به 
بازار وجود خواهد داشت. شورای رقابت امسال تکلیف دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده و این دستورالعمل تا پایان 
ســال هیچ تغییری نخواهد کرد.طی یکی دو سال اخیر به دلیل 
افزایش نرخ تورم، ایجاد سرمایه های سرگردان و کاهش ارزش ریال 
و کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار، خودرو را از کاای مصرفی 
به کاایی سرمایه ای تبدیل کرده که تقاضا برای آن به شدت باا 

رفته است. ضمن اینکه اختاف فاحش قیمتی کارخانه و باازر آزاد 
را نباید فراموش نکرد که تا چه حد در التهابات بازار و پرزور کردن 
داان تاثیر داشته اســت. این در حالی است برخی کارشناسان 
صنعت خودرو معتقدند که با توجه به واقعیت بازار  و ناهمخوانی 
آمار تولید و عرضه خودروســازان، چنانچه اختاف قیمت  خودرو 
میان کارخانه تا بازار از بین رفته یا حداقل کم شود، ممکن است 
عرضه فعلی زیاد هم باشد.این در حالی است که اندک فروشندگان 
خودرویی هم که در این شرایط قصد فروش خودرو خود را دارند، 
پیش از آن نرخ ارز را روی تابلوی صرافی ها رصد می کنند.  نرخ ارز 

از مهمترین عامانی است که در تعیین قیمت خودرو نقش مهمی 
را ایفا می کند و به گفته فعاان بازار خودرو تا زمانی که نرخ ارز به 

ثبات نرسد بازار خودرو نیز روی آرامش را نخواهد دید.

آغاز موج جدید افزایش قیمت خودرو
حال اما با اعمــال قیمت های جدید خودروســازان خصوصی و 
مشــخص شــدن قیمت های جدید یکی از دو خودروساز بزرگ 
کشــور )سایپا( برای فصل تابســتان که مشمول افزایش  قیمت 
شــده، وارد فاز جدید از قیمت ها خواهیم شــد و مشخص است 

که موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شــده است.عاوه بر آن 
برخی شــرکت های خودروساز خصوصی همچون مدیران خودرو 
که در لیســت قیمتی محصوات خود بــرای تیرماه افزایش ۲۰ 
درصــدی قیمت ها را لحاظ کرده اســت و همچنیــن یکی از دو 
خودروساز بزرگ )ســایپا( نیز پس از ارائه مستندات در خواست 
افزایش قیمت محصوات خود، توانســته اســت موافقت ســتاد 
تنظیم بازار برای افزایش قیمت ها برای فصل تابســتان را بگیرد.

البته این موضوع فعا برای سایپا صورت گرفته و با پیگیری های 
ایسنا از ایران خودرو، هنوز اعمال تغییرات قیمتی برای محصوات 
ایران خودرو صورت نگرفته اســت و تا این لحظه ایران خودرو نیز 
اعام کرده که قیمت های جدید برایشــان اباغ نشــده است.این 
در حالی اســت که رییس شــورای رقابت، با بیان اینکه برای آن 
دسته از خودروهایی که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند، 
شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می کند، 
اعام کرده اســت که مطرح شــدن تعیین قیمت خودرو آن هم 
به روش کلینیک به نحــوی خواهد بود که نهایت ۱۰ متخصص 
در حوزه  خودرو درخواســت کرده تا با بررسی مستنداتی که در 
اختیار آن ها قرار گذاشته می شود، ضمن توجه به هزینه تمام شده 
خودرو، قیمت پایه محصوات جدید تعیین شود. این روش فقط 
برای خودروهایی که قیمت پایه نداشــته و تولید جدید هستند 
استفاده می شود و در مابقی خودروها دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو مصوب شورای رقابت اجرایی خواهد شد.با اعام این خبر 
توسط رضا شیوا، نخستین جلسه این کلینیک هفته گذشته برگزار 
شد؛ درحالی که گمان می رفت شورای رقابت با تشکیل »کلینیک 
تجاری قیمت گذاری خودرو« قصد دارد قیمت خودروهای داخلی 
را به شــور بگذارد و در فرمول خــود تجدیدنظر کند، آنطور که 
گزارش شــده گویا اخبار منتشره از نخستین جلسه این کلینیک 

برخاف پیش بینی ها بوده است.

۸۰ درصد صاحبان کاا مشکل ترخیص دارند!
انباشت میلیاردها دار کاا در گمرک درحالی همواره از چالش های تجاری ایران 
بوده که به گفته مسئوان گمرک ۸۰ درصد صاحبان کاا به دلیل مشکاتی که 
از سوی سازمان های مختلف پیش می آید نمی توانند کاای خود را ترخیص کنند. 
با این حال اخیرا دولت مصوباتی داشــته که می تواند تا حدی این مسائل را حل 
و فصل کند. آمار رسمی نشــان می دهد که حداقل شش میلیارد دار کااهای 
اساســی و تولیدی در حال حاضر در گمرکات وجــود دارد که ۳.5 تا ۴ میلیون 
تن آن کااهای اساســی اســت، حجم سنگینی که رسوب و موانع ترخیص آنها 
بسیار بحث برانگیز بوده و در مقاطعی تصمیماتی هم در رابطه با تسهیل آن اخذ 
و اجرایی شــده است؛ به طوری که طی دو سال گذشته با دستور رییس جمهور 
دســتورالعمل ها و توافق هایی برای به حداقل رسیدن موانع موجود به تصویب و 
در دســتور کار قرار گرفت، اما ظاهرا همچنان بخشــی زیادی از این مشکات 
پابرجاســت.این در حالی است که اعام اخیر ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی 
ایران- در رابطه با ایستایی و رسوب کاا در گمرک از این حکایت دارد که تعدد 
قوانین از جمله مهم ترین عوامل اســت، چراکه گمرک با ۳5 دستگاه مختلف در 
ارتباط اســت و بر این اساس طوانی شــدن تشریفات کاا برای اخذ مجوزهای 
قانونی عاملی برای ایســتایی کاا در گمرک می شــود.آن طور که ارونقی گفته، 
گمرک تا مجوزهای قانونی را کســب نکند نمی تواند اجازه ترخیص کاا را صادر 
کند، پس اگر کاایی شرایط ترخیص از گمرک را داشته باشد انجام می شود، ولی 
اگر در انجام تشــریفات با مشــکاتی مواجه شوند به رسوب کاا منجر می شود.

البته معاون گمرک به آمار قابل تاملی نیز اشاره کرده و گفته که ۱۰ تا ۲۰ درصد 
صاحبان کاا هســتند که کاای خود را در گمرک نگه می دارند، اما ۸۰ درصد 
دیگر با این که می خواهند کاای خود را ترخیص کنند به دلیل مشــکاتی که 
از سوی سازمان های مختلف پیش می آید نمی توانند در این رابطه اقدامی انجام 
دهند.اما این تمام ماجرای مربوط به ترخیص کااها از گمرک نیســت و برخی 
مســائل دیگر از جمله مشکات ناشی از تامین ارز و سیاسیهای ارزی که در دو 
سال اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شد نیز این روزها از عوامل عمده رسوب 
کاا در گمرکات به شمار می رود، به هرحال با تغییر سیاست های ارزی و صدور 
بخشنامه و دستورالعمل های متعدد در این رابطه، واردات و ترخیص کااها نیز با 
مشکات مختلفی مواجه شد.این در شرایطی است که اخیرا طی پیشنهاداتی که 
از سوی گمرک و وزارت اقتصاد مطرح شد، دو مصوبه برای کااهای اساسی و مواد 
اولیه و ماشین آات تولید در دستور کار قرار گرفت تا موجب تسهیل ترخیص کاا 
و کاهش ایســتایی و معطلی در گمرک شود.در حالی  تا زمانی که کاا در صف 
تامین ارز قرار نگیرد امکان اظهار نخواهد داشت که براساس مصوبه جدید دولت 
امکان ترخیص درصدی از کااهای گروه یک و دو که در صف ترخیص ارز بانکی 
قرار بگیرند و مشکل مالکیت نداشته باشند فراهم شده است.براین اساس ترخیص 
کامل کااهای اساسی در صف ترخیص ارز بانک مرکزی با نظارت وزارت صمت 
یا جهاد کشــاورزی به صورت اعتباری انجام خواهد شد.البته به گفته میراشرفی 
- رئیــس کل گمرک ایران - این موضوع نیاز به تفویض اختیار دارد که حداکثر 
ظرف هفته آینده انجام می شود.چندی پیش نیز گمرک ایران طی گزارشی مسائل 
مربوط به ایستایی و رسوب کاا در گمرک و بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی 
را به همراه راهکارهایی به رییس جمهور ارائه کرد که روحانی، در هفته گذشته با 
کلیت این پیشنهادات موافقت کرده بود که از جمله آن می توان به همین موضوع 

رفع مشکات ارزی در ترخیص کاا در بنادر و گمرکات اشاره کرد.

 تولید 95 درصد ورق گرم کشور 
در فواد مبارکه 

در سه ماهۀ نخست سال جاری، میزان تولید ورق گرم کشور به رقم یک میلیون 
و ۸۱۳ هزار و ۱۷۰ تن رسید که از این رقم سهم فواد مبارکه به بیش از 95 
درصد افزایش یافته اســت. در سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید ورق 
گرم فواد مبارکه یک میلیون و ۳55 هزار تن بوده و در فواد سبا نیز تولید این 
 محصول با   9.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۷۱ هزار تن

 افزایــش یافتــه اســت.بنابر اعام ســازمان توســعه و نوســازی معادن 
و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیدرو( میــزان تولیــد ورق ســرد در دورۀ 
ســه ماهه نخســت ســال 99 به ۳9۷ هزار   و   ۸9۴ تن رســید.همچنین 
ورق عریــض تولیــدی فواد اکســین در فصل بهار امســال برابــر با ۲۳۰ 
 هــزار  و  ۷۸۷ تن ثبت شــد که صرفا توســط این واحد تولید می شــود.

آمار عملکرد فوادســازان در سال گذشــته حاکی از تولید 9 میلیون و 9۶۰ 
هزار تن مقاطع تخت فوادی )ورق گرم، ســرد و پوشــش دار( اســت که در 
مقایسه با عملکرد سال 9۷ رشد 5 درصدی داشته است. فوادسازان در سال 
 9۷ در بخش مقاطع تخت فوادی 9 میلیون و ۴59 هزار تن تولید داشــتند.

آمار انجمن تولیدکنندگان فواد ایران، کل تولید ورق گرم در ســال 9۸ را ۸ 
میلیون و ۲۳۲ هزار تن ثبت کرده که رشد ۴ درصدی نسبت به رقم ۷ میلیون 
و 9۴۳ هزار تن عملکرد ســال 9۷ داشته است. ضمن این که آمار تولید ورق 
ســرد نیز در سال 9۸ به رقم ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تن رسید و در مقایسه با 

عملکرد سال 9۷ با رقم ۲ میلیون و 5۳۸ هزار تن، افزایش ۴ درصدی دارد.

سرپرســت وزارت صمت اظهار داشت: 
در بخش کااهای اساســی، نزدیک به 
۴ میلیون تن کاا در بنادر و گمرکات 
کشور وجود دارد و بدون وقفه کااهای 
داخل تامین می شود البته اولویت ما با 
تولید داخل اســت و تنها کسری خود 
را از آن جبران می کنیم.حسین مدرس 
خیابانــی در جلســه هماهنگی برای 
تنظیم بازار گفت: مقوله بازار هم برای 
مردم و هم برای دولت بسیار مهم است. 
خوشــبختانه بازاری ها از جنس مردم 
هســتند و دغدغه آرامش بازار را دارند 
و به آن کمک می کنند. نباید فراموش 
کرد که ما بــا افرادی کار می کنیم که 
مردمی ترین نهاد اقتصاد هســتند.وی 
ادامــه داد: دولت تحت هر شــرایطی 
ارز کااهای اساســی را تامین می کند 
و مقرر شــده اســت ترخیص و انتقال 
ایــن کااها از بنادر و گمرک ســرعت 

بگیــرد. البته تصمیم 
هماهنگی  ستاد  اخیر 
اقتصاد به این موضوع 
می کنــد. کمــک 

افزود:  مدرس خیابانی 
در بخــش کااهــای 
اساســی، نزدیــک به 
۴ میلیــون تــن کاا 

در بنادر و گمرکات کشــور وجود دارد 
و بــدون وقفه کااهــای داخل تامین 
می شــود البتــه اولویت ما بــا تولید 
داخل اســت و تنها کســری خود را از 
آن جبران می کنیم.سرپرســت وزارت 

کرد:  خاطرنشان  صمت 
بازار و نــوع رفتار آن در 
معیشت مردم تاثیرگذار 
اســت و امیدواریــم به 
که  موجود  تکانه هــای 
منشــأ آنهــا خــارج و 
ظالمانــه  تحریم هــای 
آمریــکا اســت، تاثیــر 
کمتری بر زندگی مردم داشــته باشد.

در ادامه این نشست، محمدرضا کامی 
در مورد برخورد با احتکارکنندگان کاا 
گفت: برخی از عرضه کنندگان با احتکار 
از عرضــه امتناع می کنند و ما از مردم 

خواســتاریم که حتما ایــن موضوع را 
در قالب اطاع رســانی آگاهی دهند تا 
شــورای کنترل نظارت پیگیری کند. 
این شــورا در تمام اســتان ها تشکیل 
خواهد شــد.وی ادامه داد: نکته مهم و 
اساسی این اســت که ما در چهار ماه 
در پنــج قلم بیش از 5 میلیون و 5۰۰ 
تــن کاا ترخیص کردیم که بیش از ۳ 
میلیون آن در بنادر موجود است و مقرر 
شده که ترخیص شوند. همچنین تجار 
و بازرگانان در صورت تمایل می توانند 
برای ترخیص، ارز ازم را دریافت کنند 
و حاضریم ارز آن را در عرض ســه ماه 
در اختیــار آنها قرار دهیــم.وی افزود: 
همچنین در گــروه کاایی ۲ بیش از 
۶ میلیــون تن کاا ترخیص داشــتیم 
کــه اولویت ویژه در آن بــا مواد اولیه 
تولید است که بیشتر آن با ارز اشخاص 

ترخیص می شود.

 مدرس خیابانی مطرح کرد:
4 میلیون تن کاا در بنادر و 

گمرکات کشور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت سرمایه گذاری هماك پارس

 )سهامي خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعــوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شــرکت که رأس ساعت ۱۲ روز ســه شنبه مورخ 
99/5/۱۴ در نشانی : تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، 
گلســتان دوم، خیابان پژوهش پــاک ۱۳برگزار می گردد، 

حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به ۱۳9۸/۱۲/۲9
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیــان عملکرد مالی 

مدیر تصفیه منتهی به ۱۳9۸/۱۲/۲9
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- سایر امور که درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 208360 و شناسه ملی 10102498847

مدیر تصفیه- محمد رضازاده

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی)فشرده( تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه را به 
شماره 2099003454000023 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/04/31 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/05/04 
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/05/14

* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/05/15 ساعت 10 صبح 
* مبلغ برآورد مناقصه: 44.130.078.003 ریال

* محل تأمین اعتبار: تخصیص و تأمین اعتبار از محل اوراق خزانه و بشرح ذیل میباشد:
الف- مبلغ 6.877.000.000 ریال اخزا 806 با سر رسید 1400/5/19
ب- مبلغ 17.884.000.000 ریال اخزا 809 با سر رسید 1400/9/23

ج- مبلغ 10.000.000.000 ریال اخزا 816 با سر رسید 1401/5/3  
د- مابقی مبلغ تأمین اعتبار بر اساس اعام تخصیص سال 99 سازمان برنامه و بودجه میباشد که متعاقباً اعام میگردد.

* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی 4 ابنیه و 5 تأسیسات باشد.
 شــرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در ســامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/05/14 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج در اسناد

 مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

شماره تماس: 083-34274507

  فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی)فشرده(

 تشکیل ۳ کارگروه جدید میان
 ایران و اوراسیا

9 ماه پس از پیوســتن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رییس سازمان 
توسعه تجارت از تشکیل سه کارگروه جدید میان دو طرف خبر داده است.

 اتحادیه اقتصادی اوراســیا که از تعدادی از همســایه های شمالی ایران و 
به طور خاص روســیه تشکیل شــده از چند ســال قبل کار خود را آغاز 
کرده و کشورهای حاضر با تعرفه های ترجیحی تجارت مشترک میان خود 
را افزایــش داده اند.از چند ســال قبل بحث حضور ایــران در این اتحادیه 
اقتصادی مطرح شــده بود و بر این اســاس با به نتیجه رسیدن مذاکرات 
از آبان ماه ســال ۱۳9۸ عضویت سه ساله ایران در این اتحادیه آغاز شد تا 
دو طرف پس از ارزیابی شرایط نسبت به عضویت دائم ایران تصمیم گیری 
کند.در ماه های گذشته با شیوع ویروس کرونا آمارها حاکی از آن بود که با 
استفاده از این توافق چند جانبه میزان صادرات ایران به کشورهای اوراسیا 
افزایش یافته اســت، اما با این وجود هنوز مســائل و مشکاتی در مسیر 
همکاری های دو طرف وجود دارد که نیاز به پیگیری جدی خواهد داشت.

به دنبال مطرح شــدن لزوم پیگیری این مســائل حمید زادبوم - رییس 
سازمان توسعه تجارت – اعام کرده که کارگروه مشترک نمایندگان ایران 
و اتحادیه اقتصادی اورســیا برگزار شده و دو طرف به تشکیل سه کارگروه 
جدید و تخصصی در این زمینه رای داده اند.طبق برنامه ریزی انجام شــده 
این کارگروه ها در حوزه همکاری های گمرکی اقدامات فنی و اســتاندارد و 
اقدامات بهداشتی کار خود را آغاز کردند. همچنین ایران پیشنهاد تشکیل 
کارگــروه بانکی و کارگروه حمل و نقل و ترانزیت میان کشــورهای عضو 
اوراســیا را مطرح کرده که باید دید در آینده چــه تصمیمی در ارتباط با 

آنها گرفته می شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر و 
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در حاشیه چهارمین نشست 
شورای نظارت و رصد بازار در گفتگو با خبرنگاران، اعام 
کرد: در هیچ شبکه توزیعی کمبود کاا نداریم و کااها به 
وفور و فراوانی در بازار یافت می شوند.محمدرضا کامی با 
بیان این مطلب، افزود: کارگروه تنظیم بازار یک کارگروه 

فرادســتگاهی متشــکل از چند وزارتخانه و دستگاه های 
نظارتی اســت که در ایــن کارگروه تــاش اصلی ما در 
راســتای تسهیل فضای کسب و کار برای تامین، تولید و 
عرضه کااهای مورد نیاز مردم بوده است که بیش از ۴۰ 
درصد از مصوبات سال گذشته ما نیز در همین راستا بوده 
است.وی با اشاره به جنگ اقتصادی که دشمنان بر علیه 
کشورمان به راه انداخته اند، تصریح کرد: دشمنان معیشت 
و ســفره مردم و همچنین تولید کشور را هدف قرار داده 
اند که همه فعاان اقتصادی، مردم و دولت با همبستگی 
و تاش مضاعف باید از این مرحله عبور کنند.سرپرســت 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در ادامه در خصوص 
چهارمین نشست شــورای تشدید نظارت و بازرسی بازار، 
گفت: کارگروه تنظیم بازار تاکید دارد که این شرایط که 

مولفه های اقتصاد کان جهانی دچار نوسانات شده است، 
منجر به ســو استفاده برخی ســودجویان برای احتکار و 
اختفای کااهای مــورد نیاز مردم به قصد گران فروختن 
آن در آینده نشود.کامی با تأکید بر اینکه احتکار و امتناع 
از عرضه تخلف محسوب می شــود، بیان کرد: در سطح 
اســتان تهران ۲۰ تیم بازرسی متشکل از قضات تعزیرات 
و دادستانی، بازرسان دادستانی، بازرسان اصناف، بازرسان 
تعزیرات و سازمان حمایت برای تشدید کنترل و نظارتها 
تشکیل شده است که به خصوص برای ناامن کردن مراکز 

نگهداری و اختفای کااهای مورد نیاز مردم تاش دارند.
وی ادامه داد: مردم نیز در صورت مشــاهده هر گونه سو 
استفاده مراتب را جهت بررسی و پیگیری های ازم اطاع 

رسانی کنند.

 تشکیل 20 تیم 
بازرسی برای تشدید 
کنترل در تهران
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رییس صندوق بین المللی پول خبر داد؛گزیده خبر

شرایط اقتصاد جهانی رو به وخامت است
رییس صندوق بین المللی پول گفت، بدهی کشورهای جهان به سطوح بی سابقه ای رسیده است.به گزارش رویترز، صندوق 
بین المللی پول در حال آماده کردن ابزارهای حمایتی بیشتر برای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر روی 
کشورهای فقیر است. کریستالینا جیورجیوا- در کنفرانس ویدیویی با روسای بانک های مرکزی و وزرای دارایی کشورهای 
عضو گروه ۲۰ گفت که کشــورهای ثروتمند باید کماکان مهلت بازپرداخت بدهی های کشــورهای فقیر را تمدید کنند و 
به منظور فرصت دادن به تقویت رشد اقتصادی این کشورها به کمک های خود به آن ها تا پایان سال ادامه دهند.رییس 
صندوق بین المللی پول با اشــاره به لزوم انجام اقدامات مشترک کشــورهای جهان برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا 
افزود: ما در یک شــرایط خیلی اضطراری هســتیم و میزان بدهی ها به ســطوح بی سابقه ای رسیده است.پیشتر صندوق 
بین المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال 
کشــورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده و افزوده بود  این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی 
سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده است.از سوی دیگر رییس بانک جهانی خواستار تمدید 
مهلت بازپرداخت بدهی کشــورهای فقیر به ثروتمند با توجه به ناتوانی آن ها در بازپرداخت بدهی ها شــده است. دیوید 
مالپاس که یکی از دیگر حاضران این جلسه ویدیویی بود با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده بانک جهانی از کشورهای 
ضعیف گفت: هر چند ما از همان ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری از کشورهای فقیر با وجود 
این کمک ها دارای مشکات زیادی هستند و پرداخت بدهی آن ها در کوتاه مدت خیلی محتمل نیست.مالپاس به مانند 
جیورجیوا خواهان تقویت همکاری کشــورهای ثروتمند با کشورهای فقیر شد و افزود: با روابط مالی و تجاری گسترده تر 

می توان به کاهش پیامدهای مخرب کرونا روی اقتصاد جهانی امیدوار بود.

 ادغام چند شعبه بانک مسکن برای
 افزایش بهره وری

مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک مسکن از استمرار 
اجرای برنامه بهینه سازی شعب در سالجاری از طریق 
انحال و ادغام تعداد دیگری از شــعب بانک مسکن به 
منظــور ارتقای کارایی آنها خبــر داد.محمود اری در 
گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، با اشاره به 
ادغام چند شعبه دیگر بانک مسکن اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه عملیاتی 
بانک با هدف افزایش بهره وری و کارایی شــعب، ســه شعبه دیگر ادغام شدند.

وی با بیان اینکه ســه شعبه ستارخان تهران، میدان پارس نازی تهران و شهید 
انصاری قزوین به تازگی ادغام شــدند، گفت: یکی از تکالیف مجمع بانک مسکن 
به دستور وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع، ادغام شعب ناکارآمد است.اری با 
تاکید بر اینکه در راستای تکلیف دولت برای ارتقای بهره وری شبکه بانکی، بانک 
مسکن به اســتان ها تکلیف کرده تا اموال مازاد خود را به اداره ساختمان بانک 
اعام کنند، افزود: اماک مازاد جزو ســرمایه های راکد بانک محسوب می شوند 
و بایــد با پیگیری های مجدانه تاش کنیم تا این ســرمایه های راکد به چرخه 
اقتصادی و اعتباری بانک بازگردند.مدیر امور اســتان ها و بازاریابی بانک مسکن 
با اشــاره به اینکه استمرار برنامه بهینه شعب بانک با هماهنگی مدیریت ها هر 
ســاله در دستور کار قرار دارد، گفت: در طی سال گذشته نیز بالغ بر ۴۴ شعبه و 

۵ باجه منحل شدند.

 حمایت بانک آینده از کسب و کارهای 
شرکت های دانش بنیان، آسیب دیده از کرونا

بانک آینده، در ســال جهش تولیــد و با هدف تقویت، 
تأمین مالی و حمایت از شرکت های دانش بنیان، مرحله 
ســوم پرداخت تسهیات به این شرکت ها را آغاز کرد.

در نشستی که در سالن همایش های صندوق نوآوری و 
شکوفایی با حضور دکتر محمد فطانت مدیر عامل بانک 
آینده، مدیران عامل بانک های کارآفرین و صنعت و معدن و مدیران این صندوق 
و در آیین برگزاری آغاز مرحله ســوم حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا ویژه شــرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ برگزار شد، ایشان بر لزوم 
حمایت از صنایع دانش بنیان، به خصوص در شــرایط همه گیری ویروس کرونا، 
تأکید کرد.مدیر عامل بانک آینده بیان کرد: بانک آینده، مفتخر است تا کماکان، با 
چابکی و تسریع در انجام امور، با پرداخت تسهیات به شرکت های دانش بنیان، 
به خـصوص شرکـت های آســـیب دیده از ویروس کرونا، حمایت های ازم را 
انجام دهد تا این شــرکت ها، به خصوص شرکت های فعال در حوزه سامت و 
درمان، با تولیدات خود کمک کنند تا از این شرایط بحرانی کرونا، با موفقیت عبور 
نماییم.پرداخت تســهیات مرحله سوم با نرخ ۹ درصد و بازپرداخت ۱8 ماهه و 

برای شرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ است. 

با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران واحدهای نظارتی
مراسم قرعه کشی مسابقه اینستاگرامی 35 سالگی 

بانک سینا برگزار شد
طی مراسمی با حضور عضو هیات مدیره و همچنین مدیران امور 
حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، بازرسی و حراست، مراسم قرعه 
کشی مسابقه اینستاگرامی ۳۵ سالگی بانک سینا طبق اعام قبلی، 
روز یکشنبه ۲۹ تیرماه برگزار شد.عضو هیات مدیره بانک سینا در 
این مراسم، با بیان آنکه این بانک همواره در تاش است تا بهترین 
خدمات را برای مشــتریان فراهم نماید، گفت: بانک سینا به عنوان بانکی خوشنام و شفاف 
در طول فعالیت ۳۵ ساله خود همواره در مسیر تامین نیاز روز بانکی مشتریان گام برداشته 
و از طریق بکارگیری آخرین فناوری ها با ارائه محصوات و خدمات نوین، زمینه تسریع در 
انجام فرایندهای بانکی را فراهم ساخته است.علیرضا تقدیری افزود: هدف این بانک در تداوم 
فرایند توسعه و پیشرفت خود، ایجاد ارزش افزوده و آورده بیشتر جهت مشتریان عزیز است 
و کارکنان بانک نیز در این مسیر از هیچ تاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.در ادامه شیخ 
ااسامی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا هم ضمن تقدیر از همراهی 
مخاطبان و مشتریان گرامی و حمایت از برنامه های بانک گفت: تداوم فعالیت بانک ها بدون 

حمایت و پشتیبانی مخاطبان و مشتریان امکانپذیر نیست.

در پیامی از سوی آیت ا... علم الهدی عنوان شد؛
قدردانی نماینده ولی فقیه در 

خراسان رضوی از »کمک مؤمنانه« بانک 
صادرات ایران

 نماینده ولي فقیه در اســتان خراســان رضوي 
و امام جمعه مشــهد مقدس با صــدور پیامی 
از مشــارکت ثمربخش بانک صادرات اســتان 
خراســان رضوی در رزمایش همدلی و کمک 
روابط عمومی  قدردانی کرد.به گزارش  ؤمنانه  م
بانک صادرات ایران، آیت ا... ســیداحمد علم الهدي با ارســال پیام و لوح 
تقدیر خطاب به مدیرشعب استان خراسان رضوی از مشارکت ثمربخش 
بانک صادرات ایران در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه و ارســال ٧۰۰ 
ســبد کاا به نیازمندان استان در ایام ماه مبارک رمضان، قدردانی کرد.

بانک صادرات اســتان خراسان رضوی در قالب همایش همدلی و کمک 
مؤمنانــه در ماه مبارک رمضان با همکاری جمعی از کارکنان این بانک، 
٧۰۰ ســبد کاا به ارزش کلی ۱۴۴ میلیون تومان تهیه و با مشــارکت 

کمیته امداد مشهد مقدس در بین نیازمندان توزیع کرد.

تعطیلی شعب بانک پارسیان در استان 
خوزستان به دلیل افزایش دما و رطوبت هوا

بر اســاس اعام استاندار خوزســتان: به علت افزایش 
دما و رطوبت هوا، برای پیشگیری از وقوع قطعی برق 
در استان ادارات و بانک های ۲۲ شهرستان خوزستان 
در روز های یک شــنبه، دو شنبه و سه شنبه تعطیل 
می باشــد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی استانداری 
خوزستان، غامرضا شریعتی صبح امروز جمعه ۲٧ تیر ماه در جلسه مدیریت 
مصرف انرژی با توجه به روند افزایشــی دمای هوا در روز های آتی گفت: به 
جهت پیشگیری از وقوع قطعی برق و مدیریت مصرف انرژی و حفظ سامتی 
هم اســتانی های عزیز ادارات و بانک های ۲۲ شهرستان استان خوزستان در 
روز های یک شــنبه ۲۹ تیرماه، دو شــنبه ۳۰ تیرماه و سه شنبه ۳۱ تیرماه 
تعطیل بوده و ســاعت کاری در روزهای شنبه و چهار شنبه نیز تا ساعت ۱۲ 
ظهر می باشد.وی خاطر نشان کرد: تمامی ادارات و بانک ها در پنج شهرستان 
الی، ایذه، اندیکا، مسجدســلیمان و باغملک در روزهای یکشنبه، دوشنبه و 
سه شنبه تعطیل نبود و طبق روال معمول کارمندان ادارات این شهرستان ها 

در محل کار حضور خواهند داشت.
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گزیده خبر
ترامپ:

 بایدن صاحیت ریاست جمهوری را ندارد و 
پیشتازی او ساختگی است

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای افزایش اخیر در موارد ابتا به ویروس کرونا 
را کم اهمیت دانســت، از موضع خودش روی اسامی پایگاه های آمریکایی به نام 
افسران کنفدراسیون دفاع کرد و به رقیب انتخاباتی اش در ماه نوامبر تاخت. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز، نظرسنجی 
هایی که نشان می دهد او پس از جو بایدن قرار دارد، به چالش کشید و گفت این 
نامزد دموکرات ها »صاحیت« ریاست جمهوری را ندارد و از سوی جناح »رادیکال« 
حزبش کنترل می شود.او همچنین از اینکه نمی تواند در برخی از مناطق کشورش 
گردهمایی انتخاباتی برگزار کند، شکایت کرد و »ایالت های تحت کنترل دموکرات 
ها« را مقصر دانســت که اجازه نمی دهند این کار انجام شود.ســخنان ترامپ در 
شرایطی مطرح می شــود که نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد از هر ۱۰ 
تن، شش تن از عملکرد ترامپ در بحران کرونا ناراضی است. براساس اعام دانشگاه 
جانز هاپکینز، بیش از ۳.۷ میلیون تن در ایاات متحده به کرونا مبتا شدند و بیش 
از ۱۴۰ هــزار تن جان باختند.دونالد ترامپ افزایش اخیر در موارد ویروس کرونا را 
»خاکسترهای سوزان« توصیف کرد و گفت افزایش ابتا در فلوریدا »تحت کنترل« 
خواهد بود. او بار دیگر افزایش اخیر در موارد ابتا به کرونا را به افزایش تعداد آزمایش 
ها نســبت داد؛ ادعایی که کارشناسان حوزه ســامت آن را به چالش می کشند.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین دکتر آنتونی فائوچی، از متخصصان حوزه بیماری 
های عفونی در ایاات متحده را »کمی بیش از یک هشداردهنده« توصیف کرد و 
همچنین این اتهام را نپذیرفت که کاخ سفید با راه اندازی کمپینی تاش دارد تا او را 
بی اعتبار نشان دهد.زمانی که خبرنگار فاکس نیوز درباره انتقادها از فقدان یک طرح 
ملی برای رسیدگی به بحران کرونا سوال پرسید، ترامپ گفت که او مسوولیت »همه 
چیــز« را بر عهده می گیرد و بعد به واکنش برخی از فرمانداران انتقاد کرد!ترامپ 
گفت: خب من همواره مســوولیت همه امور را بر عهده می گیرم چون این نهایتا 
کار من است. برخی از فرمانداران خوب عمل کردند و برخی هم عملکرد ضعیفی 
داشتند. بسیاری از کسانی که به کرونا مبتا شدند، جوان هستند و سریع بهبود می 
یابند! حدس می زنم حدود ۹۹.۷ درصد از مردم بهتر شوند و در بسیار از موارد هم 
خیلی زود خوب شوند. موارد ابتا بااست... بسیاری از موارد اصا نباید مورد ابتا می 
شد. موارد بااست چون ما بهترین نمونه گیری را در جهان داریم و بیشترین نمونه 
گیری را انجام دادیم.رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نظرسنجی هایی که نشان می 
دهند بایدن از او جلوتر است »ساختگی« خواند. ترامپ گفت: من در حال باختن 
نیستم چون آنها نظرسنجی های ساختگی هستند. ما در ۲۰۱۶ هم نظرسنجی های 
ساختگی داشتیم و اکنون آن ها ساختگی تر هم شده اند. من هم نظرسنجی هایی 
دارم که پیشتاز هستم. یک نظرسنجی دارم که نشان می دهد من در تمام ایالت 
های چرخشی پیشتاز هستم.ترامپ با اشاره به خسارت های اقتصادی بحران کرونا 
ادامه داد: من بزرگترین اقتصاد تاریخ را ساختم و اکنون بار دیگر این کار را می کنم. 
به اعتقاد من اقتصاد به زیبایی در حال گسترش و رشد است. حال دموکرات ها می 
خواهند تا جایی که می توانند جلوی آن را بگیرند چون فکر می کنند این کار برای 

انتخابات خوب است.

در سومین روز نشست رهبران اتحادیه اروپا :

ماموریت غیرممکن اروپا
رهبــران اتحادیــه اروپا دیروز دوشــنبه بعد از ســه روز بحث 
درخصوص برنامه احیاء اقتصادهای بحران زده در این قاره از بابت 
همه گیری کووید ۱۹ همچنان گرفتار بن بست هستند، هر چند 
که ریاســت اجاس این رهبران که به لحاظ مدت زمان نزدیک 
به شکســتن رکورد است از آنها خواســت تاش آخری برای به 
انجام رساندن این »ماموریت غیرممکن« به خرج دهند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، شــارل میشل به ۲۷ رهبر کشورهای اتحادیه 
اروپــا یادآوری کرد که بیــش از ۶۰۰ هزار تن تا کنون در جهان 
در اثــر ابتا به کروناویروس جان خود را از دســت داده اند و این 
وظیفه به دوش آنهاســت که در کنــار یکدیگر با این بحران بی 
سابقه مواجه شوند.رئیس شــورای اروپا در زمان سومین مراسم 
شام متوالی این اجاس در مرکز کنفرانس بروکسل عنوان کرد: 
مــن این امیــد را دارم که ما به یک توافق برســیم و برای فردا 
قرار اســت سرتیتر روزنامه ها این باشد که اتحادیه اروپا ماموریت 
غیرممکن را به سرانجام رساند. این آرزوی قلبی من بعد از سه روز 
کار بی وقفه اســت.یکی از موارد اصلی اختاف میان این رهبران 
مربوط بــه ایجاد یک صندوق بازیابی اقتصــادی بزرگ با هدف 
کمک به بیرون کشیدن اروپا از بدترین رکودی که از زمان جنگ 
جهانی دوم تا کنون به آن گرفتار شده و همینطور مساله تعهدات 
کشورهای سودبرنده از این صندوق است.دیپلماتها تصریح کردند 
رهبران اروپا ممکن اســت از خیر ایــن اجاس بگذرند و مجددا 
ماه آینده میادی برای انعقاد یک توافق تاش کنند با این حال 
همچنان با طول کشــیدن مذاکرات آنها و رســیدن آن به اولین 

ساعات همچنان یک توافق امکانپذیر به نظر میرسید.یک موضوع 
روی میز مذاکرات بســته ۱.۸ تریلیون یورویی برای بودجه بلند 

مدت بعدی اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی اقتصادی است.بودجه 
۷۵۰ میلیارد یورویی پیشنهادی برای صندوق بازیابی اقتصادی به 

نمایندگی از همه اعضا توسط کمیسیون اروپا از طریق بازارهای 
سرمایه تامین شده و عمدتا در اختیار کشورهای گرفتارتر حوزه 
مدیترانه اختصاص پیدا خواهد کرد که این یک گام تاریخی است.

کریســتین اگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت، برای رهبران 
این بهتر است که بر سر یک بسته کمکی بلندپروازانه توافق کنند 
تا این که به هر قیمتی بخواهند توافقی ســریع داشته باشند.وی 
به رویترز گفت: به شکل ایده آل توافق این رهبران باید به لحاظ 
اندازه و ترکیب بســته بلندپروازانه باشد حتی اگر که رقم زدنش 
نیاز به کمی زمان بیشــتر داشته باشد.مذاکرات فشرده اخیر که 
فاصله کمی تا رســیدن به رکورد اجاس ۲۰ سال پیش اتحادیه 
اروپا در شــهر نیس فرانســه به لحاظ مدت زمان دارد، اختاف 
میان کشــورهای شمال و جنوب این اتحادیه را برجسته ساخته 
است.جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، هلند و همپیمانانش شامل 
اتریش، سوئد، دانمارک و فناند را به باجگیری متهم کرد.موضع 
مارک روته، نخست وزیر هلند بازتاب واقعیات سیاسی کشورش، 
جایــی که در آن رای دهندگان موافق بودند کشورشــان در رده 
بیشــترین تامین کنندگان بودجه اتحادیه اروپا نیســتند، است.

تاش برای ســازش در روز یکشنبه شکســت خورد. همچنین 
اختاف نظرهایی بر ســر مکانیزم پیشــنهادی جدید حاکمیت 
قانون که می تواند باعث مســدود شــدن بودجه کشورها ناقض 
اصول دموکراتیک شود وجود داشته است. مجارستان با پشتیبانی 
لهســتان تهدید به وتو کردن این بسته در صورت مشروط کردن 

توزیع آن به مساله حاکمیت قانون کرده  است.

انگلیس توافق استرداد با هنگ کنگ را تعلیق می کند
روزنامه های انگلیسی گزارش دادند، لندن پیمان استرداد با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درمی آورد که این امر به معنای تنش بیشتر با چین بر سر تدوین 
قانون امنیت جدید در این دولت شهر است. روزنامه های تایمز و دیلی تلگراف به نقل از منابع مطلع گزارش دادند، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس 
که یکشنبه چین را به نقض های حقوق بشری »فاحش« متهم کرد، تعلیق این پیمان را در پارلمان اعام خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت 
خارجه انگلیس هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است.چنین اقدامی به معنای میخ دیگری در تابوت آنچه دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس از 
آن به عنوان »دوران طایی« روابط با دومین اقتصاد بزرگ جهان یاد می کرد، خواهد بود.لندن از سرکوب در هنگ کنگ و این فرض که چین تمام حقایق 
را درباره شیوع ویروس کرونا بیان نکرده است، خشمگین است. هفته گذشته هم بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس دستور خروج تجهیزات هوآوی و 
گرفتن امتیاز شبکه ۵جی را صادر کرد. چین، انگلیس را به پیروی از ایاات متحده متهم می کند.روز یکشنبه، سفیر چین در انگلیس هشدار داد، چنانچه 
لندن برای تحریم هر کدام از مقام های این کشور تاش کند، آن طور که برخی از قانونگذاران حزب محافظه کار جانسون درخواست دارند، با پاسخ جدی 
مواجه خواهد شد.  لیو شیائومینگ، سفیر چین در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی گفت: اگر دولت انگلیس تا جایی پیش برود که تحریم هایی علیه 
هر کدام از اشخاص در چین انجام دهد، چین قطعا پاسخ قاطعی به آن خواهد داد. دیدیم که چه اتفاقی در ایاات متحده افتاد، آن ها مقام های چینی را 

تحریم کردند، ما سناتورها و مقام های آن ها را تحریم کردیم. نمی خواهم این اقدامات تافی جویانه در روابط چین – انگلیس رخ دهد.

در پی بستری شدن پادشاه سعودی
سفر الکاظمی به ریاض به تاخیر افتاد

ســفر نخســت وزیر عراق به ریاض که قراربود دیروز )دوشنبه(برگزار شود به تاخیر افتاد.به گزارش 
ایســنا، به نوشته المعلومه، این سفر به خاطر انتقال پادشاه عربستان به بیمارستان و بستری شدن 
وی به تاخیر افتاده است.وزیر خارجه عربستان گفت با توجه به اهمیت این سفر قرار شد تاریخ آن 
به زمان دیگری موکول شــود.قحطان الجنابی، سفیر عراق در عربستان گفته بود، در سفر مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق به عربستان بر توسعه روابط میان عراق با کشورهای عربی و همسایگان 
آن تمرکز خواهد شد.سفیر عراق در ریاض همچنین تصریح کرد: انتظار می  رود این سفر که نخستین 
سفر خارجی مصطفی الکاظمی به شمار می آید، نتایج مثبتی در سطح روابط دوجانبه داشته باشد و 
ما نسبت به اینکه این روابط تا سطح مورد انتظار سران هر دو کشور ارتقا یابد، امیدوار هستیم.پیشتر 
هیأتی عالی رتبه عراق به ریاست علی عبداامیر عاوی، وزیر دارایی این کشور وارد ریاض شد.سفر 

این هیأت برای فراهم کردن مقدمات سفر مصطفی الکاظمی به عربستان صورت گرفت.
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امارات توانست کاوشگر مریخی موسوم به »هوپ«)امید( را با موفقیت به فضا 
پرتاب کند.به گزارش اسپیس، امارات موفق شد اولین ماموریت فضایی خود 
برای جست وجوی داده های مختلف از سیاره مریخ را آغاز کند.این ماموریت 
که »هوپ«)Hope( نام دارد، اولین تاش امارات برای رفتن به سیاره سرخ 
است.مریخ نورد امارات ساعت 2:28 بامداد امروز از مرکز فضایی »تانیگاشیما 
»)Tanegashima( ژاپن به فضا ارســال شد.موشک حامل این فضاپیما نیز 
»H-IIA« ساخت صنایع سنگین میتسوبیشی بود.حدود یک ساعت پس از 
پرتاب، فضاپیما از موشک جدا شد و انتظار می رفت صفحات خورشیدی خود 
 Yousef(»را برای تامین نیرو برای سفر به مریخ گسترش دهد.»یوسف العتیبه
Al Otaiba(  سفیر کنونی امارات متحده عربی در آمریکا گفت: سال ها تاش 

و فداکاری به شکل قابل توجهی به کار گرفته شد.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک شرکت دانش بنیان موفق 
به تولید ضدعفونی کننده هایی سبز بر پایه مواد طبیعی و غیر سمی 
برای مقابله با کروناویروس شدند.دکتر مهران جوانبخت، عضو هیات 
مدیره شــرکت و هیات علمی دانشکده شــیمی دانشگاه امیرکبیر 
گفت: این روزها تقاضا برای ضد عفونی کننده ها به طرز چشمگیری 
 ۱۹-COVID افزایــش یافته اســت. کروناویروس جدید که باعــث
می شود، بسیاری از افراد را برآن داشته تا در زندگی روزمره از مواد 
پاک کننده و ضدعفونی کننده بیشتر استفاده کنند تا آنها را از آنچه 
سازمان بهداشت جهانی اکنون رسماً به عنوان بیماری »همه گیر« 
طبقه بندی کرده اســت، مصون کند. به گفته وی، این ضدعفونی 

کننده ها بعد از استفاده هیچ گونه ماده مضری برجا نمی گذارند.

یک برنامه)اپلیکیشــن( جدید ســامت روان کاربران را با مطالعه میزان 
استفاده آنها از تلفن همراه خود ارزیابی می کند که هر چند که می تواند 
بسیار مفید و کمک کننده باشــد، اما نگرانی هایی را درباره نقض حریم 
خصوصی کاربران برانگیخته اســت.به گزارش انگجت، گوشی هوشمند 
موجود در دســت شــما ممکن است کلید سنجش ســامت روان شما 
باشد.محققان دانشگاه »دالهوسی«)Dalhousie( یک برنامه موبایل موسوم 
به »PROSIT« را ایجاد کرده اند که می تواند شــرایطی مانند اضطراب یا 
افسردگی را براساس نحوه استفاده کاربر از تلفن همراه خود تشخیص دهد. 
ایــن کار از طریق ویژگی هایی مانند میزان ورزش، خواب، فراوانی تماس، 
تاریخچه پیام ها و سلیقه موسیقیایی و دیگر داده های ظریف مثل سرعت و 

نیروی تایپ کاربر که می تواند وضعیت عاطفی کاربر را نشان دهد.

 فضاپیمای امارات 
راهی مریخ شد

تولید ضدعفونی کننده های سبز 
برای مقابله با کرونا

ارزیابی سامت روان با بررسی 
میزان استفاده از موبایل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

لباس محافظ یک شهروند کوبایی در بازاری در شهر هاوانا

استقبال دور از انتظار از تویوتا ونزای جدید
نسل جدید تویوتا ونزا با استقبالی فراتر از انتظار روبرو شده است. تعداد سفارش های دریافتی تویوتا برای این شاسی بلند ۱۵ برابر 
بیشتر از انتظارات اولیه بوده است.تویوتا ونزا در ژاپن با نام هریر شناخته می شود و تویوتا هریر هم از سال ۱۹۹۷ در ژاپن فروخته 
می شود و در واقع همان لکسس RX بود که آن زمان در بازار ژاپن حضور نداشت و بنابراین اکنون ونزا وارد چهارمین نسل خود 
شــده است.به عنوان یک شاســی بلند هیبریدی جدید روی پلتفرم TNGA-K سوار شده و مجهز به یک موتور 2.۵ لیتری چهار 
سیلندر تنفس طبیعی و سه موتور الکتریکی است که جانشین موتور شش سیلندر قبلی شده اند. هرچند قدرت 2۱۹ اسب بخاری 

آن خیلی جلب توجه نمی کند اما مصرف سوخت ۵.88 لیتری آن در هر صد کیلومتر می تواند جبران کننده این موضوع باشد.
تویوتا انتظار داشت تا در ابتدا حداقل ۳۱۰۰ سفارش برای این مدل دریافت کند اما باوجود مشکات کرونا ویروس در جهان و 
عملکرد محتاطانه تر خریداران، ۴۵ هزار ســفارش برای آن ثبت شــده که ۱۵ برابر هدف اولیه فروش ماهانه آن است. تویوتا ونزا 
قبل از این هم خودروی موفقی بوده و پیش از این ۶8۰ هزار دســتگاه از آن در نســل های مختلف به فروش رفته و این موضوع 

می تواند همچنان ادامه یابد.

باقری: امکانات بانوان در حد صفر است
سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری گفت: افرادی برای انتخابات فدراسیون جهانی باید معرفی شوند که رزومه قوی داشته باشند همچنین در 
صورت گرفتن کرسی به درد وزنه برداری ایران بخورند.کوروش باقری در مورد کسب کرسی در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری بیان 
کرد: حضور موثر در انتخابات فدراسیون جهانی همچنین معرفی افراد تاثیر گذار بسیار حائز اهمیت است. به نظرم هر چه فردی که معرفی می 
شود رزومه قوی تری داشته باشد، هزینه فدراسیون هم پایین تر می آید. در گذشته گاها افرادی معرفی شدند که با وجود هزینه های زیاد و 
۱2-۱۳ سفری که دوستان در آسیا و اروپا داشتند اما متاسفانه نتیجه مطلوب از اقداماتشان حاصل نشد.او ادامه داد: من کتمان نمی کنم گاهی 
ممکن است افرادی ورزشکار یا وزنه بردار نباشند اما اثرات ماندگاری داشته باشند اما گاهی اوقات هم دیدیم فدراسیون وزنه برداری صرفا سکوی 
پرتاب برای افراد بوده است و آنها در انتخابات فدراسیون های دیگر شرکت کرده اند.انتخابات خیلی و گرفتن کرسی اهمیت دارد اما وزنه برداری 
ایران مشکاتی دارد که باید ابتدا به آنها رسیدگی شود. با توجه به مشکاتی که در بخش سخت افزاری وجود دارد باید فدراسیون  برای حل 
آن راهکار پیدا کند . بانوان ما امکانات و تجهیزات متفاوتی نیاز دارند اما اکنون امکانات ما در بخش بانوان در حد صفر است و تا جایی که من 
اطاع دارم سالن اختصاصی برای آنها نداریم. از طرفی مجمع انتخاباتی استان تهران یک سال پیش باید برگزار می شد که فعا باتکلیف است. 

کشت آفت رسیده را مانماه داغدیده را مانم گل از شاخ چیده را مانمدست تقدر از تو دورم کرد اک از رخ چکیده را مانمنتوان ر گرفتنم از خاک جنس ارزان خریده را مانمش خوبانم اعتباری نیست سبزه نو دمیده را مانمرق آفت ر اار من است من ان خمیده را مانمتو زال رمیده را مانی

پیشنهاد

چهره روز

رسانه

»روح اه رجایی« سردبیر روزنامه جام جم به دلیل ابتا  
به ویروس کرونا درگذشــت.زنده یاد »روح اه رجایی « 
هفته های گذشــته از مثبت بودن تست کرونایش خبر 
داده بود و به همین علت نیز از هفته گذشته به محل کار 
خود در روزنامه جام جم مراجعه نکرد.این فعال رسانه ای 
بــا توجه به ابتای به این بیماری مدت زمانی را از هفته 
گذشته به درمان پرداخت و روند درمانش همچنان ادامه 
داشــت.زنده یاد و پیامی تصویری هم در فضای مجازی 
درباره مبارزه با کرونا منتشــر کرد.طی روزهای گذشته 
خبر باا رفتن اکسیژن خون این فعال رسانه ای موجب 
شادی دوستانش شــده بود اما گفته می شود علت این 
امر، تزریق 2 واحد خون به وی بوده اســت. صبح دیروز 
دوشنبه هم واقعه درگذشت این روزنامه نگار اتفاق افتاد.رجایی پیش از سردبیری روزنامه جام جم، دبیر 

بخش اجتماعی روزنامه همشهری و روابط عمومی سازمان هال احمر کشور بود.

انتشار سه کتاب جدید
ترجمــه کتاب های »حلقه هــای زحل«، 
»قلمرو  و  نابهنــگام«  »خودزندگی نامــه 
طا« به تازگی راهی بازار شده  است.کتاب 
»حلقه های زحل« نوشته و. گ. زیبالت با 
ترجمــه  پویا رفویــی  در ۳۰8 صفحه و با 
قیمت ۵۵ هزار تومان در انتشــارات ناهید 
منتشــر شده اســت.در نوشته پشت جلد 
کتــاب می خوانیم: حاا که می نویســم، 
و دیگربار بــه تاریخمان می اندیشــم که 
سیاهه  بلندباایی است از مصیبت و بس، 
از خاطرم چنین می گذرد که ...)از متن کتاب(آیا هنوز عظمت ادبی ممکن است؟ نظر به قهقرای بی اماِن 
شوِق به ادبیات، و ســلطه قرین با َدم سردی، چرب زبانی، و قساوت بی رحم مضامین داستانی متعارف، 
اکنون کارستان ادبیات شریف در چه نمود می یابد؟ یکی از معدود پاسخ های در اختیار مخاطبان، آثار 
زیبالت است.)سوزان سانتاگ(کتاب بی نظیری است و زیبالت به قطع یقین از اعاظم نویسندگان اروپاست. 
موشــکافی، شاعرانگی و طنیِن نثرش مایۀ شگفتی اســت ... زیبایِی تجلی کرده بر ساحت عادت را به 

اوج هایی می رساند که فقط در امثاِل پروست به سراغ می آید. 

مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوســت معروف به شــاعر »صــد دانه 
یاقوت« )زاده ۱ تیر ۱۳2۹، همدان( شــاعر، نویســنده و 
مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان اســت. او از داوران 
و نمایندگان هیئت علمی جشنواره بین المللی شعر فجر 
بوده است. او پس از اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات 
فارســی از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتاب های 
خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد و سپس به 
عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش 
آموز، ســردبیر و پدیدآورنده سروش کودکان و نوجوانان، 
ســردبیر مجله شهرزاد قصه گو به فعالیت خود ادامه داد. 
او همچنین به مدت سه ســال مدیر کل دفتر مجامع و 
فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ایران بوده است که بنابر گفته خودش، آغاز راه او 
برای انتقال ادبیات برگزیده کودکان و نوجوانان ایران به زبانهای دیگر بوده است.او در سال ۱۳۷۱ در رشته 
زبان و ادبیات فارسی به ادامه تحصیل پرداخت و پس از دوره کارشناسی ارشد،به دریافت نشان درجه یک 

هنری)دکترا( نائل آمد.

روح اه رجایی سردبیر روزنامه جام جم در گذشت

فرهنگ

»احمدپورمخبر« بازیگر ســینما و تلویزیون در سن 8۰  
ســالگی دار فانــی را وداع گفت.رضا عطــاران بازیگر و 
کارگردان سینما با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، 
از درگذشت احمدپورمخبر بازیگر سینما و تلویزیون خبر 
داد.او نخستین بار در سال ۱۳۷۵ و در چند سکانس کوتاه 
برای مجید مجیدی و در فیلم بچه های آســمان جلوی 
دوربین رفت اما شهرت اصلی او در سریال های طنز رضا 
عطاران به وجود آمد.احمد پورمخبر در سریال هایی چون 
متهم گریخت و ترش و شــیرین ایفای نقش کرده بود. 
وی سال ۱۳۱۹ در محله گلوبندک تهران دیده به جهان 
گشــود و دیروز ) ۳۰ تیرماه( به علت بیماری دارفانی را 
وداع گفت. زنده یاد پورمخبر فعالیت کاری خود را از سال 
۱۳۷۵ آغاز کرد و این فعالیت تا یکی دو سال گذشته ادامه داشت. وی عضو بازنشسته ارتش جمهوری 
اسامی ایران نیز بود.وی عاوه بر سریال های فوق در مجموعه های همسایه  ها )۱۳۹۵ مهران غفوریان(، 

راه در رو )۱۳۹۰ سعید آقاخانی(، بزنگاه )۱۳8۷ رضا عطاران( نیز ایفای نقش کرده بود.

احمد پورمخبر بازیگر تلویزیون و سینما درگذشت


