
دادستان کل کشور:
تیرماه شاهد تحوات قابل توجهی در فضای مجازی 

خواهیم بود
دادستان کل کشور گفت: اقدامات خوبی را در راستای رفع مشکات این فضا در 
ماه های گذشــته داشتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد تحواتی قابل توجه در فضای 
مجازی خواهیم بود.به گزارش ایســنا،، حجت ااسام محمدجعفر منتظری در 
مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان کردستان که در مجتمع فجر سنندج 
برگزار شــد با بیان اینکه هیچ کار و مسئولیتی در نظام اسامی و از منظر قرآن، 
خطیرتر از امر قضاوت نیست، تصریح کرد: سه وظیفه مهم متوجه دادستان است، 
اولین وظیفه اینکه وقتی کســی به دادســتان مراجعه و تظلم خواهی می کند او 
باید به جد دنبال احقاق حق شهروند باشد و وظیفه دوم هم دفاع از حقوق عامه 
اســت که باید تمام قد از حقوق عامه به دفاع بپردازد.وی خطاب به دادستان های 
اســتان کردستان گفت: تاکید می کنم که در دفاع از حقوق عموم مردم لحظه ای 
نباید کوتاه بیایید و اگر مدیری هم در انجام وظایفش کوتاهی کرد باید دادستان 
پیگیری کند و از ابزار قانونی هم اســتفاده کند.منتظری با بیان اینکه ســومین 
وظیفه دادستان مرکز استان، نظارت بر مجموعه دادسراهای استان است، گفت: 
دادستان ها نباید وقت اداری برای خود قائل نباشند و باید در خارج از وقت اداری 
هم در خدمت مردم باشند و در اسرع وقت کارها را انجام دهند.وی در ادامه تاکید 
کرد: سیاســت راهبردی قوه قضائیه این اســت که پرونده ها را منتهی به صلح و 
سازش کند. باید سعی کنیم اختافات را با کدخدامنشی حل کنیم و تاش کنیم 
در بین مردم فرهنگ صلح و سازش را گسترش دهیم.دادستان کل کشور گفت: 
امروز در کل کشور و به ویژه در مناطق مرزی شاهد امنیتی هستیم که سزاوار این 
مردم است. امروز به برکت انقاب، حضور مردم و مسئولین امر، امنیت قابل قبول 
و ارزشمندی در کشور حاکم است. امنیت عنصری تأثیرگذار در همه عرصه هاست 
و اگر نباشــد ما در حوزه های مختلف آســیب می بینیم.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود عنوان کرد: سال هاست دنبال این هستیم که مشکات فضای مجازی 
را از بین ببریم، در کنار استفاده از فضای مجازی که فناوری ارزشمندی است اما 
متأســفانه به دلیل رهاکردن این فضا و نبود مدیریت کافی بر آن، شاهد آثار سو 
و تبعات منفی هســتیم. اقدامات خوبی را در راستای رفع مشکات این فضا در 
ماه های گذشــته داشتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد تحواتی قابل توجه در فضای 
مجازی خواهیم بود.دادســتان کل کشــور افزود: در این مورد اقداماتی از ناحیه 
رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است و بنده هم به عنوان فردی که هم مسئولیت 
مســتقیم در این فضا داشته و هم رئیس کارگروه تأیید مصادیق مجرمانه هستم، 
اقداماتی را انجام داده ایم و امیدواریم در تیرماه شــاهد تحوات خوبی در فضای 
مجازی باشیم به شــرطی که دولتمردان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی 
وظایف اباغی را عمل کنند و نگذارند دستگاه قضائی ورود پیدا کند به عرصه هایی 
که خودش زیاد، مایل نیست.وی اضافه کرد: ما بایستی زیرساخت ها را آماده کنیم 
و در راســتای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری از شورای عالی فضای مجازی 
و دســتگاه قضا، این فضا را هرچه سریع تر پاکسازی کنیم و از دستبردهایی که 
دشمن از این طریق به کشورمان وارد می کند و ضربه هایی را که به حیثیت، شرف، 
آبــرو و خانواده های ما وارد می کند، کاهــش دهیم.منتظری در ادامه به ضرورت 
تعامل بین دستگاه های قضائی و انتظامی و امنیتی اشاره و اعام کرد: هرچه این 
تعامل بیشتر شــود به نفع ماست و ما از دادستان می خواهیم در جهت تعامل و 
رفع برخی از مشکات نیروهای نظامی و انتظامی به صورت جدی تاش کنند.وی 
همچنین گفت: مدیران نباید کار امروز را به فردا بیندازند. مســئوان نوکر مردم 
هستند و باید در خدمت مردم باشند نه بر مردم ارباب باشند، چون مردم ارباب ما 
هستند.دادستان کل کشور در پایان سخنان خود گفت: بر اساس آمارها، متأسفانه 
مــردم از مراجعه به ادارات دولتی ما اعم از قضائی و غیرقضایی ناراضی هســتند 
که مســئولیتش هم برعهده ما مدیران است. اگر ما مسئوان کار مردم را به فردا 

بیندازیم در پیشگاه خداوند مسئول هستیم.

رئیــس قوه قضاییــه برخورد با فســاد در 
دســتگاه قضا را از اولویت های کاری این 
دوره برشــمرد گفت: در ایــن دوره تاش 
داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید 
شــود.به گــزارش اداره کل روابط عمومی 
قوه قضاییه، حجت ااســام و المسلمین 
ســید ابراهیم رئیســی روز چهارشنبه در 
دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسامی با اعام این مطلب 
افزود: شاید همه موارد برخورد هم اعامی 
نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه های 
اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل 
کردیم و شــخصاً نیز در چند دادگاه عالی 
مربوط به صاحیت قضات حضور یافتم تا 
از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت 
آیت اه آملــی اریجانی هم روی موضوع 
فساد در دستگاه قضایی حساس بودند.وی با 
اشاره به رسیدگی به پرونده ها در دادسرای 
ویژه روحانیت، برخورد بــا روحانیونی که 
مرتکب برخی جرایم و تخلفات می شوند را 
سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و گفت: 
بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی 
یا اختافات بین مساجد یا نهادهای داخل 
مســاجد، در شــورای حل اختاف حل و 
فصل می شود. زیرا چه در مورد روحانیون 
و چــه در خصوص ســایرین معتقدیم که 
لزومــاً راهکار حل همه دعاوی، دادســرا و 
دادگاه نیست.رئیسی گفت: رسیدگی های 
قضایی به گزارش های خاص کمیســیون 
اصــل ۹۰ مانند مــوارد تحقیق و تفحص 
نیاز به شــعبی ویژه دارد که ان شــاءاه با 

اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده 
نزدیک تعیین خواهد شــد.وی افزود: یکی 
از مهم ترین نکاتی که در خصوص ارتباط 
کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید 
مورد توجه قرار گیرد، گزارش های ارجاعی 
اســت. از آنجا که برحســب قانون، دست 
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی 
به ادله باز اســت و بنا بــه تصریح قانون، 
همه دســتگاه ها موظف به پاسخگویی به 
این کمیسیون هستند، لذا انتظار می رود 
گزارش های کمیســیون اصل ۹۰ از اتقان 
بسیار باا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به 
قضات ما در رسیدگی ها کمک کند.رئیسی 
این کمیســیون را از نهادهــای مهم مورد 
رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی 
هــای قضایی به گزارش های جزئی و کلی 
این کمیسیون جهت حل مشکات مردم 
گفت: بر اســاس گزارشــی که از دادستان 
سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی ها به 
بسیاری از گزارش های ارجاعی کمیسیون 
اصل ۹۰ به دســتگاه قضایی، به صدور قرار 
منع تعقیب به خاطــر کافی نبودن دایل 
منتهی می شود. بر همین مبنا باید دایل 
کافی و محکمه پسند در گزارش های این 
کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم 
قضات ما باید این گــزارش ها را به منزله 
اعام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در 
جهت جمع آوری دایل و کشــف حقیقت 
گام بردارند.وی با تشــریح برخی اقدامات 
دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت 
از سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان 

بازرســی کل کشــور و دفاتر حمایتی در 
دادگستری های سراســر کشور در جهت 
رفع موانع تولید، بــر ضرورت ایجاد تحول 
در اجرای احکام تاکید کــرد.وی با تاکید 
بر ضرورت برگزاری جلســات مشــترک 
قوه قضاییه با فراکســیون مبارزه با فســاد 
اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه 
و تاکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص 
این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که 
دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر 
شده است، حدود ۱۶۰۰ نفر آزاد شده اند و 
مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر می باشند، 
افرادی هستند که تمکن مالی دارند اما از 
پرداخت مهریه استنکاف می کنند. در حال 
حاضر نیز اتفاق تازه ای رخ نداده و ما صرفاً 
قانــون را اجرا می کنیم. انصافاً نیت ما هم 
تضییع حقوق بانوان نیســت اما معتقدیم 
در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت 
مهریه را نــدارد، برای خود زوجه هم عمًا 
فایده ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد 
و بتوانــد کار کند، امکان پرداخت مهریه از 
سوی او به دلیل کســب درآمد، فراهم تر 
است.رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت 
بر فضــای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ 
عنوان محدودیت بی دلیل یا باز گذاشتن بی 
حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی 
پذیرفته نیســت. اعتقاد ما در مورد فضای 
مجازی که مواهب بســیاری بــرای مردم 
دارد، این است که این فضا مدیریت شود و 
مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن 
این فضا نیست.وی با اشاره به ارتکاب برخی 

جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع 
مواد مخدر، فساد و فحشا، معامات اسلحه 
و مانند آن گفت: امروز برخی با سوءاستفاده 
از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را 
نقض می کنند و امنیت اخاقی و اجتماعی 
را تهدید می کنند. متاسفانه نگاه مدیریتی 
به فضای مجازی کمرنگ اســت و آنچه در 
حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی 
است یا نگاه آزادی بی ضابطه. باید نگرانیها 
را در ایــن زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند 
به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان برخی مشکات 
قانونــی در حوزه منابــع طبیعی گفت: در 
برخی روســتاهای کشــور، اهالی به عشق 
روستا و زادگاهشــان با وجود خشکسالی، 
نبود آب و امکانات ازم، در محل مانده اند 
و مهاجرت نکرده اند. حال اگر چنین فردی 
بــرای گذران زندگی خود، بنایی ســاخت 
نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او 
برخورد شــود. باید به چنین افرادی حتی 
جایــزه داد که اجازه نمی دهند روســتاها 
متروکه و مخروبه شوند. حساسیت ها باید 
در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب 
است؛ نظیر اســتان های شمالی کشور. بر 
همین مبنا، قانونگذاران نباید یک نســخه 
را برای کل کشــور بپیچند بلکه در چنین 
مواردی ازم است با در نظر داشتن ویژگی 
های اقلیمی، فرهنگی و سایر شرایط قوانین 
به صورت منطقه ای و محلی تصویب شود.

وی همچنین از آغاز بررســی های ازم در 
خصوص خودروسازان خبر داد.

دادستان تهران گفت: شــعب ویژه ای در 
دادسرا و دادگاه جهت رسیدگی و برخورد 
فوری، ویــژه و خارج از نوبــت با جرایم و 
مفاســد علنــی در حــوزه ناهنجاری های 
اخاقی و اجتماعی اختصاص یافته اســت.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی 
و انقاب تهران، علی القاصی در نشســت 
بررســی وضعیت آســیب های اجتماعی با 
اشــاره به اقدامات فــوری و مقابله ای برای 
برخورد با مظاهر علنی بدحجابی در جامعه، 
تاکید کرد: با کسانی که به صورت سازمان 
یافته به هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف 
دشمن را در زمینه بی عفتی و بی حجابی 
ترویج می کنند، قاطعانه برخورد می کنیم.

وی با ابراز تأسف از سگ گردانی یا به همراه 

داشــتن ســگ در معابر عمومی و خیابان 
ها، مناطق مســکونی و زندگی شــهری و 
خانوادگی گفت: نمی توانیم نســبت به این 
مســائل بی تفاوت باشــیم و باید مطابق 
قانــون برای کنترل و برخورد مروجین این 
پدیده های ضد اخاقی ورود کرد.دادستان 
تهران با اشــاره به پدیده های نوظهوری که 
امروزه جامعه با آن روبرو اســت به برنامه 
ریزی هــای دشــمن در حوزه شــبیخون 
فرهنگی و زمینه نفوذ در بین جوانان اشاره 
کرد و با انتقاد از بی مســئولیتی برخی از 
نهادهای متولی اظهار کرد: ادامه این وضع 

به نحوی است که امنیت عمومی جامعه را به 
خطر می اندازد. بسیاری از جرایم مهم نتیجه 
بی بند و باری های اخاقی، بی نظمی های 
شهری و ناهنجاری های اجتماعی است.وی 
بر لزوم اقدامات مقابلــه ای و ورود قاطعانه 
نســبت به این قبیل ناهنجاری ها و جرایم 
اخاقــی تاکید کرد و افزود: دادســتانی و 
ضابطین در رابطه با جرایم مشهود در فضای 
مجازی و فضای حقیقی وفق قانون وظیفه 
ورود و پیگیــری را دارد.القاصی خواســتار 
ورود جدی دســتگاه های متولی در مقابله 
با پدیده های نوظهور شــد و گفت: اگر این 

ورود، ورود میدانی نباشــد قطعاً باید شاهد 
گســترش این قبیل ناهنجاری ها باشــیم.

دادستان تهران از فرماندهی پلیس پایتخت 
خواست در مقابله با قبح شکنی ها با قدرت 
و تمام قد در میدان عمل به کار خود ادامه 
دهد و تصریح کرد: مجموعه دستگاه قضائی 
از مامورینی که وظیفــه قانونی خود را در 
مواجهه با ایــن قبیل ناهنجاری ها و جرایم 
انجام می دهند، پشــتیبانی می کند.وی با 
اشاره به وظیفه مهم و نقش اساسی نهادهای 
امنیتی در شناسایی باندهای مفاسد اخاقی، 
توزیع محصوات ضدفرهنگی و مراکز فساد 
و فحشــاء، موفقیت در این امر را منوط به 
جهاد عمومی و همکاری همه دســتگاه ها 

دانست.

پل گیشا مسدود شد
معــاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران از جمــع آوری ۴۵روزه تا 
دوماهه پل گیشــا خبرداد.مهندس صفا صبوری دیلمی در گفت وگو 
با ایسنا،  در مورد آخرین جزئیات جمع آوری پل گیشا و ایجاد تونل 
زیر گذر گفت: براســاس پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد 
پروژه ســاخت تونل ده تا ۱۱ماه به طول می انجامد.وی با بیان اینکه 
در تاش هستیم تا هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پروژه تونل اقدام 
کنیم افزود: عملیات جمع آوری پل ۴۵ روز تا دو ماه به طول خواهد 
انجامید چراکه باید با دقت تیرهای بلند این پل جمع آوری شــود تا 
از لحاط ایمنی دچار مشــکل نشویم.صبوری با بیان اینکه از آنجایی 
که قصد داریم پل را مجــددا به محل مذکور برگردانیم باید با دقت 
بیشتری جمع آوری شود تا دچار آسیب نشود ادامه داد: تاش داریم 
تا پایان ســال جاری زیرگذر را راه اندازی کرده و بعد از حل مسائل 

ترافیکی، پل سبز زندگی را نصب کنیم.

مجلس علیه دولت دادخواست میدهد؟
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حسن حسینی 
شــاهرودی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه 
ای  با اشــاره به مشــکاتی که در اجرای مصوبه افزایش حقوق 
کارکنان از سوی دولت وجود دارد، اظهار داشت: کمیسیون برنامه 
و بودجه از ســوی مجلس موظف شده است که به این موضوع 
رسیدگی کند.  ایشات تاکید و تصریح نموده : قرار بر این است که 
کمیسیون برنامه و بودجه، جلساتی را با مسئوان ذیربط از جمله 
مسئوان سازمان برنامه و بودجه بگذارد تا علت مغایرت هایی که 
در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود. در همین رابطه نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هنوز کمیسیون 
برنامه و بودجه گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده است و 
ما قطعاً بر اساس این گزارش، تصمیم گیری خواهیم کرد. حسینی 
شــاهرودی با تأکید بر اینکه مجلس هیچ گونه خاف قانونی را 
برنمی تابد، خاطرنشــان کرد: در صورتی که گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس نشان دهد که دولت از اجرای این قانون 
تخطی کرده است، قطعاً مجلس عکس العمل قاطع خود را نسبت 
به دولت نشــان خواهد داد. اینکه حتی قبل از اینکه این قانون 
یعنی افزایش حقوق کارکنــان و حقوق بگیران نظام جمهوری 
اســامی تصویب شود محمد باقر نوبخت به این مصوبه واکنش 
تلخ و انکار اجرا را نشان داد بسیار مهم بود اگر چه در همان اثنا 
ایشان حرف خود را پس گرفت و اذعان به اشتباه برداشت رسانه 
ها نمود اما عدم اجرای قانون حتی بعد از تایید شــورای نگهبان 
و اباغ توسط دولت نشان میدهد دولت به منویات و پسند خود 
بیشــتر وقعی میگذارد تا اصل اجــرای قانون . این کمکش بین 
دولت و مجلس در حالی صورت میگیرد که  در ســال گذشته با 
افزایــش قیمت کاا ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص 
حقوق بگیران به شــدت کاهش یافت و دولت برای جبران این 
کاهش قــدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد 
برای سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد داد و این موضوع برای اولین بار 
رســما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط 
رئیس جمهور به دســتگاه های اجرایی اباغ شد، اعام کردو در 
ادامه این نــگاه و توجه مجلس و دولــت  افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق، در ایحه بودجه ســال ۱۳۹۸ گنجانده شد. این افزایش 
یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به 
رو شــد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله 
این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکســیون وایی 
مجلس بود. وی طی مصاحبه ای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره 
گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
می گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کســی که ۲۰ 
میلیون تومان حقوق می گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا 
خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق 
یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما 
یــک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ 
هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادانه 
است. نهایتا طی یک توافق منطقی  بعد از کشمکش های فراوان، 
در جلسه روز شــنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای 
افزایش حقوق ۲۰ درصد بــرای تمامی کارمندان دولت منتفی 
شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت 
برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و 
عاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق ها را تا ده درصد 
افزایش دهد. بعد از توافق مجلس و دولت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در واکنش بــه این مصوبه مجلس در نامه ای به رئیس 
مجلس گفت که دولت نمی تواند مصوبه مجلس  را درباره افزایش 
حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند. و این بدان معناست 
که دولت اول قبول کرده و ســپس جر زده است و این جر زدن 

ممکن است به تنظیم داد خواست علیه دولت تمام شود .
 والسام
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صفحه 3

برخورد شدید با سگ گردانی

رئیس قوه قضاییه:

برخورد با قضات مساله دار تشدید می شود

صفحه 2

رئیس جمهوری گفت: روح و اســاس برجام روابط تجاری 
و اقتصادی ایران با جهان و همچنین نظارت آژانس اســت 
که توسط طرف مقابل مورد صدمه جدی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، حجت 
ااسام والمسلمین حســن روحانی روز گذشته در جلسه 
هیأت دولت، تحوات هفته گذشته در منطقه و جمهوری 
اســامی ایران را بســیار مهم برشــمرد و با اشاره به سفر 

نخست وزیر ژاپن به تهران ...

وزیــر دفاع گفت: فیلم هایی که از ســوی آمریکایی هــا درباره حمله به 
نفتکش هــا در دریــای عمان رخ داده و آن را به ایران نســبت داده اند، 

هیچ سندیتی ندارد....

همزمان با اجرایی شــدن طرح مالیات بر خرید و فروش سکه و طرح این 
پرسش که آیا کسانی که در بازار غیر رسمی سکه خرید و فروش کرده اند، 

مشمول مالیات می شوند....

روس ها خواســتگاران دیرینه ایران در حوزه نفت و گاز هســتند که از دو 
سال پیش تاکنون بیش از گذشته خواهان افزایش همکاری با ایران شده اند 

به تازگی نیز با حضور در ایران....

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: مالیات بر ارزش افزوده، 
بخشنامه ها و وجوهی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کند، از مشکات 

بخش صنعت کشور است.....

تهران-ایرنا- گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی 
تاکید کرد که بنابر دایل موثق، محمد بن ســلمان ولیعهد سعوی در قتل 

جمال خاشقچی روزنامه نگار مطرح عربستانی...

برنامه ضد ایرانی آمریکا صد درصد شکست خورده است

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران
@sobheqtesad

www.sobh-eqtesad.ir

رکوردشکنی های بورس متوقف شد

خبــر

سرمقاله

حمید رضا نقاشیان

 فیلم های آمریکایی ها از 
نفتکش ها سندیتی ندارد

فقط خریداران سکه از بانک 
مرکزی مالیات می دهند

 روسیـه
 در ایـران مانـدگار شـد

3 مشکـل اصلـی بخـش 
صنـعت

 تایید دست داشتن بن سلمان 
در قتل خاشقچی

پنج شنبـه
30 خرداد 1398
16 شوال 1440
20 ژوئن 2019

سال شانزد         هم
شماره 4112
2000 تومان 

8 صفحه

رئیس کل بانک مرکزی: 

ارز 4200 تومانی 
برای کااهای اساسی 

حذف نمی شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فعا ارز 4200 برای 
واردات کااهای اساسی برقرار است و نشنیده ام 
که حذف آن در دستور کار باشد.عبدالناصر همتی 
روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به ایرنا درباره ادعای 
برای تصمیم  برگزاری جلسه ای در روز پنجشنبه 
گیری دربــاره حذف ارز 4200 تومانی گفت: چنین 
بحثی را نداشته ایم و نمی دانیم که چه کسی چنین 

بحثی را مطرح کرده است.

صفحه 6



دولت هنوز پاسخی به سواات مجمع 
درباره لوایح FATF نداده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح پاسخگویی دولت 
درباره سواات کمیســیون های تخصصی این مجمع پرداخت.
آیت اه محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دستور کار 
امروز مجمع تشــخیص مصلحت نظام  گفت: این جلسه ادامه 
دســتور کار قبلی خواهد بود و برای زمــان بندی مصوباتی که 
بعضی از آنها حدود ده ســاله  بودند،  نیز چاره اندیشی خواهد 
شــد. وی ادامه داد: این جلسه در ادامه دســتورکار های قبلی 
بوده و مربوط به کنوانســیون ها  نخواهد بود و همچنین درباره 
لوایحی نظیر FATF هم صحبت نخواهد شد. آیت اه شبستری 
همچنین در پاســخ به این ســوال که »آیا دولت پاسخی به ۱۱ 
 FATF سوال کمیســیون های تخصصی درباره لوایح مرتبط با
داده اســت؟« گفت: هنوز دولت در این باره پاســخی به ما ارائه 

نکرده است.

 ۲۲ ایحه دارای اولویت به مجلس
 اعام شد

معاون پارلمانی رئیس جمهوری، لوایح جامع انتخابات، شفافیت 
و نظــام بانکی را ازجمله لوایح اولویت دار عنوان کرد و گفت: با 
توجه به سال آخر مجلس دهم از مجموع ۶۶ ایحه پیشنهادی 
دولت، ۲۲ مورد دارای اولویت تعیین و به مجلس شورای اسامی 
اعام شد.»حســینعلی امیری« روز گذشــته درحاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشــت: ۶۶ ایحه دولت 
در دســتور کار مجلس دهم قرار دارد که با توجه به زمان باقی 
مانده دهمین دوره مجلس شــورای اسامی نمایندگان امکان 
بررسی این لوایح را ندارند.وی ادامه داد: از دستگاه های اجرایی 
خواستیم لوایح دارای اولویت را اعام کنند و از مجموع این لوایح 
با اولویت نخست و دوم، ۲۲ مورد آن تصویب شد که به مجلس 
شورای اســامی اعام کردیم.معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
تصریح کرد: لوایح دارای اولویت شــامل مــواردی چون ایحه 
جامع انتخابات، ایحه شــفافیت و ایحه نظام بانکی است که 
امیدوارم مجلس شــورای اســامی در مدت باقی مانده بتواند 
این لوایح بویژه شــفافیت را در جهت بهبود فضای کسب و کار، 
ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی، ارتقای سطح معیشت مردم و 
مبارزه با فساد به مرحله اجرا دربیاید.امیری در پاسخ به پرسشی 
درباره گزارش سالیانه دولت به مجلس در مردادماه اظهار داشت: 
گزارش های دولت به مجلس منحصر به زمان خاص نیســت. 
اعضای دولت، معاونان رئیس جمهوری و وزرا به شکل مرتب به 
مناسبت های مختلف در صحن، فراکسیون ها و کمیسیون های 
مجلس حاضر می شوند و گزارش های ازم را ارائه می دهند.وی 
افزود: در هفته گذشته شاهد بودیم که وزرای صمت، کشور و راه 
و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و شمار دیگری از اعضای 
دولت در مناســبت های مختلف به نمایندگان گزارش های را 
ارائه کردند بنابراین دولت به شکل مستمر در حال ارائه گزارش 

از عملکرد خود به نمایندگان مردم است.

قوانین ما به شدت ضد تولید هستند
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین کشور به شدت 
ضد تولید هستند گفت که این قوانین نه تنها حمایتی از تولید 
کننده نمی کنند بلکه موانع فراوانی بر سر این کار مفید و قانونی 
ایجاد می کنند.به گزارش ایسنا، حجت ااسام والمسلمین هادی 
صادقی در نشســت خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان 
حقوقی و قضائی کشــور اظهار کرد: ما باید هر ســال روی چند 
مســئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدی تری روی آنها انجام 
دهیم. به عنوان مثال در سال های اخیر مسائل اقتصادی مسئله 
اول کشور شــده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد 
تولید هســتند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع 
فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد می کنند. بنابراین 
در چنین شــرایطی بازار دالی از هر جهت به صرفه تر اســت و 
مزاحمت های کار تولید را ندارد.معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور 
شــد: قاعدتاً عقانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری 
در یک واحد تولیدی نمی کند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم 
بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به 
روز افزایش می یابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه 
گذاری هموار شود و سرمایه های سرگردان از بازار دالی به سمت 
تولید بیایند. در این زمینه اولین مشــکل مشکل قانونی است.
صادقی با بیان اینکه واگذاری ها و خصوصی سازی ها با صدها مانع 
و مشــکل مواجه اســت، ادامه داد: علت اینکه واگذاری ها موفق 
نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام 
می شود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت 
نظارت های پیشین را به نظارت پســین تبدیل کند راه بهتری 
است و اقدامات بعدی می تواند نظارت را مؤثر کند.معاون فرهنگی 
قوه قضائیه اطاله دادرسی، جرم انگاری ناصواب و قضاگرایی را از 
مهمترین مشکات در حوزه رسیدگی های قضائی عنوان کرد و 
گفت که بسیج حقوق دانان می توانند به فرهنگ سازی در عرصه 

قانون گرایی کمک کنند.

شهردار سابق در البرز به اتهام فساد مالی 
بازداشت شد

دادرس شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی بخــش چهاربــاغ از 
بازداشــت شــهردار ســابق چهارباغ در خصوص اتهام فســاد 
مالــی خبر داد.به گــزارش ایســنا، قاضی احمــدزاده دادرس 
شــعبه چهــارم دادگاه عمومی بخــش چهاربــاغ در این باره، 
اظهار کــرد: پیرو پرونده دســتگیری اعضای شــورای شــهر 
 چهارباغ، شــهردار ســابق چهارباغ روز گذشــته بازداشت شد.

این مقام قضائی با بیان اینکه این فرد به اتهام فساد مالی بازداشت شده 
است، خاطرنشان کرد: تخلفات مالی بیشتری محرز شده و پرونده 
 در حال تحقیقات و احضار مطلعان و افراد مرتبط با پرونده است.
 وی در پایان گفت: حجم تخلفات بیش از چندین میلیارد است.

چنــدی پیش، قاضی احمدزاده از بازداشــت چند تن از اعضای 
شورای شهر چهارباغ خبر داده بود.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به گزارش های 
کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اتقان هر چه بیشــتر و جمع آوری ادله به 
شکل مطلوب برای به نتیجه رســیدن گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شــورای اسامی به دستگاه قضائی، از تعیین شعبی ویژه برای رسیدگی 
به برخی گزارش های این کمیسیون نظیر تحقیق و تفحص ها در آینده ای نزدیک 
خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضائیه، آیت اه سیدابراهیم رئیسی در 
دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی، این کمیسیون 
را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی های قضائی به 
گزارش های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکات مردم تصریح کرد: 
یکی از مهم ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیســیون اصل ۹۰ و دســتگاه 
قضائی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش های ارجاعی اســت. از آنجا که برحسب 
قانون، دســت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به 
تصریح قانون، همه دستگاه ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا 
انتظار می رود گزارش های کمیســیون اصل ۹۰ از اتقان بســیار باا و ادله مکفی 
برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی ها کمک کند.رئیس قوه قضائیه افزود: بر 
اساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی ها به بسیاری 
از گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضائی، به صدور قرار منع 
تعقیــب به خاطر کافی نبودن دایل منتهی می شــود. بر همین مبنا باید دایل 
کافی و محکمه پسند در گزارش های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی 
هم قضات ما باید این گزارش ها را به منزله اعام موضوع تلقی کنند و خودشــان 
نیز در جهت جمع آوری دایل و کشــف حقیقت گام بردارند.رئیسی اظهار کرد: 
رسیدگی های قضائی به گزارش های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق 
و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان شاءاه با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی 
در آینده نزدیک تعیین خواهد شــد.رئیس قوه قضائیه با تشریح برخی اقدامات 
دســتگاه قضائی نظیر فعالیت دفتر حمایت از ســرمایه گذاران و کارآفرینان در 
ســازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری های سراسر کشور در 
جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.رئیسی 
در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضائیه را از اولویتهای کاری این دوره برشمرد 
و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. 
ما طی ماه های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در 
چنــد دادگاه عالی مربوط به صاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان 
کار باشم. البته حضرت آیت اه آملی اریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه 
قضائی حســاس بودند اما در این دوره تاش داریم که برخورد با قضات مســاله 
دار تشــدید شود.رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده ها در 
دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات 
می شوند را سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری 
از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختافات بین مســاجد یا نهادهای داخل 
مســاجد، در شورای حل اختاف حل و فصل می شود زیرا چه در مورد روحانیون 
و چه در خصوص ســایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و 
دادگاه نیست.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات 
مشترک قوه قضائیه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی 
و مهریه و تأکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: 
از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود ۱۶۰۰ 
نفر آزاد شده اند و مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر هستند، کسانی هستند که تمکن 
مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه ای 
رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا می کنیم. انصافاً نیت ما هم تضییع حقوق بانوان 
نیست اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای 
خود زوجه هم عمًا فایده ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، 

امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم تر است.

سفر گردشگران به ایران از این پس بدون ثبت در 
پاسپورت خواهد بود

سخنگوی دولت گفت که با دستور رییس جمهور از این پس گردشگران خارجی 
بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاســپورت می توانند به ایران سفر کنند.به گزارش 
ایســنا، علی ربیعی در حاشیه جلســه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با 
اشاره به مصوبات جلسه دولت، اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و 
اینکه ایاات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال 
می کند، شــرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی 
بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که 
این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است 
در همه فرودگاه های ما اجرا شود.وی با اشاره به تصویب دو مصوبه در دولت برای 
جانبازان و معلوان، اظهار کرد: جانبازانی که پنجاه یا چهل درصد جانبازی داشتند 
و اان به هفتاد درصد جانبازی ارتقاء پیدا می کنند، مشمول شرایط سال ۸۷ برای 
واردات خودرو خواهند شــد. دولت امروز اجازه داد که پانصد دســتگاه خودرو با 
شرایط سال ۸۷ تا سقف ۹۲۰۰ دستگاه را بتوانند وارد کنند. جانبازان از هزینه های 
شــماره گذاری، عوارض یا اجبار به اسقاط خودرو و گمرکی معاف هستند.ربیعی 
ادامه داد: توان یابان هم که باید تا پیش از این خودروهای وارداتی را نمی توانستند 
تا پنج سال بفروشند امروز این میزان به سه سال کاهش پیدا کرد و آنان می توانند 
پس از ســه سال خودروی وارداتی شــان را بفروشند.سخنگوی دولت با اشاره به 
آتش سوزی جنگل ها، اظهار کرد: بخش اعظمی از آتش سوزی ها نتیجه بارندگی 
های زیاد این ماه های اخیر بوده که سبب رشد علف ها شده و با خشک شدن آنها، 
احتمال احتراق شان با گرمتر شدن هوا افزایش یافته است. وزارت دفاع، سازمان 
مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور وظیفه پیدا کردند که برای 
پشتیبانی از خاموش کردن آتش در جایی که امکان عبور انسان نیست کمک کنند 
و با هلی کوپتر آتش را خاموش ســازند.ربیعی با بیان اینکه رئیس جمهور تاکید 
کرد که وزرا و معاونان بیشــتر از قبل با مردم گفت و گو و ارتباط داشــته باشند، 
اظهار کرد: تاکید شــد که ســفر به شهرستان ها و استان ها بیشتر شود و تاش 
بیشــتری برای ارتباط مستقیم با مردم انجام شود تا وزرا سخنان مردم را بشنوند 
و مســائل منطقه ای و محلی زودتر حل شود.سخنگوی دولت با اشاره به برنامه 
های دولت برای اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان در تابستان، اظهار کرد: 
وزارت آموزش و پرورش، ســازمان گردشگری و وزارت فرهنگ و صداوسیما قرار 
است برنامه های خود را برای اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان اعام کنند.

فرمانده کل سپاه در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی 
درباره مین گذاری و انفجار نفتکش ژاپنی توسط نیروهای 
ایرانــی گفت: آمریکایی ها همواره عادت به چنین دروغ 
پردازی های دارند.سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در گفت وگو با 

باشــگاه خبرنگاران جوان در واکنش به ادعای مقامات 
آمریکایــی درباره مین گذاری و انفجــار نفتکش ژاپنی 
توســط نیروهای ایرانی اظهار کرد: آمریکایی ها همواره 
عادت بــه چنین دروغ پردازی هــای دارند و این دروغ 
گویی ها کار هر روزه آنها اســت.وی افزود: آن ها قادر به 

تصمیم گیری درست سیاسی نیستند، و همین موضوع 
دلیل شکســت آمریکایی ها اســت، آن ها قرار بود یک 
نظام سیاســی مطیع در عراق ایجاد کنند، اما امروز به 
چه رســیده اند؟ آنها مجبورند امروزه  شــبانه به عراق 
بیایند، چرا خاورمیانه برای آن ها فقط شــب اســت؟ ما 

خشکیده شدن سیاست آمریکا را در غرب آسیا می بینیم 
آن ها نگران و ســرگردان هســتند و نمی توانند از رژیم 
صهیونیســتی محافظت کنند.گفتنی اســت دو فروند 
کشتی نفتکش در دریای عمان روز پنجشنبه ۲۳ خرداد 

هدف حمله خرابکارانه قرار گرفتند.

سرلشکر سامی:

ایاات متحده عادت به دروغ پردازی دارد
 گزیده خبر
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سیاسی

گزیده خبر

رئیس جمهوری گفت: روح و اساس برجام 
روابط تجاری و اقتصــادی ایران با جهان و 
همچنین نظارت آژانس اســت که توسط 
طرف مقابل مورد صدمه جدی قرار گرفته 
است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، 
تحوات هفته گذشته در منطقه و جمهوری 
اســامی ایران را بســیار مهم برشمرد و با 
اشاره به سفر نخســت وزیر ژاپن به تهران 
و دو اجــاس منطقه ای گفــت: در هفته 
گذشته، مذاکرات بسیار مفید و ارزشمندی 
با نخست وزیر ژاپن در حوزه روابط دوجانبه، 
مســائل منطقه ای و بین المللی داشتیم و 
همچنین دو اجاس مهم شانگهای و سیکا 
در کشــورهای قرقیزســتان و تاجیکستان 
برگزار شد.در این اجاس ها و هفت ماقات 
دوجانبه حاشیه ای آن، منطق ایران به خوبی 
تشریح و تبیین شد.وی با بیان اینکه آمریکا 
به دنبال انزوای ایران و ایران هراسی مجدد 
است و می کوشــد در برابر زیرپا گذاشتن 
معاهدات و تخلفاتــش، هزینه ای پرداخت 
نکند، گفت: به رغم ایــن تاش ها، آمریکا 
امروز در حال پرداخت هزینه بسیار باایی 
در برابر این تخلفاتش اســت و به استثنای 
دو سه کشور کوچک که کار آمریکا را تأیید 
می کنند، مقام و یا کشوری نیست که صبر، 
متانت و اخاق ایران را منکر شــود.رئیس 
جمهوری تصریح کرد: همه معتقدند ایران 
صبر راهبردی و منطق و استدال داشته و 
اقداماتش منطبق با مقررات بین المللی بوده 
و اقدامات اخیر برای کاســتن از تعهداتش، 

طبق برجام و بندهای ۲۶ و ۳۶ آن است.
روحانــی با بیان اینکه »روح برجام از طرف 
آنها و برخی متعهدان مقابل ما متأســفانه 
صدمه دیده«، خاطرنشان کرد: روح برجام 
روابط تجاری و بازشدن مسیر اقتصاد است. 
هدف برجام این بود که ایران بتواند به لحاظ 
روابــط تجاری و اقتصادی در یک شــرایط 
مناســب با دنیا تعامل داشته باشد و از آن 
طرف، نکته اصلی برجام نظارت آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و اثبات این موضوع است 
که فعالیت هسته ای ایران، صلح آمیز است.

رئیس جمهوری افزود: ایران تعهدات خود را 
کامًا انجام داده است. آژانس بر عملکرد ما 
نظارت می کند و ما طبق مقررات پادمان و 
البته داوطلبانه، حتی طبق مقررات پروتکل 
الحاقی عمــل می کنیم. بــه عبارتی روح 
برجام از طرف ما به طور کامل حراســت و 
حفاظت شده اما اساس برجام و روح برجام 
از طرف دیگر متعهدان، مورد صدمه جدی 
قرار گرفته است.روحانی اظهارداشت: کاری 
که مــا انجام می دهیم علیرغم اینکه برخی 
از کشــورها تبلیغات ناصحیــح می کنند، 

حداقل اقدام ایران است. طرف مقابل نه تنها 
تعهداتــش را انجام نداده بلکه آن را کاهش 
داده و روح اصلی برجام را که گشایش بخش 
اقتصادی و تجارت و روابط اقتصادی مناسب 
ایران با جهان اســت، زیر عامت سوال قرار 
داده است.رئیس جمهوری با بیان اینکه بنابر 
این هیچکس نمی تواند بــه ایران اعتراض 
کنــد و یا ما را مورد ســرزنش قــرار دهد، 
گفت: ما طبق قانون و در چارچوب مقررات 
عمــل می کنیم و البته اگر اهداف ما تأمین 
نشــود بعد از ۶۰ روز که از ۱۸ اردیبهشت 
محاســبه می شــود، اقدامــات جدیدی را 
 که قبــًا اعام کرده ایم انجــام می دهیم.

وی ادامه داد: در عین حال چنانچه آنها در 
این دوره به تعهدات خود عمل کنند، همه 
اقداماتی که در ۶۰ روز اول و یا احتمااً ۶۰ 
روز دوم انجــام گرفته، بــه نقطه اول برمی 
گردد و مشکلی ایجاد نمی شود، این منطق 
صریح ایران اســت.روحانی بــا بیان اینکه 
اقدامات امروز آمریکایی ها علیه ملت ایران 
صرفاً تحریم نیست، گفت: کسی نگوید که 
آمریکا ما را تحریم کرده است، چرا که این 
تحریم نیست بلکه یک جنایت علیه بشریت 
اســت. اگر آنها برخی صنایع حساس ما را 
تحریم می کردند می شــد اسم آن را تحریم 
گذاشت اما وقتی زندگی مردم، مواد غذایی 
و نیازمندی های مــردم را مورد تحریم قرار 
می دهند، نام آن »جنایت علیه بشــریت و 
تروریسم اقتصادی است«.رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه آمریکا به تروریسم اقتصادی 
دســت زده و باید در پیشگاه افکار عمومی 
جهان و مردم ایران در تاریخ پاسخگو باشد، 
یادآور شد: ازم است منطق خود را تبیین 
کنیم و خوشبختانه در ماقات های دوجانبه 
ای که در این ســفر داشتیم یکی از تجلیل 
هایی که توســط رهبران بزرگ از ایران می 

شد، صبر راهبردی و اخاقی ایران بود که 
به تعهدات خود پایبند مانده است.روحانی با 
بیان اینکه اقدامات و فعالیت های ایران در 
دشمن ایجاد یاس کرده است، اظهارداشت: 
نکته بسیار مهمی که تقریباً همه سران در 
ماقات ها اذعان داشتند این بود که ایران 
طرف مقابل را مایوس کرده اســت.رئیس 
جمهوری تاکید کرد: امروز هیچکس تردید 
ندارد که برنامه آمریکا که در اردیبهشــت 
پارســال با تحریم ها آغاز شــد و فکر می 
کرد به این طریق، اســاس نظام را متزلزل 
می کند و مــردم را از نظام بر می گرداند، 
صد درصد شکست خورده است.روحانی با 
بیان اینکه خود آمریکایی ها در جلســات 
خصوصی به این موضوع اعتراف می کنند، 
افزود: براساس برخی گزارش ها که به طور 
رسمی به دست ما رسیده، آمریکایی ها در 
جلســات مهم با رهبران دنیا گفته اند که 
ما شکســت خوردیم و مسیری که انتخاب 
کردیم نادرست بوده اســت.وی ادامه داد: 
حتی رئیس جمهوری آمریــکا در یکی از 
جلسات مهم سیاســی به یکی از رهبران 
دنیا گفتــه که همه این کارهــا را این آقا 
)اشــاره می کند به بولتون( کرده و او فکر 
می کرد کــه اگر به ایران فشــار بیاوریم، 
می توانیم این کشــور را به زانو در آوریم و 
حاا خودش هم فهمیده که اشــتباه کرده 
اســت.رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: 
این مسئله بسیار مهمی است و جمهوری 
اســامی کار بزرگی را انجام داده اســت. 
یک وقتی طــرف مقابل در خانه خصوصی 
و درجمع مشــاوران نزدیکش می گوید که 
شکســت خوردیم اما یک وقتی در جمع 
دیگر رهبران دنیا به شکست خود اعتراف 
می کند که این بسیار مهم است.روحانی با 
اشاره به اینکه حداقل دو نفر از آن رهبران 

اعتراف به شکست آمریکا را اعام کرده اند، 
اظهار داشت: البته ما نیازی به اعتراف آنها 
نداریم که آمریکا دچار شکست شده است 
زیرا مردم ما برغم اینکــه در زندگی خود 
سختی را احســاس می کنند اما مطمئن 
هستند که جمهوری اسامی ایران عاقانه، 
بدون عجله و حساب شده و منطقی کار را 
انجام مــی دهد.رئیس جمهوری ادامه داد: 
هم مــردم ایران و هم مــردم دنیا معترف 
هستند که در این ماجرا ایران مظلوم است 
و طرف مقابل یعنی آمریکا دست به عمل 
نامعقولی زده و این موفقیت بسیار بزرگی 
اســت.روحانی گفت: آمریکا نتوانســت ما 
را منــزوی کند بلکه خودش منزوی شــد 
و در ایجاد ایران هراســی نیز موفق نشد و 
امروز همه دنیا از آمریکا هراس دارند و این 
جمله را می گویند که ما با یکجانبه گرایی 
مخالف هستیم.رئیس جمهوری اضافه کرد: 
یکجانبه گرایی آمریکا همانی است که برای 
افــکار عمومی دنیا، قدرت هــا و دولت ها 
هراس و نگرانی ایجاد کرده اســت چون به 
طور مــداوم مقررات بین المللی و تعهدات 
دوجانبــه و چند جانبه را زیر پا می گذارد.

روحانی با اشاره به زیر پا گذاشتن تعهدات 
بین المللی و چند جانبه همچون شــرایط 
اقلیمی، پاســیفیک و نفتا و مقررات چند 
جانبه و بین المللی از ســوی آمریکا، بیان 
کرد: این اقدامات آمریکا اســت که نگرانی 
ایجاد کرده و دنیا این نگرانی را تحت کلمه 
یکجانبه گرایی تبیین و بیان می کند.رئیس 
جمهــوری تاکید کــرد: آمریکایی ها باید 
بدانند که این مسیر آنها به نتیجه نخواهد 
 رســید و موفقیتی به دست نخواهند آورد.

روحانی در ادامه با بیان اینکه در مذاکراتی 
که با رهبران چین و روســیه در سفر اخیر 
داشتیم مطالب بســیار مهمی مطرح شد، 
اظهار داشــت: در این دیدارها درخصوص 
مســائل مهمی رایزنی و گفت و گو کردیم 
و نظرات ما با چین و روســیه در مســائل 
 منطقه ای و جهانی بســیار نزدیک است.

رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه رهبران 
دو کشــوربه صراحت این مســئله را قبول 
دارند کــه تحریم آمریکا علیــه ایران یک 
اقدام ناپسند وغیرقانونی است، تاکید کرد: 
آنهــا همچنین تاکید کردنــد که ما روابط 
اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، منطقه 
ای و بین المللی خود را همچنان ادامه می 
دهیم.روحانی همچنین اظهار داشــت: در 
ماقات های اخیر با آقایان شی جین پینگ 
و وادیمیر پوتین لحن حمایت آنها از ایران 
جدی تر از گذشته بود. البته در گذشته نیز 
آنها حمایت خود را از ایران بیان می کردند 
اما در ماقات های اخیر لحن روشــن تر و 

جدی تری از آنها دیدم.

وزیر دفاع گفت: فیلم هایی که از ســوی 
آمریکایی ها درباره حمله به نفتکش ها در 
دریــای عمــان رخ داده و آن را به ایران 

نسبت داده اند، هیچ سندیتی ندارد.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، 
اظهــار کرد: خیلی معلوم نیســت تاریخ 
این فیلم ها برای چه زمانی اســت؟ بعد 
از حمله به نفتکش ها شــناورهای ما به 
منطقه رفتنــد و اقدامات متعددی انجام 
داده و محیط را امن کردند. می شــود از 
هر کدام از این اقدامات، فیلم گرفته شود 
و به شــکل خاصی منتشــر شود اما این 
نوع فیلم ها هیچ گونه سندیتی ندارد.وی 
ادامه داد: نیروهای مسلح ما و همچنین 
ســازمان بنــادر جزو اولیــن واحدهایی 
بودنــد که برای امداد و نجات به نفتکش 
اول رســیدند و ۲۳ نفر را نجات دادند و 
بافاصله به سراغ نفتکش دوم رفتند، اما 
آنها اعام کردند که شناور دیگری رسیده 
بــود و به آنها کمک کرده بــود در واقع 
شناورهای آمریکایی قبل از شناورهای ما 

به نفتکش دوم رسیده بودند.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران با تمام تــوان از آبراه ها 
حفاظت کــرده و این اتهامــات علیه ما 
خیلــی ناجوانمردانه اســت. مــا امنیت 

آبراه ها را تأمین می کنیم، اما به هر حال 
دریا یــک محیط امنیتــی خیلی بزرگ 
است و کسانی که به دنبال سوء استفاده 
اســت، ممکن اســت چنین مباحثی را 
همچنــان دنبال کنند.امیر حاتمی تاکید 
کــرد: اتهامی که علیه نیروهای مســلح 
ایران وارد شده است را کامًا رد کرده و با 

است. جمهوری  قاطعیت می گویم کذب 
اسامی ایران یک کشور مقتدر، قانونمدار 
و مسئول بوده و اگر بخواهد کاری انجام 
دهــد حتمــاً مســئولیت آن را به عهده 
می گیرد. نیروهای مسلح ما تاش زیادی 
برای تأمین آب راه های منطقه کشــیده 
اســت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

ایران هم اســناد و اطاعاتی درباره منشأ 
خرابکاری ها در دریــای عمان در اختیار 
دارد؟ گفــت: اطاعات مــا در محدوده 
اطاعاتی است که دارندگان اطاعات آن 
را منتشر کرده اند اما نکات بسیار مهمی 
در این اطاعات وجود دارد. امارات ابتدا 
ســعی کرد اتفاقات بندر فجیره را مخفی 
کند. سپس به صورت مدیریت شده این 
اخبار را منتشر کرد. این رفتار را کسانی 
انجام می دهند که دنبال استفاده سیاسی 
از ایــن اتفاقــات هســتند.امیر حاتمی 
همچنین خاطرنشــان کــرد: آمریکا در 
راهبردهای خود در آبراهه ها تغییر ایجاد 
کــرده اســت. آن ها قبًا مدعــی تأمین 
امنیت آبراهه ها بودند اما امروز از رئیس 
می گوید  که  می شــنویم  آمریکا  جمهور 
امنیت خلیج فارس چه ربطی به ما دارد؟ 
این یک تغییر راهبردی اساســی است و 
دلیــل آن هم این اســت که می خواهند 
کشــورهایی که در آبراه های این منطقه 
منافعــی دارند مثل چیــن، ژاپن، کره و 
اروپا را تحت فشار قرار دهند و از سویی 
می خواهند زمینه را برای ایران هراســی 
جدیــدی فراهم کننــد. در واقع اتفاقات 
اخیر به لحــاظ ماهیت یک نوع مدیریت 
ناامنی بــرای اســتفاده در جهت منافع 

آمریکاست.

وزیر دفاع:

 فیلم های آمریکایی ها از نفتکش ها 
سندیتی ندارد

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

برنامه ضد ایرانی آمریکا صد درصد شکست خورده است



قانون اصل ۴۴ چه تغییراتی کرد؟
به تازگی در یکی از جلسات مجلس شورای اسامی دو تبصره 
از دو ماده از ماده های قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساســی مورد برسی قرار گرفته و تغییراتی در آنها 
لحاظ شده است.به گزارش ایسنا، به تازگی در یکی از جلسات 
مجلس شورای اسامی دو تبصره از دو ماده از ماده های قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد برسی 
قرار گرفته و تغییراتی در آنها لحاظ شده است.تبصره ۳ بند 
۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاســت های کلــی اصل ۴۴ قانون 
اساسی یکی از این تبصره های است که تغییراتی در آن داده 
شده است.متن تبصره ۳ بند ۵ این قانون به این شرح است: 
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت 
مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و 
اجزای آن و شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته 
به آنها را کــه برای اولین مرتبه پس از ازم ااجراء شــدن 
ایــن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف 
کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس 
ترتیبات مقرر در ماده )۱۴( قانون توســعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )۴۴( قانون اساســی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸و 
اصاحات و الحاقــات بعدی محکوم کند.وجوه حاصل از این 
جریمه ها باید به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز شود. 
همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابســته تا سه ماه پس 
از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند 
اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، 
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عاوه بر أخذ مجدد 
جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره یا هیأت امنا 
و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشــور اعام کند و این ســازمان عضویت اشخاص 
حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی 
موضوع این بند و سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از 
دولتی یا خصوصی لغو کند.هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی 
مذکور از شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متخلف 
از احکام این بند مشمول مجازات »تصرف در اموال عمومی« 
می شود. سازمان ثبت اســناد و اماک کشور در مدت زمان 
مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شــرکت ها و مؤسســات 
غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین 
عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت )پست( 
مدیرعاملی در شرکت های دیگر و تأسیس شرکت های جدید 
یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.شرکت روزنامه 
رسمی جمهوری اسامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت 
اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع 
این بند و سایر تعاونی ها و شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
اعام کرده و در پایگاه اطاع رســانی خــود بارگذاری کند. 
هزینه آگهی های مذکور بر عهده متخلف است.در این تبصره 
صرفاً کلمه »محســوب« که قبًا وجود داشــت حذف شده 
اســت.تبصره ۴ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ دیگر تبصره ای است که تغییر کرده است. این تبصره 
به این شرح اســت: اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و 
اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به 
آنهــا در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت 
تضامنی در اجرای احکام این ماده مســؤولیت دارند. سازمان 
بورس و اوراق بهادار مکلف اســت اشخاص حقوقی مذکور را 
در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از ســوی هر 
یک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، 
مطابق احــکام و اجزا و ترتیبات مقــرر در ماده )۱۴( قانون 
توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر 
۱۳۸۸ جریمه کند.عبارت »این مــاده« در این تبصره نبود 
که به تازگی به آن اضافه شــده است. همچنین نمایندگان 
به اصاح بخشــی دیگر از این ماده پرداختند که در آن قید 
شده بود تا بعد از عبارت »عدم رعایت این« عبارت »تبصره« 
جایگزین عبارت »بند« شود.همچنین تبصره الحاقی - متن 
زیــر به عنوان یــک تبصره به بند »الف« مــاده )۲۱( قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهــارم )۴۴( قانون 
اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصاحات و الحاقات بعدی 
آن الحاق می شــود:تبصره - وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
سازمان خصوصی ســازی( مکلف است دستورالعمل اجرایی 
روش انتخاب مشتریان راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش 
اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این 

تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

اباغ آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

معــاون اول رئیس جمهــوری آیین نامه اجرایــی بند )ب( 
تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را برای اجرا 
بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســازمان برنامه و بودجه 
و ســازمان اداری اســتخدامی اباغ کرد.به گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی دفتر هیأت دولت، اسحاق جهانگیری امروز- 
چهارشــنبه- آیین نامه اجرایی بند )ب( تبصره )۱۲( قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۸ کل کشــور را جهت اجرا به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ســازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 
اداری استخدامی کشور اباغ کرد.هیأت وزیران در جلسه ۲۲ 
خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین 
نامه اجرایی بند )ب( تبصره )۱۲( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ 
کل کشــور درخصوص سازوکار پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشســتگان، مانده مرخصی و بازخرید کارکنان را تصویب 
کرد.مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دستگاه های 
اجرایــی مجازند از طریــق منابع حاصل از فــروش اموال و 
دارایی های غیرمنقول مازاد، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد 
رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی 
که براســاس قانون، بازخرید یا بازنشســته می شوند و مانده 

مرخصی کارکنان اقدام کنند.

رکوردشکنی های بورس متوقف شد
در حالی که در روزهای گذشته شــاخص های بازار سرمایه هر روز رکوردشکنی 

می کردند دیروز شاخص اصلی با بیش از ۲۰۰۰ واحد کاهش مواجه شد.
به گزارش ایســنا، در هفته گذشته فعاان بازار سرمایه شاهد رشد مداوم قیمت 
ســهم ها در بورس و فرابورس ایران بودند اما سه روز است قیمت ها روند اصاحی 
به خود گرفته و متعاقب آن شاخص های بازار سهام در حال کاهش است.شاخص 
کل بــازده نقدی و قیمتی بورس تهران امروز ۲۲۶۸ واحد کاهش یافت و در تراز 
۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحدی ایســتاد. شاخص کل هم وزن نیز با ۸۸۹ واحد کاهش 
در تراز ۵۶ هزار و ۲۶۱ قرار گرفت.در عین حال شــاخص آزاد شــناور با ۲۳۵۴ 
واحد کاهش عدد ۲۶۴ هزار و ۷۹۷ را تجربه کرد و شــاخص بازار اول و بازار دوم 
هر کدام به ترتیب ۱۱۱۹ و ۷۰۲۸ واحد کاهش یافتند.صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین 
هر کدام به ترتیب ۳۸۰،۲۲۳ و ۱۶۷ واحد تأثیر کاهشــی روی شاخص های بازار 
داشتند. در عین حال ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی خارک و سرمایه گذاری 
گروه توســعه ملی هر کدام به ترتیب ۲۰۹، ۱۵۲ و ۸۳ واحد تأثیر افزایشی روی 

شاخص های بازار داشتند.
خودرویی هــا با معامله بیش از ۹۰۰ میلیون ســهم و اوراق مالی ارزش معامات 
۱۷۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب این 
گروه بیشترین ارزش معامات را امروز را از آن خود کرد. در این گروه نماد سایپا 
با صف خرید رو به رو شــد و توانست در قیمت پایانی بیش از ۴.۷ درصد رشد را 
تجربه کند. این نماد تأثیر افزاینده روی شاخص های بازار داشت. در عین حال نماد 
ایــران خودرو در قیمت پایانی حدود یک درصد کاهش یافت.در گروه محصوات 
شیمیایی نیز بیش از ۱۶۲ میلیون سهم جابجا شد که ارزش معامات آن به رقم 
۱۳۰ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید. در این گروه که پس از خودرویی ها دومین 
گروه باارزش باای معامات امروز بودند بیشترین سهم ها با کاهش قیمت روبرو 
شد.بانک ها نیز شاهد معامله ۹۰۴ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش حدود ۸۰۰ 
میلیارد تومان بودند. تعدادی از نمادهای این گروه با صف فروش رو به رو شدند و 
کاهش قیمت را تجربه کردند.ارزش معامات بورس تهران در مجموع به ۱, ۱۴۶ 
میلیارد تومان رســید و حجم معامات آن رقم ۳.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی را 
تجربه کرد.آیفکس نیز با حدود ۵۶ واحد کاهش تراز ۳۰۰۰ واحدی را ترک کرد 
و به رقم ۲۹۷۸ رسید. ارزش معامات این بازار عدد ۶۹۶ میلیارد تومان را تجربه 

کرد و حجم معامات به رقم ۱.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

طرح دولت برای خانه دار کردن کارمندان جوان
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح دولت برای خانه دار کردن کارمندان جوان 
گفت: صندوق پس انداز مسکن راه اندازی شده و این کارمندان در ۱۵ سال اقساط 
منازل دریافتی خود را پرداخت می کنند.به گزارش ایسنا، اسامی در حاشیه جلسه 
امروز هیأت دولت با بیان اینکه دولت و رئیس جمهور برای خانه دار شدن جوانان 
و کارمندان تصمیم قاطعی دارد، اظهار کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاه های 
اجرایی و در یک ســطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو 
ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس انداز مســکن پس انداز کرده و اقساط 
منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.وی با اشاره به اینکه این طرح در 
مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد برای تصویب قرار می گیرد خاطرنشان کرد: 
مشــارکت دستگاه های اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر 
است. ما مذاکرات خود را با دستگاه های مرتبط انجام می دهیم و هر دستگاهی که 
آماده تر باشد برای مبادله تفاهم نامه اقدام می کنیم. اولویت این است که از زمین 
خود دستگاه ها استفاده کنیم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ 
هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوه سازان 
مزیت ایجاد کنیم تا آنها سهمی از تولیدات خود را برای خانه دار شدن جوانان و 
مسکن اولی ها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونه ای باشد که با تغییر دولت ها، 
آســیب ببیند. باید صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.

وی در ادامه در پاســخ به سوالی درباره قیمت بلیت قطار و هواپیما گفت: قیمت 
قطار که مشــخص و اباغ شده و پیش فروش تابستانی آن هم شروع شده است. 
قیمت هواپیما هم هیچ تغییری ندارد اما مردم از سایت های معتبر خرید کنند. نه 
از سایت های تازه و بدون مجوز. البته با ایراین ها و آژانس های متخلف هم برخورد 
می شود.اســامی درباره آخرین وضعیت قرارداد شرکت های ایرباس و بوئینگ و 
ATR خاطرنشان کرد: این شرکت ها متأسفانه بعد از تحریم های آمریکا به تعهدات 
خود عمل نکرده اند. مخصوصاً شــرکت ATR که ۱۳ هواپیما به ما تحویل داد، اما 
تعهدات خود را زیر پا گذاشــته است و من خواسته ام که از این شرکت در دادگاه 
بین المللی شــکایت شود. با این وجود راهبرد ما تأمین هواپیما برای کشور است. 
برای ما مهم اســت که هواپیما، فرودگاه و سیستم ناوبری را ارتقا دهیم. ترمینال 
بین المللی سام نیز که دیروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد یک ترمینال مدرن 
و هوشــمند است. فرودگاه مهر آباد هم با شش ماه گذشته قابل مقایسه نیست و 

تغییراتی در آن ایجاد شده است که ما این مسیر را ادامه می دهیم.

ادامه عقبگرد نرخ دار و سکه
نرخ دار در صرافی های بانکی در ادامه روند نزولی خود بیش از ۱۰۰ تومان کاهش 
یافت و به ارزش ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسید.روند نزولی قیمت دار و 
ارزهای عمده دیروز نیز تداوم یافت و به حرکت خود به سوی کانال ۱۲ هزار تومانی 
ادامه داد. کاهش تنش سیاســی و سیاست های بانک مرکزی از مهمترین عوامل 
کاهش بهای دار به شــمار می رود.بر این اساس، نرخ خرید دار در صرافی های 
بانکی در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه دیروز به ۱۳ هزار تومان و فروش ۱۳ هزار و ۱۰۰ 
تومان کاهش یافت. صرافی هــا هر یورو را نیز ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری و 
۱۵ هزار تومان به فروش رساندند.میانگین بهای هر یورو در روز کاری گذشته در 
ســامانه سنا ۱۵ هزار و ۳۰ تومان و هر دار ۱۳ هزار و ۲۱۲ تومان بود. همچنین 
حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۴۷۶ تومان و دار ۱۱ هزار و 
۸۷۰ تومان به فروش رسید.هر قطعه سکه طای بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد تهران نیز دیروز با افت بیش از ۲۰ هزار تومانی به بهای چهار میلیون و ۶۰۵ 
هزار تومان فروخته شد.همچنین هر قطعه سکه طای تمام بهار آزادی طرح قدیم 
به قیمت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد.نیم سکه نیز دو میلیون و 
۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 
۹۸۰ هزار تومان فروخته شــد.عاوه براین در بازار آزاد تهران هر گرم طای خام 

۱۸ عیار، ۴۲۴ هزار تومان فروخته شد.

قیمت طا در معامات روز چهارشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر امیدواری سرمایه گذاران به حل اختافات 
تجاری آمریکا و چین و انتظار بازار برای اعام تصمیم 

سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، هر اونس طا برای تحویل فوری 
در معامــات روز جاری بازار ســنگاپور ۰.۰۹ درصد 

کاهش یافت و به ۱۳۴۴ دار و ۹۲ ســنت رســید. 
در بــازار معامات آتی آمریکا، هــر اونس طا با ۰.۲ 
درصد کاهش، به ۱۳۴۸ دار و ۴۰ ســنت رسید.به 
 ،SPI گفته استفن اینس از شــرکت مدیریت دارایی
بازارهای سهام تحت تأثیر توییت شب گذشته رئیس 
جمهور آمریکا صعود کردند و پیام ترامپ از شــدت 

بدبینی در بازار کاست. ابهامات زیادی در بازار شامل 
تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و موضع سیاست 
پولی بانک مرکزی آمریکا وجود دارد که باید از قیمت 
طا پشتیبانی کند.بازارهای سهام روز چهارشنبه پس 
از اینکه واشنگتن اعام کرد مذاکرات تجاری با پکن 
را از ســر خواهد گرفت و امیدواری ســرمایه گذاران 

به کاهش نرخ های بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، 
صعود کردند.ترامپ روز گذشته اعام کرد با همتای 
چینی خود صحبت کرده اســت و گروه های مذاکره 
کننده دو کشور مذاکرات تجاری را پس از یک وقفه 
طوانی از سر خواهند گرفت تا برای دیدار در نشست 

ماه جاری گروه ۲۰ در ژاپن آماده شوند.

نگـــاهروند افزایشی طای جهانی متوقف شد

گزیده خبر
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اقتصاد کان

همزمان با اجرایی شــدن طرح مالیات بر 
خرید و فروش ســکه و طرح این پرســش 
که آیا کسانی که در بازار غیر رسمی سکه 
خرید و فروش کرده اند، مشــمول مالیات 
مالیاتی  امور  می شــوند؛ معاون ســازمان 
اعام کرد که این طرح فقط شامل کسانی 
می شــود که از بانک مرکزی سکه دریافت 
کرده اند.نادر جنتی - معــاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی - در گفت وگو 
با ایسنا، درباره اینکه طرح جدید مالیات بر 
سکه دقیقاً شامل چه کسانی خواهد شد؟ 
اظهار کرد: بر اســاس دستورالعمل شماره 
اباغ شده در ۱۲ خردادماه سال جاری همه 
خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به 
دریافت حداکثر ۲۰۰ قطعه ســکه از بانک 
مرکزی اقدام کرده باشــند، مشمول حکم 
این دستورالعمل خواهند بود.وی همچنین 
با استناد به دستورالعمل اباغ شده توسط 
این ســازمان در اواســط خرداد ماه گفت: 
مالیات بر ســکه صرفاً درباره مؤدیانی که 
از بانک مرکزی ســکه دریافــت کرده اند 
اجرا خواهد شــد.جنتی همچنین با بیان 
اینکه این اطاعات از ســوی بانک مرکزی 
دریافت خواهد شــد درباره سازوکار قانونی 
اخــذ مالیات از خریداران ســکه هم اظهار 
کرد: بر اســاس بندهــای دو و چهار ماده 
یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص 
حقیقــی ایرانی مقیم ایران و هر شــخص 
حقوقی ایرانی به نســبت کلیه درآمدهایی 
که در ایران یا خارج از ایران کســب کرده 
باشد، مشمول پرداخت مالیات است.معاون 
مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با 
اشاره به ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم 

ادامه داد: درآمدی که اشــخاص حقیقی از 
طریق اشــتغال به مشاغل یا به عنوان های 
دیگری غیــر از موارد ذکر شــده در دیگر 
فصل های این قانون در ایران کســب کند 
بعد از کســر معافیت های مشــخص شده 
در همین قانون مشــمول مالیات بر درآمد 
مشاغل هســتند.وی با اشاره به ماده ۱۰۵ 
اصاحــی مصــوب تیرمــاه ۱۳۹۴ قانون 
الیات های مســتقیم گفت: جمع درآمد  م
شــرکت ها و درآمد ناشــی از فعالیت های 
انتفاعی دیگر اشخاص حقوقی که از منابع 
مختلــف در ایران یا خارج از ایران کســب 
می شــود بعد از وضــع زیان های حاصل از 
منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر 
)به استثنای مواردی که طبق مقررات این 

قانون دارای نرخ جداگانه ای است( مشمول 
مالیات با نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

جنتی همچنین به ماده ۱۰۶ همین قانون 
نیز اشــاره کــرد و گفت: درآمد مشــمول 
مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای 
درآمدهایــی که طبق همیــن قانون نحوه 
دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است 
بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات 
مواد )۹۴(، )۹۵( و )۹۷( این قانون و تبصره 
آن تعییــن می شــود.معاون مالیات هــای 
مستقیم سازمان امور مالیاتی با با بیان اینکه 
به طور کلی و بر اساس صراحت اصل و مواد 
قانونی ذکر شده کلیه درآمدهای اشخاص 
به شرح یادشــده مشــمول مالیات است 
مگر آن که معافیت نرخ صفر، بخشودگی و 

تخفیف مالیاتی در قانون پیش بینی شده 
باشد، اضافه کرد: فارغ از وجود یا عدم وجود 
سایر طرح ها که صرفاً بعد از تصویب و اباغ 
اجرایی می شود، بر اســاس الزامات قانونی 
موجود اشــخاص صاحب درآمــد از خرید 
و فروش ســکه های دریافت شده بر اساس 
دســتورالعمل اعام شده مشمول پرداخت 
مالیات هســتند.وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که آیا بین طرح مالیات بر سکه 
و طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که هنوز 
اباغ نشــده اســت ارتباطی وجود دارد یا 
نه؟ گفت: بر اســاس اصل عدالت مالیاتی و 
رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه برای انجام بررسی های 
کارشناســانه و کسب نظر از صاحب نظران 
در زمینه های مختلف توسط مراجع مربوطه 
در حال بررســی بوده که بعد از طی کردن 
فرایند قانون گذاری و اباغ توســط مراجع 
ذیربــط اباغ خواهد شــد.جنتی در پایان 
تاکید کرد که مقــررات مربوط به مالیات 
بر عملکرد دریافت کننــدگان بابت خرید 
و فروش سکه با اســتناد قوانین و مقررات 
موجود وضع شده اســت.به گزارش ایسنا، 
پیش از این ســازمان امور مالیاتی کشور، 
مالیات مقطــوع دریافت کنندگان ســکه 
در ســال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین 
کرد. بر اساس دستورالعملی که توسط این 
سازمان اباغ شــده است تمامی خریداران 
سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت 
حداکثر ۲۰۰ ســکه از سیستم بانکی اقدام 
کرده اند، مشــمول این دســتورالعمل و از 
نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی معاف هستند.

ســامانه جامع مدیریــت تضامین دولت با 
هدف رصــد و پایش تعهدات دولت به ویژه 
در بخش بانکی راه اندازی می شــود که با 
تحقــق آن، اقدام هر مرجع دیگری به غیر 
از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به 
صدور تضامین، فاقد وجاهت قانونی خواهد 
بود.مطابق قانون برنامه ششــم توســعه، 
»ســامانه جامع مدیریت تضامین دولت« 
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد 
شــده و باید برای صدور هر گونه تضمینی 
که به عهده دولت ایران اســت، فرایندهای 

کاری از طریق این سامانه انجام شود.
از مزایای ایجاد این ســامانه، مدون کردن 
تمــام فرایندها، کنترل ســقف تضامین، 
جلوگیری از انباشــت بدهی های دولت به 
ویژه بــه بانک ها و امــکان پیگیری انجام 
تعهدات دستگاه های اجرایی را که سازمان 
برنامه و بودجه کشــور بــه نیابت از دولت 
ضمانت آنها را انجام داده اســت، به شمار 

می رود.از مزایای دیگر می توان به ارتباط با 
اخذ مجوزهای برخط از ســایر سامانه ها از 
قبیل سامانه شورای اقتصاد، سامانه سماد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و اســتعام 
وضعیت تسهیات از سامانه بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران اشاره کرد.رئیس 
امور پایش تعهــدات دولت و تجهیز منابع 
ســازمان برنامه و بودجه کشور درباره این 
ســامانه گفت: از این پس، صدور هر گونه 
تضامین توســط ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور خارج از گــردش کار در ســامانه 
یادشــده، امکان پذیر نخواهــد بود.مژگان 
خانلو افزود: همچنیــن ایجاد طلب جدید 

از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از 
قبل، تعهــد و تضمین آن با مبنای قانونی 
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر 
شده باشد؛ بنابراین در صورتی که هر مرجع 
دیگری به غیر از ســازمان برنامه و بودجه 
کشور نسبت به صدور تضامین اقدام کنند، 
فاقد وجاهت قانونی است.وی گفت: حصول 
اطمینان از عدم افزایش ســقف بدهی های 
دولــت و شــرکت های دولتی نســبت به 
شــاخص مندرج در قانون برنامه ششــم 
توسعه کشــور، به نحوی که ایجاد هرگونه 
تعهد جدید توسط دســتگاه های اجرایی 
صرفــاً با اخــذ تأییدیه و در ســقف مجاز 

امکان پذیر باشد، از اهداف این سامانه است.
رئیــس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز 
منابع سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر 
نشــان کرد: با بهره برداری از این ســامانه 
انتظار می رود بانــک اطاعاتی جامعی از 
تمام تضامین صــادره به عهده دولت قابل 
دســترس باشــد که امکان تصمیم گیری 
صحیح دولــت برای حمایت در بخش های 
مختلف از جمله خرید تضمینی محصوات 
کشــاورزی، تضمین تســهیات مرتبط با 
طرح های عمرانی کشور و ســایر موارد را 
فراهم می ســازد.وی گفت: با بهره گیری از 
ســامانه مدیریت تضامین، امکان مدیریت 
تعهدات ارزی دولت در حوزه تضامین برای 
دولت فراهم می شود و در نهایت اینکه این 
سامانه با اســتفاده از ظرفیت های موجود، 
وضعیت اعتباری متقاضیان صدور تضمین 
را پیش از صدور تضمین مورد ارزیابی قرار 

داده و در بررسی خود ترتیب اثر می دهد.

وزیر کار که برای شرکت در یکصد و هشتمین اجاس سازمان 
جهانی کار به ژنو سفر کرده در سخنرانی مجمع عمومی این 
ســازمان همکاری بیشــتر دولتها برای دستیابی به آینده ای 
روشــن را خواستار شد و بر لزوم حل و فصل تغییرات جهان 
کار با مشــارکت و تقویت همه جانبه تاکیــد کرد.به گزارش 
ایسنا، ســازمان جهانی کار در یکصدمین سال تأسیس خود 
در ســال ۲۰۱۹، طرح »ابتکار ســده برای آینده کار« را به 
عنوان موضوع محوری فعالیت های خود در دســتور کار قرار 
داده است؛ از جمله موضوعات مهمی که در این اجاس مورد 
توجه و بحث قــرار خواهد گرفت، تبیین تحوات آینده کار، 
گســترش حمایت های اجتماعی، گزارش سال ۲۰۱۹ بانک 
جهانی و توصیه این بانک به دولت ها جهت سرمایه گذاری در 
مهارت های جدید و افزایش درآمدها است.در این اجاس که 
کمیته های چهارگانه آن از روزهای گذشته آغاز به کار کرده 
است، پیشنهاد کشورمان مبنی بر تقویت سه جانبه گرایی به 
ویژه در شکل دهی آینده کار و در مواجهه با چالش های جهان 
کار برای درج در مقدمه اعامیه سده پذیرفته و تصویب شده 
است.محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ســخنرانی مجمع عمومی ســازمان جهانی کار با تبریک 
یکصدمین سالگرد تأسیس این سازمان، اظهار کرد: با گذشت 
یکصد ســال از عمر سازمان بین المللی کار و انتشار گزارش 
کمیسیون جهانی آینده کار، هم اکنون مقطع مناسبی است تا 
این موضوع و چشم انداز آن مورد بررسی و کنکاش دولت های 

و شرکای اجتماعی قرار گیرد و جهان کار تغییرات و تحوات 
شــگرفی را تجربه کند.وی همکاری بیشتر دولت های برای 
آینده ای روشــن و بهتر را برای دستیابی به صلح و عدالت و 
کار شایسته خواستار شد و ادامه داد: به دلیل تغییرات سریع 
و شگرف در عرصه کار، نظام های آموزشی و تحصیلی، به باز 
مهندســی و تحول نیاز دارند تا بتوانند پاســخگوی نیازهای 
مهارتی آینده باشــند لذا آغاز نهضت مهارت افزایی در جهان 
امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود.به گفته وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز جهان با چالش های مهمی 
همچون تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط زیست، نابرابری ها، 
مهاجرت، یک جانبه گرایی، تروریســم و افراطی گری رو به 
رو اســت که تنها از طریق همکاری و مشارکت جمعی و سه 
جانبه گرایی قابل حل و فصل است.شریعتمداری، تحریم های 
یکجانبــه و غیرقانونی را در تضاد با اهداف متعالی ســازمان 
بین المللی کار و مانع تحقق عدالت اجتماعی و کار شایســته 
دانســت و گفت: تحمیل تحریم های یکجانبه و غیرقانونی بر 
ایران موجب لطمه به زندگی مردم به ویژه معیشت کارگران 
و فعالیت اقتصادی کارفرمایان شده است اما به نمایندگی از 
جمهوری اسامی اعام می کنم که این تحریم ها نه تنها عزم 
و اراده برای گســترش رفاه اجتماعی، ارتقای کار شایسته و 
توسعه پایدار را تضعیف نکرده بلکه موجب غلبه ملت و دولت 
جمهوری اســامی ایران بر همه بدخواهی ها شده است.وزیر 
کار همچنین با اشــاره به تصویب ســند ملی کار شایسته و 

سیاست های اشتغال کشور از سوی ایران، تقویت گفتگوهای 
اجتماعــی، تضمین حقــوق بنیادین کار، ایجاد و توســعه 
فرصت های اشتغال مولد و گسترش حمایت های اجتماعی را 
از مؤلفه های اصلی این سیاســت ها دانست و ارتقای مهارت 
افزایی، بهره مندی از پتانســیل جوانان، حمایت از بنگاه های 
اقتصادی، تقویت شــرکت های نوپا و دانــش بنیان و ارتقای 
استانداردهای کار را از مهمترین برنامه های وزارتخانه متبوع 
خود جهت دستیابی به آینده کار بهتر عنوان کرد.به گزارش 
ایســنا، وزارت کار مدتی قبل همایش ملــی آینده کار را در 
راستای اهداف اجاس سازمان جهانی کار برگزار کرد که به 
موضوعاتی همچون ظهور مشــاغل جدید با توسعه رباتیک، 
افزایش تقاضا برای نیروهای ماهر، افزایش استخدام ها توسط 
بخش خصوصی، محدودیت فرصت های شغلی و تغییر ماهیت 
آینده کار پرداخت. هیأت وزیران نیز اردیبهشــت امسال به 
پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران 
و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم 
توسعه »سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی 
بر سند ملی کار شایسته« را به تصویب رساند. اجاس سازمان 
جهانی کار، مهمترین رویداد بین المللی در حوزه کار به شمار 
می رود و کشــورهای عضو همه ساله در عالی ترین سطوح در 
این اجاس شــرکت می کنند. یکصد و هشتمین کنفرانس 
بین المللی کار تا روز جمعه ۳۱ خرداد در محل سازمان ملل 

متحد در ژنو ادامه دارد.

سامانه جامع مدیریت تضامین 
بانکی دولت راه اندازی می شود

وزیر کار در اجاس سازمان جهانی کار:

تحریم های یکجانبه معیشت کارگران را هدف قرار داده است

معاون سازمان امور مالیاتی اعام کرد

فقطخریدارانسکهازبانکمرکزیمالیاتمیدهند

 گزیده خبر



برق کشور با مشارکت بخش خصوصی 
تامین شود

معاون حقوقی، امور مجلس و پشــتیبانی وزارت نیرو با تاکید 
بر اینکه برق مورد نیاز کشور باید با مشارکت بخش خصوصی 
تامین شود گفت :استان کرمان در آینده به ۲ هزار مگاوات برق 
تولیدی نیاز دارد که برای تحقــق این مهم ضرورت همکاری 
بخش غیردولتی را می طلبد .به گزارش ایرنا، رضا انجم شــعاع 
روز چهارشنبه در نشست مسائل برق و انرژی استان کرمان با 
حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با اشاره 
به ظرفیت های اســتان کرمان برای تامین انرژی جنوب شرق 
کشور افزود: این استان ظرفیت توسعه در بخش های مختلف 
از جملــه انرژی را دارد.وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات 
برق و بیش از ۶ میلیارد متر مکعب ساانه آب در استان کرمان 
مصرف می شود که رقم باایی است.نماینده مردم ایام و عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسامی نیز در این نشست 
گفت: مشکات را می شناسیم امام قادر به تصمیم گیری جدی 
برای رفع آن نیســتیم و در این راســتا از ســال ۸۰ تا ۹۴ در 
مجموع دولت ۷۵۰ میلیارد دار در انرژی یارانه پرداخت کرده 
است. جال میرزایی افزود: با استفاده از این روش پرداخت یارانه 
به توسعه نمی توان رســید و این امر راه حل مشکات کشور 
نیســت.وی تصریح کرد: مشکل ما تصمیم گیری است و بنا بر 
اعام کارشناســان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید تعدیلی 
در پرداخت یارانه ها صورت گیرد و قیمت ها واقعی شــود اما 
اراده ای در این زمینه در کشــور وجود ندارد.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســامی تاکید کرد: امسال به نام رونق 
تولید نامگذاری شده و دولت برای رفع مشکات تولید اهتمام 
دارد اما همچنان برخی به شــعارها بسنده می کنند و در اجرا 
مشــکل داریم، در مدیریت کان کشــور کسی قابل پذیرش 
ریسک نیست و کسی حاضر نمی شود هزینه ای پرداخت کند.

وی با اشــاره به مشکات بخش خصوصی افزود: وزارت نیرو با 
صادرات برق توســط بخش خصوصی موافق نیست و سازمان 
برنامه و بودجه با وارد کردن عوارض به حساب برق موافق نیست 
که برای رفع مشــکات حوزه انرژی بایــد راه حل های فردی 
توســط بخش خصوصی ارائه شود.رئیس کمیته انرژی های نو 
و تجدیدپذیر مجلس شورای اسامی هم گفت: اصل مشکات 
انرژی کشور به تحریم ها بازمی گردد و تحریم ها حوزه تولید، 
توزیع و مصرف انرژی را با مشــکل روبرو کرده اســت و برای 
رفع مشکات باید راه حلی پیدا کرد.محمد خالدی افزود: تولید 
انرژی زیربنای توسعه اســت و کشورهای پیشرفته هم میزان 
مصرف انرژی باایی داشته و هم سرانه مصرف خانگی متعادل 
تری دارند. وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد ایران در حال 

توسعه است و برای تولید برق سرمایه گذاری می کند.

وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضاب 
خوانسار اعام کرد؛

221 امین تصفیه خانه فاضاب کشور افتتاح شد
به گزارش خبرنگار صبح اقتصاد- مریم کربایی : وزیر نیرو در مراسم بهره برداری 
از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضاب خوانسار با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 
ریال گفت: امروز با بهره برداری از تصفیه خانه فاضاب خوانسار ۲۲1 امین تصفیه 
خانه فاضاب کشور به بهره برداری رسید و این درحالی است که تا پیش از پیروزی 
 انقاب اسامی تنها ۴ تصفیه خانه فاضاب در کشور در مدار بهره برداری قرار داشت.

وزیر نیرو با بیان اینکه دیر یا زود همه ما مســئوان به اقتضای محدودیت های 
مسئولیت، شرایط سنی و سایر حوادث و اتفاقات اجتناب ناپذیر از مسئولیت دور 
می شــویم و این دوره هایی که بر ی خدمت گزاری وجود دارد پشــت سر می 
گذاریم، گفت: دغدغه و هدف مشترک همه ما این است که احساس رضامندی 
را در مردم افزایش دهیم. رضا اردکانیان افزود: هرکســی در هر مســئولیتی که 
هســت هدف مشــترک افزایش احســاس رضامندی را دنبال می کند، گرچه 
شــاخص ها در هر منطقه متفاوت اســت اما اینکه مردم احساس کنند شرایط 
بهتر شــده و رضایت داشــته باشند بســیار اهمیت دارد و اینکه بعدها هرکدام 
از ما چه ســهمی در افزایش رضامندی مردم داشــته بســیار اهمیت دارد. وی 
خاطرنشان کرد: اینطور نباشــد که خدایی ناکرده بعدها ببینیم سطح خدمات 
و کمیت و کیفیت آن در مقایســه با کشــورهای دیگر بااتر بوده ولی احساس 
رضامندی مردم بخاطر خطاهایی که داشــته ایم آنطور که باید افزایش نداشته 
اســت. وزیر نیرو در ادامه سیســتم های جمع آوری و تصفیه فاضاب را یکی از 
جلوه های نوین توسعه یافتگی در دنیاست عنوان کرد و افزود: کشورها هرچقدر 
توســعه یافته تر هستند توجه بیشتری به حفظ مسائل محیط زیست، بهداشت 
عمومی، اســتفاده بهینه از منابع آب و ســرمایه گــذاری در این طرح ها دارند. 
وی با اشــاره به اینکه طبق آمارهای جهانی هنوز از هر ســه نفر در کره زمین 
یک نفر دسترســی به سیستم های بهداشــتی اولیه ندارد، گفت: این درحالی 
اســت که طی ۴۰ سال پیروزی انقاب اسامی و با وجود اینکه جنگ تحمیلی 
 ۸ ســاله فرصت های زیادی از کشورمان برای توســعه گرفت، در مقایسه با رژ

یــم طاغوت که تنها ۴ تصفیه خانه فاضاب داشــتیم، امروز ۲۲1 امین تصفیه 
خانه فاضاب در خوانســار به بهره برداری می رســد که جای قدردانی از تاش 
های همکارانم دارم. اردکانیان با بیان اینکه کفر ورزیدن یعنی پوشاندن حقیقت، 
تصریح کرد: اگر صبوری و بردباری و شکرگذاری مردم در خشک ترین سال طی 
۵۰ ســال اخیر یعنی سال گذشته نبود امسال این افزونی نعمت هم فراهم نمی 
شد. آنچه باور ماست این است که شکر نعمت، نعمت را افزون می کند. وی اضافه 
کرد: همه تاش های ما باید منجر به افزایش تاب آوری مردم شــود به ویژه در 
شــرایطی که با ظالمانه ترین تحریم ها مواجه هستیم با تاش و همدلی و هم 
افزایــی تاب آوری جامعه را باا ببریم. اردکانیان با تاکید براینکه دولت دوازدهم 
توجه جدی به مسائل آب و فاضاب داشته است، خاطرنشان کرد: اجازات رهبر 
معظم انقاب اسامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیز کمک چشمگیری 
به این عرصه کرده است، به طوری که تا دو سال آینده فعالیت هایمان در روستاها 
به صورت چشــمگیری افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه در حال حاضر هر 
هفته به حدود 3۰ روستا آبرسانی می شود، گفت: این تعداد طی دو سال آینده 
به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند و در دنیا قابل عرضه است. وزیر نیرو 
با بیان اینکه طی این سفر ۸ پروژه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان 
افتتاح و دو پروژه هم کلنگ زنی می شــود، گفت: در کل اســتان اصفهان ۲۰۷ 
پروژه آب و برق و فاضاب با اعتبار ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست 
که به طور متوسط ۶3 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه هاست. اردکانیان در پایان 
اظهارامیدواری کرد که با گشایشــی که در آینده نزدیک در کشور ایجاد خواهد 
شــد و مشارکت بیشــتر بخش خصوصی به ویژه در بخش طرح های فاضاب، 
بتوانیــم تعداد قابل توجهی طرح های این بخش را تــا پایان دولت دوازدهم به 

بهره برداری برسانیم.

چین به خرید گاز مایع ایران ادامه می دهد
آمار کشتیرانی نشان می دهد برخی از خریداران چینی با وجود تحریم های آمریکا 
علیه تهران و جنگ تجاری با واشنگتن، به خرید گاز مایع )LPG( از ایران ادامه 
می دهند.به گزارش ایســنا، چین پیش از این که دولت این کشور در اوت سال 
گذشته و در پی تشدید اختافات تجاری با آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی روی گاز 
آمریکا وضع کند، یک پنجم از LPG مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری می کرد. 
اکنون خریداران چینی به ایران روی آورده اند که منبع حدود یک سوم از واردات 
چین در ماه مه بود.طبق آمار شــرکت تحقیقات انرژی کپلر، برخی از مشتریان 
چینی همچنان از ایران LPG خریداری می کنند. آمار کشتیرانی نشان می دهد 
حداقل چهار ابر نفتکش حامل LPG ایران در ماه های مه و ژوئن به مقصد چین 
رفته انــد که معادل حدود ۸۰ میلیون دار گاز اســت.مخمصه خریداران چینی 
نشان می دهد چگونه سیاست تجاری و خارجی تهاجمی کاخ سفید روند تجارت 
کاای جهانی را مختل کرده است و واردکنندگان LPG در چین برای اجتناب از 
تحریم های آمریکا، به تأمین پرهزینه تر LPG در خاورمیانه یا آفریقا روی آورده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پاایشگاه های چینی احتمااً تحریم های آمریکا برای 
واردات نفت ایران را دور می کنند. شرکت مشاوره نفت و گاز FGE هفته گذشته 
در یادداشــتی اعام کرد انتظار دارد تا حــدودی نافرمایی از تحریم های آمریکا 
وجود داشته باشد. دن برویت، معاون وزیر انرژی آمریکا نیز روز جمعه گفته بود 
چین احتمااً تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران را به طور کامل رعایت 

نمی کند اما وی شواهدی در این زمینه ندارد.

بررسی وضعیت پتروپاایشگاه ها 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در گزارشی وضعیت پتروپاایشگاه 
ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و وضعیت آن در ایران را بررسی 
کرد.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، دفتر 
مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز گزارشی با عنوان »پتروپاایشگاه ها 
و اهمیــت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفــت و وضعیت آن در ایران« ارائه 
کرد.مرکز پژوهش ها در این گزارش تاکید کرد: پتروپاایشگاه ها در مقایسه با 
پاایشگاه ها حاشیه سود بااتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره 
نفــت و گاز و ارزش آفرینی بیش تر، تعدادی از مجتمع های پتروشــیمی در 

مجاورت مجتمع های پاایشی ایجاد شدند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: دولت در حال تدوین 
نرخ و ضوابط ازم برای فعالیت استخراج رمز ارزها است 
و به زودی شــرایط این کار برای استفاده از شبکه برق 
سراسری اعام می شــود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت نیرو، همایون حائری افزود: اســتخراج رمز ارزها 
از جمله استخراج بیت کوین با سوخت فسیلی یارانه ای و 

با هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است.
وی ادامه داد: هم اکنون در کشور عده ای با بهره گیری از 
سوخت فسیلی یارانه ای و هزینه های یارانه ای صنعت برق 
اقدام به استخراج رمز ارزها همچون بیت کوین می کنند 
که ایــن کار اگر به صورت پنهانــی و بدون پایش برق 
مصرفی هم باشــد، می تواند مفهــوم قاچاق انرژی را در 

اذهان القا کند.پیش از این، حائری در نشســت خبری 
خود اعــام کرده بود اگر اقدام موثری در زمینه مصرف 
برق واحدهای اســتخراج بیت کویــن صورت نگیرد این 
امر به شــدت برای صنعت برق مشکل ســاز خواهد شد 
و بایستی تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید 
صرف تامین بــرق این واحدها شــود.حائری گفته بود 

استخراج هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت 
برق مصرف می کند و اگر اقدام موثری در زمینه مصرف 
این مراکز صورت نگیرد، این امر به شــدت برای صنعت 
برق مشکل ساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و 
۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این 

واحدها کنیم.

نرخ برق برای استخراج کنندگان ارز دیجیتال تعیین می شود  گزیده خبر
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گزیده خبر

نفت و انرژی

روس ها خواستگاران دیرینه ایران در حوزه نفت 
و گاز هستند که از دو سال پیش تاکنون بیش از 
گذشته خواهان افزایش همکاری با ایران شده اند 
به تازگی نیز با حضــور در ایران همکاری های 
خود را مســتحکم تر کرده اند.به گزارش ایسنا، 
ایران و روســیه بارها و مخصوصــاً در طول دو 
ســال گذشــته که قراردادهای جدید نفتی از 
سوی وزارت نفت معرفی شد در دو طرف میز 
مذاکره تعامات نفتی نشســته اند. روس ها از 
خواستگاران پر و پا قرص توسعه میادین نفتی 
ایران بودند و شرکت های لوک اویل، روس نفت، 
زاروبژنفت، تات نفــت، گازپروم و گازپروم نفت 
با شــرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه هم امضا 
کردند. میدان های منصوری، آب تیمور، کیش، 
یاران، مارون، ایه نفتی پارس جنوبی، کوپال، 
آبان، اســفندیار، پایدار غربــی، دهلران، پارس 
شمالی، آذر، چنگوله و چشمه خوش، از جمله 
میدان هایی هستند که درباره آنها با شرکت های 
روس مذاکره شده است.یکی از مذاکرات مذکور 
هم به نتیجه رســید در روزهای پایانی ســال 
13۹۶ شــاهد امضای قرارداد بهبود بازیافت، 
افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی آبان 
و پایدار غرب بین شــرکت ملــی نفت ایران و 
شرکت های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی ایران 
بودیم. خرید نفت ایران توسط روسیه روی دیگر 
سکه تعامات نفتی دو کشور بود و در دیداری 
که بیــن بیژن زنگنه، وزیر نفت کشــورمان و 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در اواخر سال 

13۹۵ صورت گرفت قرار شد نفت ایران به یک 
شرکت روســی و برای مقاصد خارج از روسیه 
فروخته شــود و ۵۰ درصد پول فروش نفت به 
روســیه به صورت نقدی تحویــل ایران داده و 
۵۰ درصــد دیگر صرف خرید کاا و خدمات از 
روسیه شود که این موضوع نیز در مرحله اجرا 
قرار گرفت.تمایل روس ها برای حضور در صنعت 
نفت ایران غیر قابل انکار بود به طوری که یوری 
اوشاکوف، دستیار رئیس جمهوری روسیه اعام 
کرد شرکت های نفت و گاز این کشور می توانند 
بیش از ۵۰ میلیارد دار در توسعه میدان های 
نفت و گاز ایران ســرمایه گذاری داشته باشند.

روســیه خود را رفیق دیرینه ایــران می داند و 
در ســفر الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه 

به ایران و ماقاتــش با وزیر نفت مذاکراتی در 
خصوص تداوم همکاری ها برای توسعه صنعت 
نفت و گاز ایران صــورت گرفت و بیژن زنگنه 
وزیر نفت کشورمان اعام کرد که در جلسه ای 
که با وزیر انرژی روسیه داشتیم، طیف وسیعی 
از مطالب مطرح شد و مذاکرات مانند همیشه 
خوب پیش رفت که بخشــی از این مباحث در 
مورد همکاری های توسعه ای در صنعت نفت و 
گاز بود و در حوزه صــادرات در بخش گاز نیز 
صحبــت کردیم تا با اســتفاده از امکاناتی که 
وجــود دارد بتوانیم اقداماتــی را انجام دهیم.

ایران و روســیه روز دوشــنبه و پــس از پایان 
ســومین نشســت کارگروه انرژی دو طرف در 
بخش انرژی، تفاهم نامه ای در ۲۷ بند در بخش 

نفت، گاز، پاایش، پتروشــیمی، برق و انرژی 
هسته ای امضا کردند که طبق گفته های حسین 
اسماعیلی شهمیرزادی، مدیرکل اروپا و آمریکا 
و همسایگان دریای خزر وزارت نفت همکاری 
در حوزه اکتشاف، اســتخراج، تولید و سرمایه 
گــذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشــیمی در 
این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین 
صنعت  تجهیزات  استانداردهای  یکسان سازی 
نفــت ایران و روســیه یکی دیگــر از بندهای 
تفاهم نامه با روس ها عنوان شــده که با اجرایی 
شدن این بند که برای نخستین بار به تفاهم نامه 
افزوده شده است، طرف ها می توانند از تجهیزات 
صنعت نفت و گاز یکدیگر استفاده کنند.وی با 
بیان این که همکاری دوجانبه در دریای خزر از 
دیگر مــوارد مورد توافق با روس ها بود، تصریح 
کرد: پژوهشــگاه صنعت نفت و مؤسســه های 
مطالعات انرژی نیز مذاکرات خوبی با همتایان 
روس در زمینه هــای پژوهشــی و مطالعاتــی 
داشتند.خطیبی کارشناس ارشد حوزه انرژی در 
این باره به ایسنا گفت: در شرایط فعلی همکاری 
روسیه با ایران می تواند به نفع دو کشور باشد و 
این موضوع می تواند تأثیرات مثبتی را برای هر 
دو کشــور به دنبال داشته باشد.وی با اشاره به 
همکاری دیرینه این کشور با ایران اظهار کرد: 
اجرای برنامه های وعده داده شده از سوی این 
کشور نه تنها نیازمند اراده جدی تر روسیه است 
بلکه ایران نیز می بایست نسبت به اجرای آن ها 

پیگیرتر باشد.

با امضای تفاهم نامه 2۷ بندی در بخش انرژی

روسیـه در ایـران مانـدگار شـد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز مطرح کرد:
 مصرف 96 درصد منابع آبی تجدید پذیر در 

استان البرز 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز 
از مصــرف ۹۶ درصد منابع آبی تجدید پذیر در 
اســتان خبر داد.داود نجفیان صبح سه شنبه در 
جلســه شــورای حفاظت از منابع آب، متوسط 

بارش در اســتان را ۴1۲ میلی متر اعام کرد و گفت: پتانسیل آبی 
در استان دو میلیارد و 1۸ میلیون مترمکعب است که از این میزان 
حدود ۶۲ درصد، برابر یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون مترمکعب مربوط 
به آب های ســطحی، رودخانه ها و پشت ســدها است و حدود 3۸ 
درصد، برابر ۷۶۴ میلیــون مترمکعب مربوط به آب های زیرزمینی 
اســت.وی به میزان مصرف آب در بخش های مختلف استان اشاره 
کرد و گفت: مصارف آب شــرب، صنعت و کشاورزی به ترتیب برابر 
۲3، ۴ و ۷3 درصد اســت، در کل مجموع مصارف در استان حدود 
یک میلیارد و 11۴ میلیون مترمکعب اســت.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اســتان البرز اضافه کرد: ۷۰۶ میلیــون مترمکعب، برابر 
3۵ درصد از پتانســیل آبی اســتان البرز به منظور تأمین آب شرب 
و کشــاورزی استان قزوین و آب شرب پایتخت انتقال داده می شود.

نجفیان در بخش دیگری بابیان اینکه 11 هزار و ۴۵۰ چاه غیرمجاز 
در البرز شناسایی شده است، افزود: اکنون دو هزار و 3۸ چاه غیرمجاز 
در استان مسدود شده است، قطع برق چاه های غیرمجاز برای کاهش 
مشــکات در دستور کار اســت.وی در ادامه به وضعیت منابع آبی 
تجدید پذیر استان اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص کمیسیون 
توســعه پایدار سازمان ملل اگر بیش از ۴۰ درصد منابع آبی تجدید 
پذیر یک حوضه آبریز به مصرف برسد آن حوضه در شرایط ناپایدار 
با تنش آبی شدید قرار دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
البــرز میزان مصرف آب تجدید پذیر در اســتان البرز را ۹۶ درصد 
اعام کرد و گفت: این میزان در کشــور ۸3 درصد اعام شده است.

نجفیان به چالش های موجود ازجمله افزایش جمعیت شهرنشینی 
و کمبود آب شرب اشاره کرد و گفت: تبعات منفی وضعیت کنونی 
برداشت از منابع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آبخوان ها، پیشروی 
جبهه آب های شــور به ویژه در مناطق جنوبی اســتان، فرونشست 
دشت ها و عدم برگشت پذیری کمی و کیفی سفره ها از چالش های 
منابع آبی در اســتان البرز اســت.وی تأکید کرد: مطالعه و اجرای 
طرح های آبخیزداری، خرید و انســداد چاه های کم بازده کشاورزی، 
جایگزینی پساب تصفیه خانه های فاضاب با چاه های کشاورزی در 
دشــت های ممنوعه و بحرانی از اقدامات دنبال شــده در این حوزه 
است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به اجرای 
پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیاب در دشت های ممنوعه، گفت: 
مطالعات تغذیه مصنوعی رودخانه »فشــند« که تاکنون دارای ۸۲ 
درد پیشرفت بوده، دنبال شده است.به گفته نجفیان مطالعات تغذیه 
مصنوعی رودخانه کرج با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد، اجرای پروژه 
ســد انحرافی، کانال انتقال و حوضچه های تغذیه مصنوعی دشــت 
هشــتگرد با ۷۵ درصد پیشــرفت فیزیکی ازجمله اقداماتی است 
که به جد پیگیری می شود.وی با اشــاره به توقیف ۶۴۹ تجهیزات 
حفــاری غیرمجاز در حدفاصل ســال های ۹1 تا ۹۷، گفت: تهیه و 
نصب دستگاه های کنتور هوشمند به صورت ویژه پیگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با تأکید بر اینکه ایجاد 
و اســتقرار بازار محلی آب و ساماندهی شرکت های حفاری از دیگر 

اقدامات انجام شده برای حفاظت از منابع آبی استان است.



غریب پور در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دفتر مرکزی 
حراست ایمیدرو:

27 طرح تحقیقاتی برای رفع 27 مشکل
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: پیشنهاد جدید اکتشاف 300 
هزار متر مربع پهنه معدنی را با مشارکت کنسرسیوم شرکت های 

بزرگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده ایم.
بــه گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، خداداد غریب پور در مراســم 
تکریم و معارفه مدیرکل دفتر مرکزی حراســت ایمیدرو ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشــت: براساس پیشنهاد جدید اکتشاف، 
برنامه ریزی شده ایمیدرو 100 هزار کیلومتر مربع، شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی 100 هزار کیلومتر مربع و کنسرسیوم شرکت 
های بزرگ 100 هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف را انجام خواهد 
داد.وی افزود: مسئولیت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر 
عهده ایمیدرو اســت و با توکل بــر خداوند و تکیه بر کار تیمی، 
فعالیت اکتشــاف را به پیش خواهیم برد. این کار اقدامی طاقت 
فرساست و همه همکاران عزم خود را برای اجرای آن جزم کرده 
اند.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه شرایط امروز اقتضا 
می کند تا مدیران در راســتای الزامات جدید گام بردارند، اظهار 
داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام همچون الکترود گرافیتی، کک 
سازی اروند، آلومینیوم جنوب، 7 طرح فوادی و غیره جزو اولویت 
های ایمیدرو است.وی افزود: ســازمان توسعه امسال 3 میلیارد 
دار پــروژه در حال اجرا برای افتتاح دارد. از جمله این طرح ها، 
افتتاح فاز نخست طرح 300 هزار تنی آلومینوم جنوب در شهریور 
امسال است.غریب پور با بیان اینکه رونق تولید مطابق با منویات 
مقام معظم رهبری، یکی دیگر از اولویت های ایمیدرو به شمار می 
رود، گفت: احیا و فعال سازی معادن کوچک از جمله این برنامه 
هاست به طوری که تاکنون از 4 هزار معدن غیر فعال، 500 معدن 
شناسایی شده است.وی با بیان اینکه کانی های فلزی، جزو برنامه 
های این طرح شــده است، ادامه داد: امســال 150 معدن برای 
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اختیار متقاضیان این حوزه قرار 
می گیرد. غریب پور یادآور شــد: در حال حاضر جلسات کارگروه 
ایــن طرح به صورت هفتگی در شــرکت تهیه و تولید به عنوان 

مجری طرح و به صورت ماهانه در ایمیدرو انجام می شود.
بومی سازی؛ جزو برنامه های ایمیدرو

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشــان کــرد: اولویت دیگر این 
سازمان، بومی سازی و استفاده از دانش بومی است در حالی که 
تاکنون به صورت کلی وارد کننده فناوری و در برخی موارد وارد 
کننده فاینانس بوده ایم. غریب پور یادآور شــد: متاسفانه اغلب 
تحقیقات ما اثر بخش نبوده و مشــکات را رفع نکرده است.وی 
افزود: با تفاهم نامه امضا شده بین این سازمان و جهاد دانشگاهی، 
درصدد بومی کردن فناوری ها هستیم. همچنین امسال در تاش 
هستیم با اجرای 27 تحقیق در ایمیدرو، 27 مساله را رفع کنیم.

درباره مدیرکل دفتر مرکزی حراســت ایمیدرو قبلی و 
جدید

غریب پور با اشــاره به تاش های مطلوب مدیرکل ســابق دفتر 
مرکزی حراست ایمیدرو گفت: آقای کارگر آزاد، مردم دار، حامی 
و همراه ایمیدرو بود و این سازمان طی سال های فعالیت وی، سال 
های آرامی را پشت سرگذاشت.وی افزود: امروز با افتخار از وی به 
عنوان مشاور رئیس هیات عامل استفاده می کنیم.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو نیز درباره مدیرکل جدید دفتر مرکزی حراست این 
سازمان گفت: میرزایی فردی با تجربه، مشهور، متشخص و کاردان 
است و امیدواریم وی به روند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
کمک کند.در پایان این مراســم از خدمات دوره مدیریتی کارگر 

آزاد تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل دفتر بازرسي ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات 
وزارت صمت :  

احتکاري نداریم ، خودروها پس از تکمیل 
تحویل مشتریان مي شود 

مدیرکل دفتر بازرســي ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایت 
وزارت صمــت در بازدید از نمایشــگاه دائمــي قطعات خودکفا 
نشــده ســاپکو و پارکینگ هاي ایران خودرو اعــام کرد : هیچ 
گونه احتکاري در شــرکت ایران خودرو صورت نگرفته و بیش تر 
خودروهاي موجود ، خودرو هاي داراي کسري قطعه) هاي تک ( 
است که به زودي تکمیل وتحویل مشتریان مي شود. به گزارش 
ایکو پرس ، اکبر صادقي با بیان این مطلب افزود : فرآیند تکمیل 
کاري خودرو هاي ناقص با ســرعت بیش تــري در ایران خودرو 
درحال انجام اســت و اطمینان مي دهم با پیگیري وزارت صمت 
و تاش خودرو سازان به زودي تحویل خودرو هاي معوقه به روز 
مي شود .  مدیرکل دفتر بازرسي ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به 
شکایت وزارت صمت ،  مشکل خودرو هاي داراي کسري قطعه را 
نبود سرمایه در گردش مناسب براي تولید در خودرو سازان و عدم 
تامین برخي از قطعات الکترونیکي و ایمني دانست و اظهارداشت 
: با پاي کار آمدن شــرکت هاي دانش بنیان ، روند بومي ســازي 
قطعات حساس و الکترونیکي خودرو ها سرعت مي گیرد.  صادقي 
تاکید : براساس آمار اعامي از سوي ایران خودرو ، این شرکت  از 
هفتــم خرداد تاکنون بیش از 23 هزار دســتگاه خودرو ناقص را 
تکمیل و تحویل مشتریان داده است .وي توسعه داخلي سازي را 
تنها را ه بقا و ارتقاي صنعت خودروي کشور دانست و خاطر نشان 
ساخت : طرح بومي سازي قطعات  پیشرفته خودرو که به ابتکار 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت شکل گرفته ، شرکت ایران خودرو 
با تیم مدیریتي جدید ســاپکو و هم افزایي ایجاد شده بین قطعه 
ســازان گام هاي خوبي برداشته اســت و این روند داخلي سازي 
قطعات با سرعت بیش تري صورت گیرد. مدیرکل دفتر بازرسي 
ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایت وزارت صمت تاکید کرد 
:  درشرایط فعلي انتخابي جز افزایش توان ساخت داخل درخودرو 
سازي و قطعه ســازي نداریم و بایدخرید قطعه از خارج کاهش 
یابدو وزارت صمت از روند بومي سازي قطعات حمایت  هاي مالي 
و معنوي خواهد کرد.درادامه منصور منصوري مدیر عامل ساپکو 
نیز در این بازدید اظهارداشــت : تاش  جهادي براي خود کفایي 
قطعات در ســاپکو به راه افتاده است که در ماه هاي آینده شاهد 
تولید انبوه قطعاتي که توســط سازندگان ایراني  خود کفا شده ، 
خواهیم بود .وي افزود : ما به دنبال به حداقل رســاندن ارزبري و 
وابستگي تامین قطعات  هســتیم که نتیجه آن کاهش ریسک 

تامین و تولید خودرو خواهد بود .

ذوب آهن اصفهان با 15 هزار تامین کننده مواد اولیه ، 
قطعات و تجهیزات در ارتباط است

 مهنــدس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این همایش گفت :برنامه 
ذوب آهن در سال جاری ، تولید 3 میلیون تن و در سال آینده دستیابی به تولید 
3 میلیون 600 هزارتن و همچنین در ســال 1400 ، تولید 4 میلیون تن چدن 
است.وی افزود :تا سال 1400 با اصاح LF و کنورتور ، در تولید فواد نیز به عدد 
3 میلیون و 600 هزار تن می رســیم . مهندس یزدی زاده تصریح کرد : تلفیق 
معاونت های خرید و فروش و ایجاد معاونت بازرگانی در راســتای تسهیل ارتباط 
با تامین کنندگان و تسریع در فرایندها صورت گرفت که نتایج خوبی داشت .وی 
یادآور شــد : ذوب آهن اصفهان که در دهه های گذشته در اکتشاف و راه اندازی 
معادن نقش اصلی را ایفا نموده متاسفانه امروز مشکل تامین سنگ آهن دارد.مدیر 
عامل شــرکت گفت :در خصوص زغال سنگ  با اقدامات صورت گرفته و تعامل 
با تامین کنندگان ، دغدغه های گذشــته از جمله قیمت گذاری وجود ندارد . در 
خصوص ســنگ آهن نیز به زودی شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.دکتر نعمت 
ا... محســنی معاون بازرگانی شرکت طی سخنانی ضمن تشکر از حضور شرکای 
تجاری ذوب آهن در این همایش گفت : امیدواریم نتایج برگزاری چنین همایش 
هایی را در مراودات طرفین شاهد باشیم.وی افزود :ذوب آهن اصفهان با 15 هزار 
تامیــن کننده مواد اولیه ، قطعات و تجهیزات در ارتباط اســت .معاون بازرگانی 
شــرکت تصریح کرد : تامین کنندگان ذوب آهن در زمینه های مختلف از جمله 
مواد اولیه،تجهیزات و قطعات با وجود تحریم های ظالمانه غرب همکاری خوبی با 
شرکت داشتند که حاصل آن رکوردهای بسیار خوبی بود که در کارنامه ذوب آهن 
ثبت گردید.بابت تولید 244 هزار تن چدن در ماه گذشته که به همه بزرگواران از 
تامین کنندگان تجهیزات بوده است.وی برخی از موفقیت های در سال گذشته را 
چنین برشمرد:کسب رکوردهای پی در پی تولید،دریافت نشان صادر کننده نمونه، 
حفظ و نگهداری 16 هزار و 500 هکتار فضای ســبز دست کاشت در شرایط کم 
آبی ، صادرات بیش از 50 درصد محصوات به بیش از 20  کشــور جهان انجام 
شــده است،کاهش آایندگی از طریق اجرایی نمودن پروژه های زیست محیطی 
که همچنــان ادامه دارد،دریافت لوح زرین  حمایت از مصرف کننده،  تولید ریل 
U33  که تحویل راه آهن شــد وریل UIC60 برای خطوط بین شهری تولید و 

تحویل معاونت زیرساخت شد.

مدیرعامل فواد مبارکه: 
ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فواد در منطقۀ 

خلیج فارس در راستای منافع ملی است
مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه در نشســت بررسی برنامۀ 
تولید 10 میلیون تن فواد در منطقۀ خلیج فارس که با حضور خداداد غریب پور 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مشــاور طرح جامع فواد، مدیران عامل شرکت های 
ملــی فواد ایــران، گل گهر، منطقه خلیج فارس،   مادکــوش،   صبا فواد خلیج 
فارس و کاوه جنوب برگزار شــد، گفت: با توجه به ظرفیت های مناســب موجود 
در منطقۀ هرمزگان و با تأمین زیرســاخت های مناســب از قبیــل معدن، آب، 
بــرق، ریل و جــاده، طرح ایجاد 10 میلیون تن ظرفیــت تولید فواد در منطقۀ 
خلیج فارس که در راستای منافع ملی است می تواند در دست یابی به اهداف سند 
چشم انداز افق 1404 فواد کشور و ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن فواد و همچنین 
 توسعۀ صادرات و خارج شــدن هرچه بیشتر از اقتصاد متکی به نفت مؤثر باشد.

وی بــا اشــاره بــه دانش فنــی موجــود در بخش هــای مختلف گــروه فواد 
مبارکــه تصریــح کــرد: بزرگ ترین گــروه فوادســازی کشــور و خاورمیانه 
 ایــن آمادگــی را دارد تــا از طــرح مذکــور حمایــت ازم را به عمــل آورد.

بــه گــزارش خبرنــگار فــواد، در این نشســت خــداداد غریب پــور رئیس 
هیئــت عامــل ایمیــدرو نیز تصریــح کــرد: در ایــن خصوص با مشــخص 
شــدن ســاختار طرح، تفاهم نامــۀ اموری همچــون ســرمایه گذاری در بخش 
 تأمیــن آب، انــرژی، بنــدر و نــوع ســرمایه گذاری ها تعییــن خواهد شــد.

وی با تأکید بر این که باید از تجربۀ شرکت های سرمایه گذار در منطقۀ خلیج فارس 
استفاده شود، گفت: ازم است نگاه جامعی به توسعه در این منطقه داشته باشیم 
و تکلیف کل بســتۀ سرمایه گذاری ازجمله نحوۀ ارائه زیرساخت ها روشن شود.در 
ایـــــن نشست همچنیــــن محمـــــد ابکا مدیــــــرعامل فوادتکنیک و 

مشاور در طرح جامع فواد جزئیات برنامۀ 10 میلیون تنی فواد را ارائه کرد.

تعیین تکلیف 14 قرارداد راکد در شهرک ها و نواحی 
صنعتی گلستان

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان گلستان از رسیدگی و بررسی و 
تعیین تکلیف 14پرونده راکد و دارای دیون مالی طرف قرارداد  به متراژ 95279 
متر مربع در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت شهرک های صنعتی گلســتان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت:  این 
پرونده ها مربوط به متقاضیانی اســت که در سنوات گذشتهبا این شرکت قرارداد 
منعقد اما ســاخت و سازی نداشته اند یا از پرداخت حقوق دولتی استنکاف کرده 
اند.وی افزود: جلســه هیات حل اختاف و داوری  با  حضور مدیر عامل شــرکت 
شهرک های صنعتی و نیز  داور و حکم مرضی الطرفین برگزار  و پرونده های راکد 
رســیدگی و بررسی شــد.خلیل زاده ادامه داد:  با بررسی این پرونده ها درنهایت 
2پرونده منجر به فســخ قطعــی 8 پرونده منجر به اعطای مهلــت و با توجه به 
محتویات پرونده ها برای ســایر قراردادها تصمیمات ازم اتخاذ شد.وی گفت: با 
برگزاری این جلســه حدود 15040 مترمربع زمین در شــهرک های صنعتی که 
متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد 
نســبت به ساخت وساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی 
که توان و شــرایط ازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شــود.خلیل زاده 
اضافه کرد: شــرکت شهرک های صنعتی گلستان  بر اساس دستورالعمل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف های 
قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف 
قراردادهــای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی در نشســت هیأت حل اختاف و داوری اقــدام می  کند.وی عدم دریافت 
پروانه ساختمانی، عدم ساخت وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی 
حق شارژ و گاز، ....را ازجمله موارد تخلف طرف های قرارداد در شهرک ها و نواحی 

صنعتی اعام کرد.

آمار عملکرد دو ماهه امســال در بخش ســرب و روی 
حاکی از اســتخراج 129 هزار و 172 تن است.بررسی 
عملکرد دو ماهه امســال نسبت به مدت مشابه پارسال 
کاهش 50 درصدی استخراج این ماده را نشان می دهد، 
در عین حال میزان استخراج سرب و روی در اردیبهشت 
98 در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته هم کاهش 

50 درصدی دارد.آمارهای پیشــین گویای این است که 
بیش از 80 واحد استخراج روی در کشور فعالیت دارند 
که ظرفیت نصب شده آنها 450 تا 475 هزار تن برآورد 
می شود و پارســال بالغ بر 220 هزار تن تولید داشتند.

آمار موجود گویای آن اســت که در 2 ماه اول امســال 
در واحد ســرب و روی )انگوران - زنجان( 119 هزار و 

445 تن اســتخراج انجام شــد و 9 هزار و 727 تن هم 
ســرب از معدن نخلک )اصفهان( استخراج شده است.
طبــق گزارش های گروه بین المللی مطالعات ســرب و 
روی مصرف سرانه روی در ایران 1.14 کیلوگرم در سال 
است، متوسط مصرف سرانه این کانی ها در اروپای غربی 
5.9 کیلوگرم است، چین حدود 2.5 کیلوگرم و آمریکای 

شــمالی هم 3.4 کیلوگرم ثبت شده است.معدن سرب 
و روی مهدی آباد )یزد( بی نظیرترین معدن در ســطح 
جهانی با ذخیره 170 میلیون تن معرفی شــده اســت.

معادن سرب و روی انگوران - زنجان، نخلک - اصفهان. 
کوشــک _ بافق و آهنگران - مایر از مهمترین معادن 

سرب و روی کشور است.

 گزیده خبر129 هزار تن سرب در دو ماه استخراج شد

گزیده خبر

@sobheqtesad پنج شنبه 30 خرداد 1398    16 شوال 1440    20 ژوئن 2019
5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

8 صفحه   سال شانزد   هم    شماره 4112  www.sobh-eqtesad.ir

صنعت و تجارت

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
گفت: مالیات بر ارزش افزوده، بخشــنامه ها و 
وجوهی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت 
می کند، از مشکات بخش صنعت کشور است.

به گزارش ایســنا به نقــل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، حســن حسینی اظهار کرد: 
مشکل صنعت کشور فقط نقدینگی نیست و 
شاید مشکل نقدینگی در استان هایی همچون 
خراسان رضوی در مرتبه دوم، سوم یا چهارم 
قرار بگیرد.وی گفت: مشکل بخش صنعت غیر 
از نقدینگی، ســه مشکل اصلی دیگر از جمله 
مالیات بر ارزش افزوده را هم شــامل می شود 
که باید دستگاه های ذیربط در رفع آن تاش 
کنند.حســینی به بحث تحریم ها اشاره کرد و 
گفت: مشکل تحریم ها جدی است و با وجود 
آنکه سه ماه از سال رونق تولید سپری می شود 
امــا باید حرکــت جدی تری در ایــن زمینه 
آغاز شــود.وی افزود: برای رونــق تولید باید 
برنامه ریزی کرد زیرا تولید در یک پروســه و 
فرآیند معینی حاصل می شود و براساس این 

فرآیند باید تولید شــکل بگیرد و در غیر این 
صورت نمی توان منتظر موفقیت زیادی در این 

زمینه بود.حسینی دیوان ســااری را از دیگر 
مســائل بخش صنعت ذکر کرد و گفت: برای 

رونق تولید باید اختیار کافی به اســتان ها داد 
تا آن ها در این زمینه مستقل عمل کنند.وی 
تصریح کرد: در بخش صنعت اســتان ها برای 
انجام خیلی از فعالیت هــا به موافقت مرکز و 
تهران نیازمند هســتند و ایــن می تواند روند 
انجام فعالیت ها را با دشواری روبرو کند.نایب 
رئیــس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
گفت: بــرای مثال مســائل تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان استان های گلستان، مازندران، 
گیان، تهران و سیســتان و بلوچستان با هم 
تفاوت دارد و نمی توان با یک دســتورالعمل 
نسبت به رفع مشــکات آن ها اقدام کرد.وی 
افزود: باید در این زمینه به اســتان ها اختیار 
کافی داد و بحث تفویض اختیار به اســتان ها 
مورد توجه قرار گیرد تا استان ها خود تصمیم 
بگیرند و به طور مستقل عمل کنند.حسینی 
تصریح کرد: بخش صنعت به بانک و بهره های 
یارانه ای وابســته اســت و باید با دستیابی به 
خودکفایی، بخــش تولید را بــه طور جدی 

تقویت کرد.

رئیــس انجمــن ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان از بررسی پرونده افزایش 
قیمت سیب زمینی در جلسه هفته آینده 
ســتاد تنظیم بازار خبر داد و با اشــاره به 
لزوم پیگیری این مســئله از سوی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت که افزایش قیمت 
ســیب زمینی ممکن اســت بــه افزایش 
صــادرات، مشــکاتی در تولید و عرضه و 
یا احتکار این محصول از سوی بنکداران، 
مربوط باشــد.یازدهم فروردین ماه امسال 
صادرات ســیب زمینی از ســوی گمرک 
ممنوع و حدود دو مــاه بعد یعنی چهارم 

خرداد ماه، صادرات آن مجدداً آزاد شد.
اخیراً قیمت هر کیلوگرم ســیب زمینی از 
3,000 تومان به 7,000 تومان در میدان 

مرکزی میوه و تره بار رســیده اســت که 
البته این نرخ ها کف و ســقف نرخ در بازار 
عمده فروشــی تهران است و این محصول 
در بازار خرده فروشــی و میوه فروشــی ها 
که در گذشــته کیلویی حــدود 4,000 
تومان فروخته می شــد، امروز به کیلویی 
8,000 تومــان و در مناطقی بیش از این 
قیمت رســیده است.در این رابطه حسین 
ابراهیمی - رئیس انجمــن ملی حمایت 

از حقــوق مصرف کنندگان - در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به قرار داشتن در فصل 
برداشــت ســیب زمینی، گفــت: در حال 
حاضر ســیب زمینی جدید به بــازار آمده 
و دایل افزایش قیمــت این محصول در 
شرایط فعلی باید از وزارت جهاد کشاورزی 
پیگیری شود.وی از بررسی افزایش قیمت 
این محصول در جلســه هفته آینده ستاد 
تنظیم بازار خبر داد و اظهار کرد: سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیــز باید گزارش کند کــه افزایش قیمت 
سیب زمینی به علت افزایش صادرات است، 
یا مشکاتی در زمینه تولید و عرضه وجود 
دارد.رئیــس انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در ادامه، بخش دیگری که 
ممکن است منجر به افزایش قیمت سیب 
زمینی شده باشد را بنکداران عنوان کرد و 
گفت: ممکن است بنکداران این محصول 
را در انبارهای خود نگه داشــته باشند تا 
با ایجاد نوعــی کمبود صوری، قیمت ها را 
باا ببرند.وی در پایان تاکید کرد که انبار 
و احتکار محصوات از ســوی واســطه ها 
انجام می شــود و کشاورزان نقشی در این 

کار ندارند.

پرونده گرانی سیب زمینی به ستاد 
تنظیم بازار می رود

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اعام کرد:

۳ مشکـل اصلـی بخـش صنـعت

* عاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 98/04/04 اسناد مناقصه و سایر مدارک مناقصه را از طریق سامانه 
ستاد دریافت نمایند.

* تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 252/475/392 ریال طبق آیین نامه تضمین برای معامات دولتی تهیه و ارایه گردد. 
* در صورت واریز وجه ، وجه تضمین به حساب شماره حساب شماره شبا IR060100004156042152586067  بانک مرکزی به نام تمرکز سپرده 

تملک داراییها ی سرمایه واریز شود. 
* آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه سایر اسناد ، پایان وقت اداری مورخ 98/04/15  و گشایش پیشنهادها درساعت12 مورخ98/04/16  می 

باشد.
* برآورد اولیه  5/049/507/840 ریال  و بر مبنای قیمت واحد می باشد.

* مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه  از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
* محل دریافت و تحویل اسناد فقط از طریق سامانه ستاد امکان پذیر بوده و گشایش پیشنهادها ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 

به نشانی کرمانشاه ، میدان جمهوری اسامی ، سی متری منابع طبیعی با کد پستی 6719718544 می باشد.
نوع ،کمیت  و کیفیت خدمات مناقصه عبارتند از : 

* حذف شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس از طریق کنترل مکانیکی در 1744 هکتار از اراضی جنگلی گیانغرب
* ارایه تصویرتاییدیه صاحیت ایمنی  از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد الزامی است .

فـراخـوان  منـاقصه

انشااه کوانی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه کنترل گیاه نیمه انگلی لورانتوس از طریق قطع 
شاخه های بلوط آلوده به لورانتوس به شماره مناقصه ق/980065 را از طریق مناقصه  عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 

ساده به پیمانکاران واجد شرایط در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی و آبخیزداری  مرتبط با موضوع پیمان دارای گواهینامه 
صاحیت پیمانکاری ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی  به شرح زیر واگذار نماید. 

ول
ت ا

 نوب

وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت لبنیات را ناشی از افزایش 
هزینه های تمام شــده تولید دانست و گفت: برای ادامه تولید 
بایــد از تولیدکنندگان حمایت کنیم زیــرا اگر تولیدکننده ای 
ضرر ببیند و به تولید ادامه ندهد به طور حتم شرایط بدتر می 

شود.»محمود حجتی« روز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره گرانی قیمت لبنیات و احتمال کاهش 
مصرف افزود: در حال حاضر نه تنها سرانه مصرف لبنیات پایین 
نیامده بلکه تولید افزایش پیدا کرده اســت، بنابراین نگرانی در 
این خصوص نداریم.وی اظهار داشت: آنچه که به ما برمی گردد 
قیمت اباغی شیرخام توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
بر مبنای هزینه های تمام شــده تولید است که برای اجرا اباغ 
شده اســت و در بازار باید کنترل بیشتری توسط دستگاه های 
نظارتی صورت بگیرد.حجتی تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
اقتصادی هزینه تولید دامداران افزایش پیدا کرده است، دامدار 
که نباید محصولش را زیر قیمت تمام شــده عرضه کند. آیا در 
صورت ضرر به تولید ادامه می دهد.وزیر جهاد کشاورزی تصریح 

کرد: هزینه های تولید شــیرخام 26 درصد به هزینه نهاده های 
وارداتی و 74 درصد به هزینه های داخلی از جمله علوفه دامی، 
یونجه، ذرت، دســتمزد کارگری و غیره برمی گردد که توسط 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان بررسی می شود که قیمت 
یک لیتر شیر برای تولید بهینه باید چه مبلغی باشد.وی اضافه 
کرد: در این شرایط تولید کننده نیز موظف است محصول خود 
را طبق نرخ تنظیم بازار در اختیار صنعت قرار دهد.حجتی افزود: 
به طور حتم نهاده های دامی که امروز با ارز 4200 داری وارد 
کشــور می شود، اگر با ارز نیمایی وارد شــود نرخ فرآورده های 
لبنی افزایش بیشتری پیدا می کند بنابراین دولت با تخصیص 
ارز رسمی نه تنها از تولیدکننده داخلی بلکه از مصرف کنندگان 

نیز حمایت می کند.

 افزایش قیمت لبنیات 
ناشی از هزینه های 
تولید است



جلوگيري از پرداخت خسارت جعلي 
دربيمه آسيا

کارشناســان بيمه آسيا در استان آذربايجان 
شرقي در دو پرونده ســاختگي، از پرداخت 
بيش از ســه ميليارد ريال خســارت جعلي 
جلوگيري کردند.به گــزارش روابط عمومي 
بيمه آســيا ، با هوشياری کارشناسان فنی بيمه های اتومبيل و  
ارائه مدارک مستدل و متقن مبنی بر جعلي بودن پرونده واژگوني 
خودرو در شهرســتان بستان آباد آذربايجان شــرقي به مراجع 
ذيصاح، از پرداخت يک ميليارد و 777 ميليون ريال خســارت 
مــن غيرحق ،جلوگيري بــه عمل آمد.اين گــزارش مي افزايد: 
همچنين کارشناســان فنی بيمه های اتومبيل بيمه آسيا شعبه 
مرند با حضور در دادگاه و ارائه گزارش ســاختگی بودن تصادف 
رانندگي منجر به جرح به قاضی پرونده،؛ از پرداخت خســارت 
جعلي يک ميليارد و 709 ميليون ريالی جلوگيري کردند.گفتنی 
است دريافت خسارت  های تقلبی با مستندات ساختگی، همواره 
يکی از مشکات پيش روی شرکت های بيمه بوده است و بخش 
مهمــی از زيان  های وارده بر آن ها را تشــکيل می  دهد. به دليل 
پيامدهای مالی تقلب بيمه  ای و تأثير آن بر ســودآوری شرکت  
های بيمه، کشــف درســت و به موقع آن در راستای استراتژی 
کاهــش هزينه  ها و جلوگيــری از کاهش درآمدهای حق  بيمه، 

امری ضروری و اجتناب نا پذير برای شرکت  های بيمه است.

مديرعامل بانك صنعت و معدن جهت 
 بازديد از طرح هاي صنعتي به بوشهر

 سفر می كند
حســين مهــري رئيــس هيــأت مديره و 
مديرعامــل بانک صنعت و معــدن به اتفاق 
جمعی از مديران روز شــنبه يکم تيرماه به 
منظور بررسي وضعيت طرح هاي صنعتي به 
استان بوشهر سفر مي کند.به گزارش پايگاه اطاع رساني بانک 
صنعت و معدن، مهري در اين ســفر ضمن ديدار با مســؤان و 
مديران اســتاني از واحدهاي صنعتي و توليدي که از سوي اين 
بانک در استان بوشــهر و منطقه ويژه اقتصادی عسلويه تأمين 
اعتبار شده اند، بازديد خواهد کرد.وي همچنين در جلسه با رؤسا 
و کارشناسان شعبه بوشهر در خصوص عملکرد اين شعبه و برنامه 
هاي آتي بانک رهنمودهايي ارائه خواهد کرد.ديدار با صنعتگران 
و کارآفرينان و شــناخت چالش هاي پيش روي توليدکنندگان 
به منظور حمايت از آنان و اتخاذ تصميمات ازم از ديگر اهداف 

رييس هيأت مديره اين بانک در سفر به بوشهر است.

مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن خبر داد
انتشار اوراق خريد دين استهاكی برای 

اولين بار در كشور
مديرعامــل شــرکت تامين ســرمايه بانک 
مســکن از انتشار اوراق خريد دين در بورس 
برای اولين بار در کشور به منظور تامين مالی 
برای شرکت ســرمايه گذاری مسکن جنوب 
خبر داد.ســيد محســن فاضليان در گفت وگو با پايگاه خبری 
بانک مســکن – هيبنا، درباره ماهيت اوراق خريد دين توضيح 
داد: اين اوراق از نظر ماهيت به اوراق رهنی شباهت دارد، منتها 
نوع مطالباتی که به پشتوانه آن اوراق مذکور منتشر می شود، با 
اوراق رهنی متفاوت اســت. اوراق خريد دين از جمله ابزارهای 
تأمين مالی نوين بازار بدهی اســت که به منظور خريد مطالبات 
مدت دار ناشی از عقود مبادله ای از قبيل فروش اقساطی، اجاره به 
شرط تمليک و جعاله )به استثنای سلف( اشخاص حقوقی واجد 
شرايط دستورالعمل انتشار اين اوراق منتشر می شود.وی افزود: 
به بيان ســاده تر اوراق خريد دين بر مبنای مطالبات شرکتی که 
قصد تامين مالی دارد و اصطاحا به آن »بانی« اطاق می شود، 
منتشر می شود و در واقع مطالبات شرکت مذکور تنزيل می شود؛ 
به اين معنا که مطالبات شرکت با فروش اوراق خريد دين زودتر 
از موعد نقد می شود و شرکت از اين طريق دارايی ديرنقد شونده 
خود را به نقدينگی تبديل کرده و آن را صرف اجرای پروژه های 
جديد خود می کند. شرکتی که قصد تامين مالی از طريق اوراق 
خريد دين را دارد، در واقع مطالبات خود را با نرخ سود مشخصی 
از طريق بازار ســرمايه می فروشد.فاضليان با بيان اينکه شرکت 
تامين سرمايه بانک مسکن به عنوان مشاور تامين مالی شرکت 
سرمايه گذاری مسکن جنوب، وضعيت دارايی های اين شرکت را 
با انواع ابزارهای بازار ســرمايه مطابقت داد و در نهايت انتشــار 
اوراق خريد ديــن را به عنوان گزينه مطلوب برای اين مجموعه 
معرفی کرد، افزود: تامين سرمايه بانک مسکن همواره به دنبال 
اســتفاده از ابزارهای جديد تامين مالی بوده و اوراق خريد دين 
يکی از همين ابزارهاست که در کشور ما برای نخستين بار منتشر 
می شــود. انتشــار اين اوراق با توجه به بی سابقه بودن در بورس 
کشــور، نيازمند رايزنی های گسترده با سازمان بورس و شرکت 
بورس و اوراق بهادار تهران بوده است، چراکه زيرساخت های اين 
امر به لحاظ دستورالعمل های اجرايی اصا وجود نداشت. با اين 
همه شرکت تامين ســرمايه اين مراحل را پشت سر گذاشت و 
زمينه انتشار اوراق مذکور را با همکاری نهادهای ذی ربط فراهم 
کرد.مديرعامل شــرکت تامين ســرمايه بانک مسکن از نوآوری 
ديگری در زمينه انتشــار اوراق بدهی در کشــور نيز خبر داد و 
گفت: برای اولين بار قرار است اوراق مذکور به جای »کوپنی« به 
صورت »استهاکی« منتشر شود؛ به اين ترتيب که در هر نوبت 
از پرداخت ســود،  بخشی از اصل سرمايه نيز به خريدار اوراق باز 
می گردد. اين در حالی اســت که در روش متداول پيش از اين 
تام اوراق بدهی منتشــر شده در بازار سرمايه به صورت پرداخت 
ســود در مواعد مقرر و پرداخت اصل اوراق در زمان سررســيد 
اوراق انجام می شــد.وی در خصوص اوراق خريد دين شــرکت 
سرمايه گذاری مســکن جنوب نيز توضيح داد: پذيره نويسی 13 
ميليــارد و 320 ميليون تومان اوراق خريد ديــن از امروز، 28 
خرداد در تابلوی اوراق بدهی بازار بورس تهران آغاز می شود و به 
مدت پنج روز ادامه خواهد داشــت. شرکت تامين سرمايه بانک 
مسکن تعهد پذيره نويسی و بازارگردانی اين اوراق را بر عهده دارد.

آغاز پنجمين دوره جشنواره سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز بانك آينده

بانک آينده در سال »رونق توليد« و در راستای اشاعه سنت 
نيک قرض الحســنه و ارج نهادن به کرامت واای انســانی، 
برگزاری پنجمين دوره جشــنواره سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز را در دســتور کار، قرار داده است.بر همين اساس، 

حداقل موجودی برای شــرکت در قرعه کشــی، يک ميليون ريال بوده و به ازای 
هــر 100 )يک صد( هزار ريال در هر روز، يک امتياز برای ســپرده گذار در طول 
دوره مربوط به جشــنواره )قرعه کشی(، محاسبه خواهد شد. شرط اعطای جايزه 
بــه برندگان نيک انديش نيز حفظ حداقل موجودی، طی ســه مــاه يا 90 روز 
متوالی، طی دوره می باشــد.اين جشنواره تا سی و يکم شهريورماه سال 1398، 
ادامه خواهد داشــت و زمان برگزاری قرعه کشــِی نيز حداکثــر تا پايان مهرماه 
ســال جاری، پيش بينی شده که اســامی برندگان، حداکثر ظرف يک هفته بعد 
از تأييد هيأت نظارت بر قرعه کشــی، اطاع رسانی خواهد شد.شايان ذکر است؛ 
جوايز پنجمين دوره جشنواره ســپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک آينده، 
مشــتمل بر حداقل 100 )يک صد( جايزه يک ميليــارد ريالی )يک صد ميليون 
تومان( کمک هزينه خريد واحد مســکونی و ده ها هــزار جايزه نفيس و ارزنده 
ديگر، من جمله؛ صنايع  دســتی، با ارزش ميلياردها ريال می باشــد که به پاس 
قدردانی از همراهی، هم گامی و حضور ســپرده گذاران در اين امر خداپسندانه و 
پاســخ به نيات خيرخواهانه آنها که عاقه مند به مشارکت در احيای ارزش های 
اين فرهنگ اصيل هستند؛ طی مراســمی به برندگان خوش اقبال، اهدا خواهد 
شــد.يادآور می شــود؛ آخرين مهلت برای افتتاح حســاب يا تکميل موجودی، 
31 شهريورماه ســال جاری خواهد بود. هم وطنان گرامی می توانند برای کسب 
 هر گونــه اطاعات تکميلی، با مرکز ارتباط مشــتريان بانک آينده به شــماره

 27663200 - 021 تماس حاصل فرمايند.

بانك قرض الحسنه مهر ايران، حامی ازدواج جوانان
تصوير روز: ازدواج يکی از رويدادهاي مهم زندگي اســت و از 
نظر اجتماعي به عنوان پيوندي با ثبات و هدفمند ميان زن 
و مرد شناخته مي شود .به گزارش روابط عمومی بانک قرض 
الحسنه مهر ايران، در راستای حمايت از ازدواج جوانان، بانک 

قرض الحسنه مهر ايران از زوج هاي جوان براي خريد جهيزيه و تشکيل زندگي 
مشترک حمايت مي کند. کمک به ازدواج و تامين جهيزيه جوانان يکي از الزامات 
اين بانک در سياستگذاري هاي اعتباري خود بوده و از ديرباز نيز در دستور کار 
قرار گرفته است.بر همين اساس در اين سال ها تسهيات ازدواج همواره يکي از 
با اهميت ترين بخش هاي تسهياتي بانک بوده و حتي بانک قرض الحسنه مهر 
ايران به جهت کسب بيشترين سهم از کل تسهيات پرداخت شده قرض الحسنه 
ازدواج در طرح ضربتي، مورد تقدير بانک مرکزي نيز قرار گرفته است.بانک قرض 
الحسنه مهرايران در سال گذشته، پيشگام پرداخت تسهيات 1۵0 ميليون ريالي 
ازدواج در شــبکه بانکي کشــور بوده و طي يازده سال فعاليت خود بالغ بر 286 
هزار و ۵00 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش 1۵ هزار و ۵00 ميليارد ريال 
پرداخت کرده اســت.حميد عبدی از شهرستان اراک که فروشگاه لوازم خانگی 
دارد می گويد: اخيرا يک مشتري داشتيم که خيلي نااميد به فروشگاه ما مراجعه 
کرده بود و مي گفت که محال است بتوانم جهيزيه بخرم و دخترم را با سربلندي 
به خانه بخت بفرستم. اين بانک مبلغ 1۵ ميليون تومان به او وام قرض الحسنه 
با ســود صفر وکارمزد ۴ درصد پرداخت کرد تا توانســت از فروشــگاه ما خريد 
جهيزيه کند.با توجه به شــرايط اقتصادی امروز کشور، وجود بانکی چون بانک 
قرض الحســنه مهر ايران بيش از پيش احساس مي شود؛ چرا که خدمات، طرح 
هاي تســهياتي و سياست هاي اعتباري بانک قرض الحسنه مهرايران با اهداف 
اقتصاد مقاومتي و بهبود شاخص هاي اجتماعي همسو است. بانک قرض الحسنه 
مهرايران خاســتگاه مردمی دارد و بدون شک تقويت آن منجر به تقويت مردم 
خواهد شد پس چه خوب است که مديران بخش هاي دولتي و خصوصي آستين 
هــاي همت را باا بزنند و به مديران اين بانک براي جذب منابع بيشــتر قرض 
الحسنه کمک کنند. بدون ترديد قدرتمند شدن بانک قرض الحسنه مهر ايران و 
بانک هايی از اين دست مي تواند منجر به افزايش قدرت بخش عظيمي از جامعه 

با استفاده از خدمات و طرح هاي تسهياتي حوزه قرض الحسنه شود.

 رونمايی از بستر »بانکداری باز« در بانك 
توسعه صادرات ايران

بســتر »بانکداری باز« در بانک توســعه صــادرات ايران با 
حضور دکتر علی صالح آبادی و مدير عامل شــرکت خدمات 
انفورماتيک رونمايی شد.به گزارش پايگاه خبری اگزيم نيوز، 
در اين مراســم نخستين تراکنش از ســوی شرکت تامين 

سرمايه تمدن بعنوان اولين مشتری اين سامانه انجام پذيرفت. پروژه بانکداری باز 
بانک توسعه صادرات ايران به همت مديريت امور فناوری اطاعات و ارتباطات اين 
بانک و همچنين شرکت تامين سرمايه تمدن طراحی و پياده سازی شده است.

مديرعامل بانک توســعه صادرات در اين مراسم ضمن تقدير از دست اندرکاران 
راه اندازی پروژه بانکداری باز گفت: با آغاز دوره بانکداری نوين و ظهور فين تک 
هــا و بازيگران جديد در اين عرصه، بانک ها چاره ای جز اســتقرار بانکداری باز 
ندارند چراکه در غير اينصورت مشــتريان خود را از دست می دهند.دکتر علی 
صالح آبادی يادآور شد: اولين جرقه راه اندازی اين سامانه در نمايشگاه تراکنش 
و بانکداری ديجيتال زده شــد و پس از بررســی ابعاد مختلف آن، بانک توسعه 
صادرات ايران آمادگی خود را برای استفاده از اين سرويس اعام کرد. خوشبختانه 
با برخورداری از نيروی متخصص در شــرکت خدمات انفورماتيک و نيز همدلی 
همکاران بانک در مديريت فناوری اطاعات بانک و ساير بخش های مرتبط امروز 
با انجام اولين تراکنشبرای شرکت تامين سرمايه تمدن ، از اين خدمت رونمايی 
می شود.رئيس هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران، راه اندازی اين سامانه را 
يک جريان مهم و بزرگ توصيف کرد و گفت: در سال 1389، سيستم معامات 
برخط )Online Trading( در بورس راه اندازی شد و امروز با راه اندازی پروژه 
بانکداری باز خاطره افتتاح آن ســامانه زنده شد؛ نمونه های درخشانی از سامانه 
هايی از اين دســت، راه اندازی شده که نشان دهنده حرکت نظام های بانکی و 

مالی به سمت بانکداری باز است.

روح الــه خدارحمی رئيس هيئــت مديره و مديــر عامل بانک 
کشاورزی در نشست با اعضای کميسيون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی گفت: از نظر روش ها و تجارب بانکی، يک بانک توسعه 
ای هستيم و همه همکارانمان به اين رسالت باور دارند .به گزارش 
روابط عمومی بانک کشاورزی خدارحمی  با اعام مطلب فوق بر 

گسترش تعامل بانک با کميسيون اقتصادی مجلس به خصوص در 
زمينه ايفای نقش توســعه ای بانک کشاورزی تأکيد کرد و گفت: 
رسالت و گرايش اصلی بانک کشاورزی همانطور که در اساسنامه 
آن آمده، بر مبنای حمايت از توليد بخش کشاورزی شکل گرفته 
است.وی با اشاره به چالش های موجود در تأمين منابع مورد نياز 

بخش کشاورزی  خاطر نشان کرد: به رغم محدوديت های موجود 
از عهده تکاليف مربوط به بخش کشاورزی بر آمده ايم.خدارحمی 
گفت: تأمين منابع اصلی ترين چالش بانک های توسعه ای است و 
در صورت تأمين منابع ارزان، امکانات بانک کشاورزی برای اجرای 
مأموريت يک بانک توسعه ای اعم از بدنه کارشناسی قوی و ديگر 

امکانات مالی و فنی فراهم است.وی از برنامه ريزی برای استفاده 
از ساير توانمندی ها و امکانات با هدف جبران کمبود ها خبرداد و 
افزود:سال گذشته با سياستی اتخاذ کرديم  هزينه تمام شده منابع  
کاهش  يافت و با اين راهکار ها در تاشيم متناسب با چالش های 

امروز وضعيت خود را بهبود داده و براين چالش ها غلبه کنيم.

روح اله خدارحمی: 

رسالت و گرايش اصلی بانك كشاورزی،حمايت از توليد بخش كشاورزی است
 گزيده خبر
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گزیده خبر

بانک و بیمه

رئيس کل بانــک مرکزی گفــت: فعا ارز 
۴200 برای واردات کااهای اساسی برقرار 
است و نشــنيده ام که حذف آن در دستور 
کار باشــد.عبدالناصر همتی روز چهارشنبه 
در حاشــيه نشســت هيأت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به ايرنا درباره ادعای 
برگزاری جلســه ای در روز پنجشنبه برای 
تصميم گيری درباره حذف ارز ۴200 تومانی 
گفت: چنين بحثی را نداشته ايم و نمی دانيم 
که چه کســی چنين بحثی را مطرح کرده 
است.رئيس کل بانک مرکزی تاکيد کرد: ارز 
واردات برخی کااها همچنان ۴,200 تومان 
است که همچنان برای آنها گشايش اعتبار 
انجام می شود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده 
و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر 
خــود را مطرح می کنند. دولت هر زمان که 
اعام می کنيم.همتی درباره  بگيرد  تصميم 
پيش بينی نرخ دار افــزود: برای مديريت 
نرخ ارز برنامه ريزی می کنيم اما پيش بينی 
نداريم.رئيس کل بانک مرکزی درباره ادعای 
اعضای اتاق بازرگانی درباره حذف ســامانه 
نيما، گفت: سامانه نيما حذف نمی شود، اما 
نرخ آن به قيمت بازار آزاد نزديک شده است.

همتی با بيان اينکه نمی دانم که چرا مرتب 
اين موضــوع را مطرح می کنند، اضافه کرد: 
اکنون نــرخ حواله نيما با نــرخ حواله بازار 
آزاد تفاوتــی ندارد.وی خاطر نشــان کرد: 
دليل اينکه در روزهــای اخير ارز زيادی در 
ســامانه نيما عرضه می شــود اين است که 

عرضه حواله های ارزی در سامانه نيما برای 
صادرکنندگان مطلوب تر اســت.رئيس کل 
بانک مرکزی درباره آغاز بکار اينســتکس و 
ايــن ادعا که برای راه انــدازی آن در ايران، 
آمادگــی ازم وجود نــدارد، گفت: واقعيت 
کامــًا خاف اين ادعاســت، نهاد منتناظر 
اينســتکس در ايران تحت عنوان ســاتما 
تشکيل شده که دارای ساختار و مديرعامل 
است. ايران آمادگی کافی برای فعاليت آن را 
دارد.همتی تصريح کرد: بارها اعام کرده ايم 
که اگر اتحاديه اروپا تمايل دارد اين سامانه 

کار کند يا بايد نفت ايران را خريداری کند 
يــا اينکه بايد خط اعتباری برقراری شــود، 
اينستکس که »خشک خالی« نمی تواند کار 
کند.وی اظهار داشــت: اگر ما بخواهيم کاا 
وارد کنيم يا بايد خط اعتباری برقرار کنند 
يا اينکه از ما نفت بخرند تا با پول آن بتوانيم 
مبادله کنيم. رئيس کل بانک مرکزی تاکيد 
کرد: مــا آمادگی کافی داريم و منتظر اقدام 
اروپا هســتيم. همتی در پاسخ به اين سوال 
که پس از ضرب ااجل ايران، آيا پيشرفتی 

رخ داده است؟ گفت: فعًا خير.

رئيس کل بانک مرکزی درباره کاهش منابع 
قرض الحســنه بانک ها نيز گفت: اين منابع 

کم نشده بلکه مصرف آن زياد شده است.
همتی افزود: اکنون مبلغ وام ازدواج باا رفته 
اســت، پنج هزار ميليارد تومان نيز به سيل 
زدگان تســهيات پرداخت می شود و برای 
مشــاغل مربوط به کميته امداد تسهيات 
پرداخت خواهد شد.وی با بيان اينکه حجم 
و ميزان پرداخت تســهيات افزايش يافته 
است، اظهار داشــت: حتی به بانک ها اباغ 
شده اســت که از برخی منابع جاری خود 
برای پرداخت تســهيات قرض الحســنه 
استفاده شود.رئيس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: اميدواريــم مــردم ســپرده های قرض 
الحســنه بيشتری داشته باشــند و بانک ها 
نيز بتوانند تســهيات بيشــتری در اختيار 
مردم قرار دهنــد.وی درباره راه اندازی بازار 
متشکل ارزی نيز گفت: بازار متشکل ارزی 
جــزو بازارهای مهم و حســاس اســت که 
حداقل هايی را برای شــروع کار آن تعيين 

کرده ام که در حال آماده سازی است.
همتی با بيان اينکه اين بازار حتماً در واقعی 
کردن نرخ ارز تأثير مثبتی خواهد داشــت، 
افــزود: بــرای راه اندازی اين بــازار، برخی 
اقدامات بايد انجام شود، در حال ثبت نام از 
صرافی ها هستيم و مسائل مربوط به برقراری 
ارتباط سيســتم های ارتباطــی و فناوری 
اطاعات بانک ها با اين شبکه در حال انجام 

است که در آينده نزديک نهايی می شود.

رئيس كل بانك مركزی: 

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کااهای اساسی حذف نمی شود

با افزايش نرخ تورم در ســال گذشته نرخ 
سود ســپرده های بانکی جذابيت خود را 
تا حــدودی برای مردم از دســت داد، اما 
گفته می شود بانک مرکزی برنامه ای برای 
افزايش نرخ ســود بانکی ندارد.به گزارش 
ايسنا، نرخ سود سپرده و تسهيات بانکی 
اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعيين 
می شــود، اما گاهاً اين نرخ می تواند سبب 
تأثيرگذاری بر تورم نيز شــود؛ به عبارت 
ديگر رابطه ای دو طرفه ميان اين دو برقرار 
اســت.اما اين در حالی است که نرخ تورم 
در سال گذشــته اغلب بااتر از نرخ سود 
ســپرده بانکی بود و همين امر سبب شد 
تا جذابيت سپرده گذاری بانکی برای مردم 
کاهش يافته و بعضاً افــراد ترجيح دهند 
که به سمت ســرمايه گذاری در بازار ارز و 
بورس هجوم ببرند.البته نوسانات ناگهانی 
و کنترل نشــده نرخ ارز در ســال گذشته 
نيز بر جذابيت اين بــازار افزود، اما برخی 
کارشناسان بانکی بر اين باورند که افزايش 
نرخ ســود بانکی در ايــن حالت می تواند 
ســبب افزايش نرخ تورم شود.عبدالناصر 
همتــی، رئيس کل بانک مرکــزی نيز در 
روزهای اخير بار ديگر به عمليات بازار باز 
بانکی اشــاره کرده که اين عمليات يکی 
از مهمترين ابزارهای غيرمســتقيم اجرای 
سياســت پولی، بيانگــر چارچوب نهادی 
خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شــده 

توســط بانک مرکزی با هدف تأثيرگذاری 
بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بين بانکی 
و از اين طريق تأثيرگذاری بر نرخ های سود 
در بازار پول و نهايتاً عامت دهی به ســاير 
فعاليت های اقتصادی است.به نظر می رسد 
اين کار در ادامه برنامه اصاح نظام بانکی 
کشور صورت می گيرد که رئيس کل از سال 
گذشته بيشتر از سال های پيشين به دنبال 
آن بوده است و به اين ترتيب می توان نرخ 
سود کوتاه مدت بين بانکی و نرخ سود در 
بازار پول را کنترل کرد.يکی از مشــکاتی 
کــه بانک ها نقش عمــده ای در ايجاد آن 

داشــتند، ايجاد رقابتی ناســالم بــا ارائه 
سودهای بيشــتر از حد مجاز به سپرده ها 
برای جذب بيشتر منابع بانکی بود که اين 
امر در نهايت به اضافه برداشــت بانک ها از 
بانــک مرکزی و ايجاد مشــکات فراوانی 
بــرای آن ها شــد.رئيس کل بانک مرکزی 
ســال گذشــته با تذکر جدی به بانک ها 
تاکيد کرد که اگر بانکی بيش از 20 درصد 
سود به سپرده بدهد، برخورد جدی و حتی 
اتفاقاتی از جمله ادغام را برای آن ها در پی 
خواهد داشت.البته مردم همواره اين انتظار 
را دارند که با افزايش نرخ تورم، نرخ ســود 

سپرده های بانکی نيز افزايش يابد، اما اين 
اقدام در شرايط فعلی ممکن است به ضرر 
اقتصاد کشور باشد.محمدرضا حسين زاده، 
مديرعامــل بانک ملی ايران در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر احتمال افزايش نرخ سود 
سپرده بانکی، به ايسنا گفت: بانک مرکزی 
فعًا برنامه ای برای افزايش نرخ سود سپرده 
ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزايش 
يابد، اين نرخ ســود، جذابيت خود را برای 
مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود 
ســپرده افزايش پيدا کند، در طرف مقابل 
نرخ ســود تســهيات بانکی نيز افزايش 
پيــدا می کند.وی اضافه کرد: در شــرايط 
فعلی اگر نرخ سود تسهيات افزايش يابد، 
مشــکل به وجود می آيد و توليدکننده ای 
که می خواهد تسهيات دريافت کند، دچار 
مشکل می شــود، چراکه صرفه اقتصادی 
برای او ندارد و اگر بخواهد به سود برسد، 
بايــد قيمت کاای خــود را افزايش دهد 
که در اين چرخــه در نهايت همه متضرر 
می شوند، بنابراين با توجه به شرايط کشور، 
افزايش نرخ ســود ســپرده در دستور کار 
نيســت.به اين ترتيب، به نظر می رسد که 
بانک مرکــزی فعا برنامه ای برای افزايش 
نرخ ســود بانکی در دستور کار ندارد و به 
دنبال اين اســت که با سياست های پولی 
مختلف، نرخ سود ارائه شده به سپرده های 

مردم را مديريت و کنترل کند.

اطاعيه بانك ملی ايران در خصوص معرفی 
شدگان مرحله مصاحبه آزمون استخدام پيمانی

بانک ملــی ايــران در خصوص معرفی شــدگان 
مرحله مصاحبه آزمون استخدام پيمانی اين بانک 
اطاعيــه ای صادر کرد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک ملی ايــران، در اين اطاعيه  که در خصوص 

جزييات مصاحبه رفتاری- شــغلی و آزمون روانشناختی و همچنين 
ارزيابی آمادگی جسمانی )صرفاً معرفی  شدگان شغل هميار حفاظت 
– نگهبان( بوده، تاريخ و ســاعت  مصاحبه تعيين  شده است.با توجه 
به  عدم امکان برگزاری مجدد جلسه مصاحبه ،معرفی شدگان آزمون 
اســتخدام پيمانی اين بانک موظفند در روز و ساعت تعيين  شده در 
محل برگزاری مصاحبه حضور به موقع داشته باشند.متقاضيان شغل 
هميار حفاظت )نگهبان( عاوه بر مصاحبه اســتخدامی، مورد ارزيابی 
آمادگی جســمانی نيز قرار خواهند گرفت و  همراه داشــتن لباس و 
کفش ورزشــی از سوی معرفي شدگان اين شــغل برای انجام ارزيابی 
آمادگی جســمانی الزامی است.گفتنی اســت عدم مراجعه در زمان 
مقرر به  منزله انصراف از ادامه فرآيند استخدام تلقی می  گردد و زمان 
مصاحبه قابل تمديد نبوده و امکان برگزاری مجدد آن خارج از زمان 
تعيين  شده به  هيچ عنوان مقدور نيست.جدول زمان بندی و اطاعات 
تکميلی در خصوص مصاحبه اســتخدامی مذکور،از طريق سايت اين 

بانک قابل مشاهده است.

عضو هيأت مديره پست بانک ايران: 
سامانه تسويه آنی دستگاه های خودپرداز مالکيتی ويژه باجه های 

بانکی راه اندازی شد
 مهندس مهرانی عضو هيأت مديره پســت بانک ايران از راه اندازی ســامانه تســويه 
آنی دســتگاه های خودپــرداز)ATM( مالکيتی ويژه باجه هــای بانکی خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی پســت بانک ايران، وی تصريح کرد: درراســتای رفع مشکل 
شــارژ و تسويه حساب دســتگاه های مالکيتی به صورت دستی با پيگيری اداره کل 
بانکداری خرد و امور باجه ها و برگزاری جلســات کارشناســی مستمر با مسئوان بخش های مرتبط 
بانک اين سامانه طراحی و راه اندازی گرديد که می تواند برای عملکرد باجه ها بسيار مؤثر باشد.مهرانی 
اظهارداشــت: سامانه مذکور برای بيش از 900 دستگاه خودپرداز)ATM( راه اندازی شده و به صورت 
آنی عمليات روزانه اين دســتگاه ها را تســويه نموده و امکان خدمت رسانی بيشتر را برای عموم مردم 
فراهم  می ســازد.وی تأکيد کرد: پيش از اين برای تسويه عمليات روزانه دستگاه های مذکور از ساعت 
20 لغايت 23 هيچگونه خدمتی به مردم ارائه نمی شد و با راه اندازی اين سامانه عاوه بر صرفه جوئی 
در هزينه ها، روزانه حداقل 2 ســاعت نيز به ازای هردســتگاه مدت زمان خدمات دهی دســتگاه های 
مذکور برای عموم مردم افزايش يافته است.عضو هيأت مديره پست بانک ايران افزود: درحال حاضر 3 
هزار دستگاه خودپرداز پست بانک ايران درسطح کشور به مردم خدمت رسانی می کند که از مجموع 
آن 2۵00 دســتگاه در باجه های بانکی به ويژه در روســتاها و ۵00 دستگاه ديگر نيز درسطح شعب 
ايــن بانک نصب شــده و خدمات متوعی به مردم ارائه می کند.مهرانــی تصريح کرد: برای راه اندازی 
اين ســامانه، امور فناوری اطاعات، سازمان و بهبود روشها، خزانه  داری و نظام های پرداخت، بازرسی، 
بانکداری خرد و امورباجه ها و شرکت  سکه و توسن تاش های زيادی داشته اند که از دست اندرکاران 

اين واحدها تقدير می نمائيم.

نرخ سود بانکی افزايش نمی يابد



تهران-ایرنا- گزارشــگر ویژه ســازمان ملل 
متحد روز چهارشــنبه در گزارشــی تاکید 
کرد که بنابر دایل موثق، محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعوی در قتل جمال خاشــقچی 
روزنامه نگار مطرح عربســتانی، دست دارد.
انیس کاامار گزاشــگر ویژه سازمان ملل در 
امور مربوط به اعــدام در این گزارش افزود: 
عربســتان در قتل روزنامه نگاری عربستانی 
مقصر می باشد و تحقیقات انجام شده توسط 
ترکیه و عربســتان منطبق با استانداردهای 
بین المللی نبوده است.خاشــقچی سردبیر 
پیشــین روزنامــه دولتی الوطن و مشــاور 
شــاهزاده »ترکی الفیصل« ســفیر ســابق 
سعودی در واشنگتن بود که )۱۰ مهر( زمانی 
که برای کارهای اداری خود به کنســولگری 
عربستان در اســتانبول ترکیه مراجعه کرده 
بود، به دســت تیم گماشته مقام های ریاض 
به قتل رســید.کاامار تصریــح کرد: دایل 
موثقی وجــود دارد که نشــان می دهد بن 
ســلمان در جریان این قتل دست داشته اما 
باز نیاز به تحقیق بیشتری است.وی از محافل 
بین المللی خواســت که بن سلمان و سایر 

عامان احتمالی در جریان قتل خاشقچی را 
مورد تحریم قرار دهند.این گزارش هچنین 
خواستار توقف محاکمه بیش از ۱۱ مظنون 
مرتبط با پرونده خاشــقچی به ســبب عدم 
رعایت اســتانداردهای ازم در این باره شد 
و از مجمــع عمومی و کمیســاریاری عالی 
حقوق بشر خواســت مکانیزم ویژه ای برای 
انجام تحقیقات درباره قتل این روزنامه نگار 
ایجاد کند.کاامار از عربســتان خواست که 
ضمن عذرخواهی از ترکیه و آمریکا و خانواده 

خاشــقچی، به قتل وی اذعان کند.این مقام 
ســازمان ملل در ادامه، تشکیل یک نشست 
غیر رسمی برای ارزیابی اوضاع امنیتی در پی 
قتل خاشقچی را از شورای امنیت خواستار 
شد.دولت عربستان مدعی است که خاشقچی 
در جریان یک مشــاجره کشته شده است؛ 
ادعایی که اسناد منتشر شده در رسانه ها آن 
را قویاً رد می کند.حکومت آل سعود پس از 
۱۸ روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور 
بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری 

عربستان در اســتانبول اعتراف و اعام کرد 
کــه در ارتباط با پرونده قتــل او، ۱۸ نفر از 
جمله ۱۵ مأمور تیم تــرور اعزامی از ریاض 
دستگیر شده اند.همه مدارک و شواهد نشان 
می دهد که ۱۵ مأمور از نزدیکان بن سلمان 
ولیعهد ســعودی که از طرف او به استانبول 
اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی و نابود 
کردن جنازه وی هســتند و بر این اســاس، 
دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای 

محاکمه در استانبول است.

 چرا آمریکا پشت حمله
 به نفتکش ها است؟

کشــورهای زیادی از جمله روســیه و چیــن کاما بر این 
عقیده هســتند که دولت دونالــد ترامپ یا طرف دیگری با 
حمایت واشنگتن، پشــت هدف قرار گرفتن نفتکش ها در 
خلیج عمان و افزایش نگرانی جهانی است.به گزارش ایسنا، 
شبکه المسیره در گزارشی نوشت: براساس داده های آماری 
و تکنولوژی و دســتگاه های اطاعاتی که روسیه و چین در 
اختیار دارند این دو کشور خواهان عدم سوءاستفاده از این 
حادثه شــده و تأکید کرده اند نباید زود ایران را متهم کرد. 
چیــن در پیام صریح که واشــنگتن آن را درک می کند بر 
تقویت روابط بــا ایران و تعامات تجاری بــا ایران به رغم 
تحریم های واشنگتن تأکید کرد.اما دو دلیل برای این مساله 
وجود دارند که واشــنگتن یا طرفی که دولت آمریکا آن را 
برای حمله آموزش داده پشت حمله به نفتکش ها در خلیج 
عمان باشــد.این شبکه در واکاوی دایل پشت پرده آمریکا 
در این ماجرا می آورد: دلیل اول دلیلی داخلی اســت که با 
نزدیک بودن زمان انتخابات آمریکا مرتبط اســت. ترامپ با 
شخصیت متکبر خود که همواره به دیگران توهین می کند 
مثل همان توهینی که به پادشــاه عربســتان و هم پیمانان 
دیگر کرده، اظهارات تحقیرآمیزی را که سید علی خامنه ای، 
رهبر معظم انقاب اســامی ایران در مــورد او طرح کرد، 
نتوانســت هضم کند. رهبر انقاب ایران در دیدار با شینزو 
آبه نخســت وزیر ژاپن گفت، شــخص ترامپ را شایســته 
مبادله هیچ پیامی نمی داند و هیچ پاســخی هم به او ندارد 
و نخواهد داد. ترامپ امیدوار بود که ایران اهرم فشــاری را 
که برای تضمین پیروزی در دوره ریاست جمهوری خود آن 
را به کار گرفته، بپذیرد. ایــن اظهارات رهبر معظم انقاب 
اسامی ایران برای ترامپ بسیار گران تمام شد. این مساله 
نادری اســت که سید علی خامنه ای در دیدار با یک مهمان 
چنین اظهــارات تحقیرآمیزی در مورد ترامپ مطرح بکند. 
این تحقیر کردن، ترامپ و دولتش را شوکه کرد و بی تردید 
از میزان تأییدکنندگان ترامپ در سطح نخبه های سیاسی 
و اقتصــادی می کاهد.اظهارات رهبر انقاب اســامی ایران 
در مــورد ترامپ بی تردید از توانایــی وی برای گرفتن پول 
از هم پیمانان خود به ویژه در منطقه خلیج فارس می کاهد و 
در نتیجه محبوبیت مردمی وی در داخل آمریکا کاهش پیدا 
خواهد کرد و فرصت موفقیتش در انتخابات آمریکا نیز کمتر 
خواهد شد.دلیل دیگر درباره تحوات جنگ علیه یمن و ناله 
و فریاد پرداخت کننــدگان مالیاتی به دلیل حمایت آمریکا 
از عربســتان، امارات و کشورهای دیگر منطقه در پی هدف 
قرار گرفتن فرودگاه أبها و سقوط سامانه حمایتی آمریکا به 
لحاظ تکنولوژیکی و حضــور نظامیان آمریکایی در منطقه 
است.رسانه های ســعودی ناخرسندی از آمریکا را منعکس 
کرده و نشــان دادند که دلیل شکست در مقابله با حمات 
انصاراه ضعف و ناتوانی ســامانه های دفاعی پاتریوت و تاد 
آمریکاســت. رسانه های ســعودی جز در صورتی که از یک 
مقام بااتر مجوز نداشــته باشــند چنین مسائلی را منتشر 
نمی کنند.چالش بی سابقه ای که از زمان عملیات نهم رمضان 
و هدف قرار دادن خط لوله های نفت تا هدف گیری فرودگاه 
أبها با موشــک کروز و حمله به فرودگاه ها و تعطیل کردن 
فرودگاه هــای نجران، جیزان و أبها به وجود آمده و انصاراه 
را در موضع قدرت قــرار داده و ناتوانی آمریکا و مزدورانش 
را نشــان داد، باعث شد دیوار کاخ های ابوظبی و ریاض قادر 
به پنهان کردن ناخرســندی ساکنانش نباشند.در ادامه این 
گزارش می آید: ما معتقدیم که حمله به فرودگاه أبها و تأثیر 
روانی و رسانه ای آن بر ریاض، ابوظبی و هم پیمانان واشنگتن 
در منطقه باعث شــد آمریکایی ها یا طرف میانجیگری مثل 
اســرائیل که بعــداً اذعان کرد نیروهایش در دریای ســرخ 
فعالیت دارند عملیات هدف قرار دادن نفتکش ها را در زمانی 
انجام دهند آن هم در حالیکه هنوز میانجیگر ژاپنی تهران 
را ترک نکرده بود. بعداً مشــخص شد که یکی از نفتکش ها 
ژاپنی بوده و دیگــری نیز در حال انتقال نفت به ژاپن بوده 
است این مساله موضع دفاعی تهران را تقویت کرد و نشان 

داد که تهران در این حادثه دست ندارد.
خلیج عمــان پر از یگان های نظامــی آمریکایی و در رأس 
آن نــاو هواپیمابر آبراهام لینکلن اســت. ایران آنقدر احمق 
نیست که با وجود این حضور نظامی گسترده آمریکا دست 
بــه چنین اقدامی بزند.از زمان جنگ ویتنام و حتی تا زمان 
جنگ کوبا و عراق واشنگتن دنبال بهانه تراشی برای جنگ 
بوده اســت اما این بار آمریکا به دنبال بســیج سیاسی در 
شــورای امنیت برای بین المللی کردن تنگه هرمز اســت و 
این بار برای رضایت عربستان و امارات دم از جنگ می زند.
همچنین اخباری وجود دارند مبنی بر اینکه حکام امارات از 
رسوایی نقششــان در »معامله قرن« برای فروش فلسطین 
به اســرائیل و دفاع از وعده های ترامپ و دولتش پشــیمان 
هســتند. حتی ریاض هم در سایه تحوات کنونی دیگر آن 
اشتیاق را برای اجرای این معامله ندارد.حادثه خلیج عمان 
مثل بهانه های قبلی و حوادث ســاختگی دیگری است که 
آمریکا برای حمله به کشورهای دیگر از آن استفاده می کند. 
آمریکا دیگر آن قــدرت قبل را ندارد. تحلیلگران می گویند 
اوضاع فرق کرده اســت جنگ در یمن ناکارآمدی مکانیزم 
نظامی آمریکا و ناتوانی در اداره جنگ ها را نشــان می دهد. 
آمریکا بعد از پنج سال جنگ یمن در مقابله با دشمن قوی 
مثل ایران خسته و ناتوان به نظر می رسد. ایران هم پیمانانی 
دارد که او را تنها نمی گذارند. ســید حسن نصراه، دبیرکل 
حزب اه لبنان و عبدالملــک الحوثی، رهبر انصاراه یمن 
بر این مســاله تأکید دارند.این ها تأکید می کنند که آمریکا 
هرگــز ارتش خود را برای جنگ به خلیج فارس به نیابت از 
عربستان و امارات و حتی تل آویو نمی فرستد. دشمن این بار 
محوری مقاوم و قوی است و ترامپ تنها به دنبال پیروزی اش 
در انتخابات اســت.حمله به نفتکش هــا تنها با هدف بهانه 
تراشیدن برای عرض اندام در مقابل ایران و بسیج بین المللی 
و منحرف کردن نگاه ها از توهینی اســت که ایران به ترامپ 
کرد. همچنین با هدف ســاکت کــردن هم پیمانان و ادامه 

دوشیدن آن هاست.«

ترامپ: 
می دانم حمات ۱۱ سپتامبر کار کی بود

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای گفت، می داند چه کســی عامل حمات 
تروریســتی ۱۱ ســپتامبر به آمریکا بوده و این که از نظر او این کار عراق نبود 
که برج های تجارت جهانی را ســرنگون کرد.به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شــبکه ای بی سی نیوز گفت: حمات ۱۱ 
ســپتامبر ۲۰۰۱ کار عراق نبود بلکه کار افــراد دیگری بود و من فکر می کنم 
می دانم این افراد دیگر چه کســانی هستند و ممکن است شما هم بدانید.این 
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که بعد از حمات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که 
تقریباً ســه هزار کشته بر جای گذاشــت و مقامات از دست داشتن ۱۹ عامل 
تروریســتی در آن خبر دادند، این گروه القاعده به رهبری اسامه بن ادن بود 
که مســئولیت این حمات را برعهده گرفت.ترامــپ در مصاحبه خود با ُجرج 
استفانوپولوس مجری ای بی سی نیوز، از مداخله نظامی آمریکا در خاورمیانه به 
بهانه حمات ۱۱ ســپتامبر انتقاد کرد و این تصمیم را بدترین تصمیم گرفته 
شــده در تاریخ آمریکا خواند.دونالد ترامپ منطقه خاورمیانه را »شبیه به شن 
روان« دانست و گفت: تصمیم  رفتن به خاورمیانه یک تصمیم وحشتناک بود.
ترامپ در ادامه اظهار داشت: ما در ُشُرف رسیدن به رقم تقریباً ۸ تریلیون دار 
)بــه عنوان هزینه های مداخله در خاورمیانه( هســتیم و هنگامی که ما در آن 
جا بخواهیم یک اتوبان، یک جاده، یک مدرســه و یا هر چیز دیگری بسازیم، 
همیشه همه شروع به دعوا بر ســر پول می کنند. این خنده دار است. بنابراین 
این یک تصمیم بد بود.وی افزود: به هر ترتیب این عراق نبود که برج های مرکز 
تجارت جهانی را سرنگون کرد. این کار عراق نبود. بلکه کار کسان دیگری بود. 
و من فکر می کنم می دانم این کســان دیگر کی بودند و شما هم ممکن است 
همچنین بدانید اما این تصمیم یک تصمیم وحشتناک بود.ارتش آمریکا در پی 
حمات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با حمایت برخی همپیمانانش از جمله انگلیس ابتدا 
به افغانســتان حمله کرد تا القاعده را مجازات کند اما بعداً از موضوع حمات 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان توجیهی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز 
اســتفاده کرد.دونالد ترامپ این اظهارات را بعد از آن مطرح کرد که در همین 
مصاحبه از او پرسیده شــد، چرا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را تحسین 
می کند. رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که »خیلی حرفهای خوب را درباره 
افراد زیادی می گوید”.او در ادامه این صحبتش گفت: من شــغلم را عالی انجام 
دادم و همه تصور می کردند که ما قرار است در روز بعد از آن که من به ریاست 
جمهوری انتخاب شدم وارد یک جنگ شویم.ترامپ ادعا کرد که ارتش آمریکا را 
که به گفته او کامًا به سبب رئیس جمهور بوش و خاورمیانه از منابع خالی شده 
بود را بازسازی کرده است.ترامپ پیش از این نیز اظهارنظرهای جنجالی درباره 
حمات ۱۱ ســپتامبر مطرح کرده بود.او در یــک مناظره مربوط به رقابتهای 
مقدماتی انتخاباتی جمهوریخواهان و زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، 
ُجرج بوش و بیل کلینتون را مقصر عدم کشــته شدن اسامه بن ادن دانست.

ترامپ همچنین یک بار مدعی شــد بعــد از این حمات، هزاران نفر در روزی 
که این برج ها فرو ریخت جشــن گرفته و خوشــحالی کردند و بعداً گفت، این 
خوشحالی در مناطقی از نیوجرسی با جمعیت زیاد اعراب، اتفاق افتاده است اما 

بعداً شهردار نیوجرسی و پلیس این ادعا را رد کردند.

علت سانسور سعودی درباره ۲ انفجار جده
سکوت عربستان درباره انفجار دو خودرویی که ماه ژوئن در جده رخ داد، جنجال 
گسترده ای در میان تحلیل گران سیاسی به راه انداخته است و در حالی که ریاض 
حرفی از این حادثه نزده و رسانه های این کشور هم جزئیات را منتشر نمی کنند، 
کنســول گری آمریکا از اتباع خود در عربســتان خواسته است هوشیار باشند.به 
گزاررش ایســنا، به نقل از ســایت شــبکه الجزیره، نوع برخورد عربستان با این 
حادثه بحث و جنجال های بسیاری را به دنبال داشته است، برخی از تحلیل گران 
می گویند، سانســور این دو حادثه توســط ریاض به شــکاف موجود در خانواده 
ســلطنتی باز می گردد که نمی خواهد رسوا شود و برخی دیگر معتقدند، این دو 
انفجار در واقع یک واکنش داخلی به سیاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
اســت.عمر عیاصره، نویسنده و تحلیل گر سیاسی معتقد است، سکوت ریاض به 
تاش بن سلمان برای ترمیم فقدان امنیتی موجود در کشورش بازمی گردد زیرا 
وی با وجود خرید تسلیحات و انواع سامانه های راداری، به دلیل مورد هدف قرار 
گرفتن مناطق مختلف عربستان، تحت فشار قرار دارد.وی گفت، این انفجارها به 
موضوع تروریسم مربوط نمی شود، بلکه واکنشی به عملکرد ولیعهد درباره مساله 
اجتماعی، خط مشــی وی در بخش تفریح و سرگرمی، بی اعتنایی به دین و نوع 
برخوردش با وهابیت و آداب و رســوم جامعه بسته عربستان است.عیاصره افزود، 
بن سلمان گامی در مسائل اجتماعی برداشته که در مراحل گذار به رویدادهای 
اجتماعی، جدید و بی ســابقه بوده است و این اقدام واکنش های تند داخلی را در 
پی داشت. وی ارتباط این انفجارها با شکاف موجود در خانواده سلطنتی را بعید 
دانست.همچنین جان کریاکو، کارشناس امنیتی و استراتژیک ارتباط دادن انفجار 
دو خودرو به انصاراه را بعید دانست و گفت، یک مساله داخلی است که ضعف بن 
سلمان را در خصوص آنچه آن را اصاحات اجتماعی نامیده است، نشان می دهد. 
وی ارتباط این دو انفجار با مشــکات موجود در داخل خود خانواده سلطنتی را 
دور ندانست.در این راستا، عبدالعزیز الموید، فعال حقوق بشری سعودی احتمال 
داد، انفجار دو خودرو در جده به عملیاتی علیه شــخص ولیعهد عربستان مربوط 
باشــد.کریاکو گفت، عدم وصول خبر انفجارها به شبکه های اجتماعی گواهی بر 
قدرت و کنترل دولت سعودی برای سرکوب کردن هر نوع شکاف یا اخباری است 
که برایش ناخوشایند اســت، به خصوص آن دسته از اخباری که ضعف امنیتی 

دولت را نشان می دهند.

ارتش آمریکا درحالیکه ایران هرگونه دخالت 
درحمله به دو نفتکــش در دریای عمان را 
رد و ایــن حمله را محکوم کرده اســت،روز 
چهارشنبه در بیانیه ای مدعی شد که عوامل 
ایران عامل حمله به کشــتی های نفتکش 
در دریای عمان بوده اند.به گزارش شــبکه 
اســکای نیوز، ارتش آمریــکا در این بیانیه 
افزود: مین دریایی اســتفاده شده در حمله 
پنجشــنبه گذشــته به نفتکــش ژاپنی در 
دریای عمان، مانند مین های ســاخت ایران 
بوده است.ارتش آمریکا افزود که با همکاری 
متحدان منطقه ای این کشور در باره حمله 
به این ۲ کشتی نفتکش تحقیق کرده است.

جمهوری اسامی ایران پیش از این هرگونه 
نقش داشــتن در این حملــه را رد کرده و 
کارشناســان و تحلیگران نیــز گفته اند که 
کشورهایی مثل عربستان، رژیم صهیونیستی 

و خود آمریکا از انگیزه کافی برای انجام این 
حمله برخوردار هستند تا ایران را مسبب آن 
معرفی کرده و بر تنش ها بیافزایند.خبرگزاری 
رویترز نیز امروز از فجیره امارات گزارش داد: 
نیروی دریایی آمریکا با به نمایش گذاشتن 
تکه هایی از یک مین آهن ربایی و آهن ربای 
برداشــته شــده از بدنه یکی از کشتی های 
نفتکش که هفته گذشــته در دریای عمان 
هدف حمله قرار گرفتند، مدعی شد که این 
مین ها همانندی قابل توجهی با انواع ساخت 
آنهــا در ایــران دارند.به گفته شــأن کیدو 

افســر فرمانده یگان غواصان کارشناس مواد 
منفجره و گروه امداد و نجات در فرماندهی 
مرکزی نیروی دریایی آمریکا )ناوســنت(، 
مین آهن ربایی که در این حمله اســتفاده 
شــده قابل تشخیص است و به صورت قابل 
ماحظه ای به مین های ساخت ایران شباهت 
دارد. این افســر در ستاد فرماندهی مرکزی 
نیروی دریایی ایــاات متحده نزدیک بندر 
فجیره امارات با خبرنگاران سخن می گفت.
این ادعای ارتش آمریکا در حالی اســت که 
وزرای امور خارجــه اتحادیه اروپا نیز دیروز 

)دوشــنبه( در لوکزامبورگ از ادعای آمریکا 
مبنی بر دســت داشــتن ایران در حمله به 
دو نفتکــش در دریای عمان قانع نشــده و 
خواستار تحقیقات مستقل سازمان ملل در 
ارتباط با این مســاله شدند.سرگئی اوروف 
وزیر خارجه روســیه نیز روز چهارشنبه در 
گفت وگو با خبرگزاری تاس در باره ادعاهای 
آمریکا علیه ایران گفت: شواهدی که آمریکا 
برای اثبــات ادعای خود مبنی بر شــرکت 
ایران در حادثــه نفتکش ها در دریای عمان 
ارائه می کند، حتی در میان متحدان نزدیک 
واشنگتن هم سوال برانگیز است.وی با بیان 
اینکه روسیه شواهد و مدارک نشان دهنده 
شــرکت ایران در حادثه تانکرهای نفتکش 
در دریای عمــان در اختیار نــدارد، اظهار 
کرد: شواهدی که آمریکا در این عرصه ارائه 

می دهد بسیار مبهم است.

انگلیس از یکســو وانمود می کند که به دنبال دســتیابی 
به صلح به منظور متوقف کردن جنگ چهار ســاله یمن 
است اما از طرف دیگر ساح را به ائتاف متجاوز عربی به 
سرکردگی عربستان می فروشد.به گزارش ایسنا، روزنامه 
گاردین در گزارشی درباره مشــارکت انگلیس در جنگ 
علیه ملت یمــن و ابعاد مختلف آن نوشــت: انگلیس نه 
تنها ســاح به عربســتان فروخته، بلکه بــه منظور ارائه 
خدمــات پس از فــروش و حفظ و نگهداری ســاح ها و 
هواپیماها هزاران نظامی انگلیسی را نیز در اختیار ریاض 
قرار داده اســت.انگلیس تنها با ســاح از ریاض حمایت 
نمی کنــد، بلکه حدود ۶۳۰۰ انگلیســی برای حفاظت از 
جنگنده ها که ســبب تداوم جنگ شده اند در پایگاه های 
نظامی عربســتان مشغول فعالیت هستند. این کمک های 
انگلیس منجر به تداوم جنگ وحشــیانه در یمن شده اند 
کــه با قانون دولت انگلیس در تضاد اســت.بیش از چهار 
سال است عربستان حمات هوایی وحشیانه ای علیه یمن 
انجام می دهد که منجر به کشته شدن ده ها هزار، مجروح 
شدن صدها هزار و آوارگی میلیون ها یمنی شده و بدترین 
بحران انسانی را در جهان به وجود آورده است. ساح های 
انگلیس بیشترین سهم را در کشتار )یمنی ها( دارند.یمن 
هر روز با بمب های انگلیس که از جنگنده های انگلیســی 
و توســط خلبان های تحــت آموزش انگلیــس به روی 
مردم ریخته می شــوند، هدف قــرار می گیرد؛ بمب هایی 
که توســط هزاران پیمانکار انگلیسی در داخل عربستان 
آماده و نگهداری می شــوند.انگلیس با این حال از ریاض 
می خواهــد تا محاصره یمن را پایان دهد و عاوه بر نقش 

سیاسی که توســط مارتین گریفیث، فرســتاده سازمان 
ملل به یمن که تابعیتی انگلیســی دارد در روند صلح این 
کشــور ایفا می کند، کمک های بشردوســتانه نیز به یمن 
ارسال می کند.طبق گزارش ســازمان ملل، ائتاف تحت 
امر عربستان به طور گســترده غیرنظامیان را هدف قرار 
داده اســت، طوری که بمب هایی را روی بیمارســتان ها، 
مدارس، جشــن های ازدواج، مراسم های تشییع جنازه و 
حتــی اردوگاه آوارگان فراری از بمباران ها می ریزد.دولت 
انگلیس می گوید، عربســتان تنها طرفی است که اهداف 
مورد نظــر بــرای بمباران هایش را انتخــاب می کند اما 
درباره این مســأله که پیمانکاران انگلیسی به این کشور 
در شناســایی اهدافش کمک می کنند هیچ گونه اختافی 
وجــود ندارد و انگلیس به خوبــی می داند که این اهداف 
چیست.جان دورل، عضو پیشــین وزارت دفاع و وابسته 
دفاعی انگلیس در عربســتان و یمن در این باره می گوید: 
سعودی ها نمی توانستند بدون انگلیس جنگ علیه یمن را 
آغاز کنند. یک مســؤول در کمپانی بی ای ای سیستمز 
انگلیس نیز در گفت وگو با شــبکه چهــار تلویزیون این 
کشــور  بر این موضوع تأکید کرده است که »اگر ما آنجا 
نبودیــم، در عرض یک تا دو هفته، دیگر هیچ جنگنده ای 
از عربستان نمی توانســت پرواز کند.طبق قانون انگلیس، 
صدور مجوز صادرات ســاح در صورتی که این ساح ها 
علیه غیرنظامیان استفاده شــوند، غیرقانونی خواهد بود. 
این درحالی است که شواهد قطعی وجود دارند که نشان 
می دهند عربســتان آشکارا این قوانین و مقررات را نقض 
می کند.عربســتان بزرگترین مشــتری انگلیس در زمینه 

نظامی به شــمار می رود، طوری کــه ارزش قراردادهای 
تســلیحاتی و تجهیزات نظامی میان آنهــا از زمان آغاز 
جنگ علیه یمن در ســال ۲۰۱۵ تاکنون به ۳.۳ میلیارد 
پوند )چهار میلیارد دار( رسیده است.از جمله مهمترین 
ســاح های انگلیسی فروخته شــده به عربستان از زمان 
آغاز جنگ علیه یمن تاکنــون جنگنده ها و هواپیماهای 
بدون سرنشــین بــه ارزش ۲.۲ میلیارد پونــد، مهمات، 
موشــک و بمب به ارزش ۱.۱ میلیــارد پوند و همچنین 
خودروی زرهی و تانک به ارزش ۴۳۰ میلیون پوند است.

این درحالی اســت که یک ســازمان انگلیسی مخالف با 
تجارت اســلحه کمپین توقف صادرات ساح به عربستان 
را بر عهــده دارد و خود را »کمپیــن مخالفت با تجارت 
ســاح« می نامد، چراکه معتقد است ساح های انگلیسی 
در عملیات های نظامی مورد اســتفاده قرار می گیرند که 
قانون بین المللی را نقض می کنند.در همین راستا، مومن 
رمیح، کارشناس قوانین بین المللی در گفت وگو با »مصر 
العربیه« تصریح می کند: فروش ساح به عربستان توسط 
انگلیس مخالف قانون انســانی بین المللی اســت، چراکه 
ائتــاف عربی از این ســاح ها علیــه غیرنظامیان یمنی 
اســتفاده می کند.وی افزود: انگلیس عما در جنگ یمن 
حضور دارد، چراکه بیشــترین میزان صادرات ساح را به 
ائتاف نظامی در یمن به ســرکردگی عربستان و امارات 
داشــته اســت.رمیح در ادامه گفت: توزیع بدون نظارت 
ساح باعث افزایش میزان نقض قانون انسانی بین المللی 
شــده اســت و همچنین تاش برای کمک رســانی به 

قربانیان را تضعیف می کند.

بیانیه ارتش آمریکا درباره حمله به 
نفتکش ها در دریای عمان 

افشاگری گاردین از نقش واقعی انگلیس در جنگ مرگبار یمن

منابــع عراقی از حمله راکتی به محدوده شــرکت های 
نفتی خارجی ازجمله »اکسون موبیل« در استان بصره در 
جنوب عراق خبر دادند که براثر آن دو نفر زخمی شدند 
.بــه گزارش پایگاه خبری الســومریه نیوز، پلیس عراق 
اعام کرد که یک راکت دیروز )چهارشنبه( به محدوده 
شــرکت های نفتی خارجی در بصره از جمله شــرکت 

نفتی آمریکایی »اکســون موبیل« اصابــت کرد که دو 
نفر از کارکنان عراقی این شرکت زخمی شدند.براساس 
این گزارش، کارگران شــاغل در این شرکت گفته اند که 
صدای ســه انفجار در مقر یک شرکت نفتی خارجی در 
شهر بصره را شنیده اند.شرکت هایی که در محدوده انفجار 
فعالیت می کنند، اکسون موبیل، ِشل و اِنی هستند.منابع 

امنیتی عراقی نیز اعام کردند شرکت اکسون موبیل در 
نظــر دارد ۲۰ تن از کارکنــان خارجی خود را به دنبال 
حمله راکتی به مقر یک شــرکت نفتی خارجی از بصره 
خارج کند.این نخستین باری نیست که شرکت اکسون 
موبیل کارکنان این شرکت را از عراق خارج می کند بلکه 
در ماه می گذشته نیز ۸۰ نفر از کارکنان این شرکت را 

از میدان »القرنه ۱« به دلیل تهدیدات امنیتی خارج کرد. 
میدان مذکور با همکاری این شرکت آمریکایی فعالیت 
می کند و حدود ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزار بشــکه نفت در روز 
تولید می کند. تصمیم این شرکت پس از تصمیم آمریکا 
برای خارج کردن کارمندان غیر اصلی ســفارت خود در 

بغداد از بیم تهدیدهای امنیتی، بود.

نگـــاهحمله راکتی به شرکت های نفتی خارجی در بصره عراق

گزیده خبر
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دیپلماسی

سازمان ملل اعام کرد: 

دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقچی

ارتش عراق عامان حماتی که به تازگی با استفاده 
از موشک های کاتوشــا و خمپاره ها علیه پایگاه های 
آن و پایگاه هایی آمریکایی و نیز زیرساخت های نفتی 
انجام شدند را تهدید کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری روسیا الیوم، فرماندهی عملیات مشترک 
نیروهای عراقی دیروز )چهارشنبه( در بیانیه ای تعهد 
داد اقدامات بازدارنده ازم علیه طرف هایی که پشت 
حمات راکتی اخیر هستند، در پیش گرفته شوند. 
بر اســاس این بیانیه، فرماندهی عملیات مشــترک 

عــراق تمامی دســتگاه های اطاعاتی را مســؤول 
جمــع آوری اطاعات و شناســایی عوامل حمات 
راکتی و توپخانه ای علیه برخی از پایگاه های نظامی و 
غیرنظامی در بغداد و سایر استان های این کشور کرد 
تا نیروهای امنیتی اقدامات بازدارنده امنیتی و حقوقی 
را در مورد آنها اتخاذ کنند. به تازگی زیرساخت ها و 
پایگاه هــای مختلفی در بغداد و برخی اســتان های 
عراق هدف حماتی با استفاده از موشک های کاتوشا 
قرار گرفتند.فرماندهی عملیات مشترک عراق اعام 

کرد، موشک های کاتیوشا بدون وارد آوردن خسارت، 
در نزدیکــی فرماندهی عملیات نینوا اصابت کردند، 
یک موشــک نیز به منطقه البرجســیه در اســتان 
نفــت خیز بصره اصابت کرد و ســه زخمی بر جای 
گذاشت.در بغداد موشک های کاتیوشا عصر دوشنبه 
به پایگاه التاجی که در آنجــا نیروهای آمریکایی و 
برخی نیروهای خارجــی دیگر حضور دارند، اصابت 
کرد. این در حالی اســت که فرماندهی مشترک از 
حملــه راکتی ناموفق بــه این پایــگاه در اوایل مه 

گذشته خبر داده بود.همچنین این موشک ها منطقه 
الخضراء در مرکز بغداد را که در آنجا ساختمان های 
دولتی، کاخ ریاســت جمهوری، دفتر نخست وزیر و 
ســفارت خانه ها از جمله سفارت آمریکا وجود دارند، 
هدف قــرار دادند.وزارت خارجه آمریــکا نیز دیروز 
دســتور داد، کارمندانی که فعالیت شان ارتباطی با 
عملیات در عراق ندارد از جمله کارمندان ســفارت 
این کشور در بغداد و کنسولگری آن در اربیل از این 

کشور خارج شوند. 

دستور آمریکا به 
کارمندان برای 
خروج از عراق



مدیر مسول : فاطمه لشکری صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر

تحریریه :44253450   روابط عمومی :44253448     فکس : 44253395    سازمان آگهی ها : 9-44253335  سازمان توزیع : 44253450   فکس : 44253234

@sobheqtesad @sobheqtesad sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
مالت علما هم ز علم بی عمل است

به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب
جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است

بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان
که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت
ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

گنجینه

پژوهشگران انگلیسی در پژوهش جدید خود دریافتند که شاید بتوان با بررسی 
دو مســیر جداگانه در مغز انسان، به درمان تنبلی چشم کمک کرد.به گزارش 
 University(”ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، دانشمندان دانشگاه »یورک
of York( انگلســتان در بررســی جدیدی دریافته اند که دو مسیر جداگانه 
برای بررســی حرکت سه بعدی در مغز انسان وجود دارد که به انسان ها امکان 
می دهد از عهده کارهایی مانند گرفتن توپ و یا دور شــدن از اجسام در حال 
حرکت برآیند.شــاید نتایج این پژوهش بتواند به یافتن راه هایی برای کاهش 
اثر تنبلی چشــم کمک کنند و حتی راهنمای خوبی برای ابداع نمایشگرهای 
سه بعدی و سیستم های واقعیت مجازی باشند.بسیاری از اطاعات دانشمندان 
در مورد حرکت سه بعدی، از مقایسه سیگنال هایی به دست می آید که از چشم 
انســان ساطع می شوند اما روش دقیق پردازش این سیگنال ها توسط مغز، در 
گذشته به طور کامل درک نشــده بود.دانشمندان دانشگاه یورک با همکاری 
 )University of St Andrews( ”پژوهشگران »دانشــگاه ســنت اندروز
اسکاتلند و »دانشگاه برادفورد” )University of Bradford( انگلستان در 
بررسی جدیدی نشان دادند که مغز از دو مسیر جداگانه می تواند سیگنال های 

سه بعدی را بررسی کند. 

“مارک زاکربرگ« موسس شرکت فیسبوک اعام کرد ارز دیجیتالی مخصوص 
فیســبوک به نام »لیبرا”)Libra( را راه اندازی خواهد کرد.به گزارش ایســنا و 
به نقل از گیزمگ، فیســبوک امروز اعام کرد قصــد دارد یک فرم جدید از ارز 
رمزنگاری شده یا همان رمزارز به نام »لیبرا”)Libra( را در شبکه های اجتماعی 
واتس اپ و فیســبوک مسنجر راه اندازی کند تا جابجایی پول را برای کاربران به 
سادگی ارسال پیام متنی کند.“لیبرا« در واقع زاییده یک انجمن غیرانتفاعی به 
همین نام اســت که از ۲۸ ســازمان مختلف در سراسر جهان از جمله نام های 
بزرگی مانند مســترکارت، پی پل، ویزا، اسپاتیفای و اوبر تشکیل شده است. این 
بدان معنی اســت که فیســبوک به تنهایی چگونگی فعالیت »لیبرا« را کنترل 
نمی کند و این کار را با تمام ۲۸ عضو انجمن »لیبرا« که در ســوئیس مســتقر 
خواهند بود انجام خواهد داد.فیسبوک می گوید، گردآوری همکاران از صنایع و 
مکان های مختلف، کلید موفقیت در مأموریت ارائه یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز 
اســت.به گفته زاکربرگ، فیســبوک در کنار »لیبرا« یک سرویس جدید به نام 
»کالیبرا”)Calibra( راه اندازی می کند که به عنوان یک کیف پول دیجیتال برای 
ذخیره، ارســال و دریافت »لیبرا« با کم ترین هزینه یا حتی بدون هیچ هزینه ای 

آغاز به کار خواهد کرد.

روســها از فضانورد اماراتی با غذای ملی این کشور پذیرایی خواهند کرد. بنا 
به گفته خبرگزاری روســی ریانووســتی، در فهرست غذایی هزا المنصور سه 
غذای ملی را انتخاب کرده تا در زمان اقامت در ایســتگاه فضایی بین المللی 
مصرف کند.به گزارش ایســنا؛ بطور معمول فضانوردان اعزامی به ایســتگاه 
فضایی بین المللی از یک رژیم غذایی اســتاندارد باید اســتفاده کنند، اما هر 
کــدام از فضانوردان می تواننــد در جیره اضافی، غذای مــورد عاقه خود را 
ســفارش دهند. بطور مثال طی پرواز چارلز ســیمونی، مدیر اجرایی پیشین 
مایکروســافت و اقامت ۱۰ روزه او در ایســتگاه فضایی بین المللی، سیمونی 
برنامه غذایی ویژه ای به همراه برد که شــامل کباب بلدرچین، گوشت سینهٔ 
اردک، رشته های گوشت مرغ همراه با سیب زمینی، تکه های سیب با فوندان 
)نوعی خمیر از شکر و آب و خامه که روی شیرینی یا داخل آن می گذارند(، 
پودینگ برنج شیرین شده با میوه و کیک سمولینا )گندم( با برگه زردآلو!!در 
جریان پرواز کیهان نورد کره ای نیز کارشناســان کره ای با کمک متخصصین 
صنایع غذایی روس، کیمچی، غذای سنتی کره را در برنامه غذایی کیهان نورد 
خود قرار دادند زیرا مسئوان کره ای معتقد بودند وجود آن در صورت غذایی، 

باعث آرامش روانی فضانورد کره ای خواهد شد.

فیسبوک »رمزارز« خود را راه می اندازددرمان تنبلی چشم با بررسی با روش جدید

راه اندازی سایتی برای 
سینمای مستند
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چهره روز
نیکول کیدمن یکی از بازیگر مطرح هالیوود است که تا به امروز جوایز بسیاری را در دنیای بازیگری از آن خود کرده است. او اصالتا 
ریشــه ی اســترالیایی دارد و در دوران میانسالی به سر می برد.  او تا به امروز بیش از سیصد بار نامزد دریافت جوایز گوناگونی در 
دنیای سینما بوده و همچنین بیش از صد جایزه معتبر را نیز در کارنامه هنری خود دارد که از میان آن ها می توان به ۵ گلدن 
گلوب، ۱ اسکار و ۱ بفتا اشاره کرد. از اولین حضورهای موفق او بر روی پرده سینما می توان به فیلم روزهای تندر محصول سال 
۱۹۹۰ اشاره کرد که موجب آشنایی وی با تام کروز گردید. همین آشنایی بود که به گفته بعضی ها، یکی از دایل اصلی موفقیت 
او می باشد.نیکول کیدمن در ۲۰ ژوئن ۱۹۶۷ در شهر هونولولو هاوایی به دنیا آمد. نیکول فرزند آنتونی دیوید کیدمن است که یک 
متخصص شیمی بود و مادرش ژانِن آن است که او نیز به حرفه پرستاری مشغول بوده است. علت تولد نیکول در آمریکا در حالی 
که والدین او استرالیایی هستند، تحصیات والدینش در اواسط دهه شصت در آمریکا بوده است. آن ها زمانی که نیکول تنها شش 
ســال داشــت، به علت شغل پدر روانه واشنگتن شدند و تا مدت ها در آن جا مشغول به زندگی بودند.نیکول کیدمن از آن دسته 
بازیگرانی است که تقریبا در تمامی دهه های زندگی خود پر کار بوده و کارنامه قابل دفاعی دارد. همگان از وی به عنوان بازیگری 
سخت کوش و در عین حال بسیار منظم یاد می کنند. او برای ایفای نقش باور پذیر در فیلم هایش، خود را مجبور به یادگیری 

فعالیت های مختلفی از جمله، یادگیری زبان و آموزش پیانو کرده است.

غذای ملی امارات در ایستگاه فضایی 

ورزشی

شعار هواداران پرسپولیس علیه مدیرعامل
هواداران تیم پرسپولیس از صحبت های مدیر عامل این باشگاه قانع نشدند و خواستار استعفای او شدند.به گزارش 
ایســنا، در حالی که ظهر  دیروز  تعداد زیادی از هواداران پرســپولیس مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کرده 
بودند تا نسبت به جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس اعتراض کنند، ایرج عرب به عنوان مدیرعامل باشگاه به 
میان هواداران آمد تا توضیحاتی در مورد برانکو ارائه دهد.او در میان مأموران نیروی انتظامی که ســعی داشتند 
نظم را برقرار کند حاضر شــد و توضیحاتی پیرامون سه نامه ای که برانکو به باشگاه ارسال کرده بود ارائه کرد. او 
در صحبت هایش گفت: زمانی که نامه سوم به دست ما رسید و برانکو در آن فرصتی برای وصول طلبش مطرح 
کرده بود از نظر ما دو نامه قبلی ملغی بود چرا که در نامه جدید طبق همان صبحت شفاهی که با برانکو داشتیم 
او ۲۸ خرداد ماه را به عنوان فرصت نهایی مطرح کرده بود و در حالی که دو روز پیش از پایان مهلت ما مطالبات 
او را آماده کردیم و گفتیم به هر طریقی که بخواهد می تواند پول را دریافت کند اما نامه چهارمی برای ما ارسال 
کرد و در آن از ما خواست به صورت دوستانه از پرسپولیس جدا شود.وی ادامه داد: ما هم در پاسخ به نامه برانکو 
گفتیم خواهان ادامه همکاری هســتیم و در هر جا مثل شهر دوبی بخواهید، می توانیم مطالبات شما را پرداخت 
کنیم.صحبت های مدیرعامل باشــگاه برای هواداران خوشایند نبود و آن ها در چند مقطع صحبت هایش را قطع 
کردند و با فریادهای خواهان استعفایش بودند. در نهایت هم عرب وارد ساختمان باشگاه شد و هواداران شعارهای 

توهین آمیزی علیه او سر دادند.

نیکول کیدمن؛ بازیگر برنده اسکار

رمان »جنایات نامحســوس« نوشته ی »گی یرمو مارتینس« نویسنده ی آرژانتینی را »ونداد جلیلی« به فارسی برگردانده است. این اثر، مهم ترین 
کتاب مارتینس است که جایزه ی پانه تا را از آن خود کرده و به زبان های زیادی ترجمه شده است. جایزه ی پانه تا جایزه ی ادبی اسپانیایی است 
که از ســال ۱۹۵۲ توســط کمپانی پانه تا، یکی از موسسات فرهنگی و نشر در اسپانیا بنیان گذاری شده است. ناشر درباره ی این اثر آورده است: 
»جنایات نامحسوس در قالب یک داستان معمایی و جنایی، بعضی نظریات فلسفی و ماجراهای یک دانشجوی دکترای ریاضیات آرژانتینی را در 
آکسفورد روایت می کند. روابط او با استاد برجسته ی ریاضیات زمانه اش، پیرزن صاحب خانه اش، دختری که حین بازی تنیس با او آشنا و صمیمی 
می شود و همچنین دختری ویولون سل نواز، نوه ی پیرزن، استادانه در روایت آمده است و خواننده، ضمن خواندن داستانی گیرا، اطاعاتی مفید از 
مباحث کتاب به دست می آورد.« در بخشی از داستان می خوانیم: »بث تکیه اش را از صندلی برداشته بود. بدنش هیجان زده و منقبض بود. آرشه را 
به شدت و دیوانه وار بر ویولون سل عقب جلو می کرد. به صدای سیاب نت های سرگیجه آور گوش سپردم که به تازیانه زدن بر پهلوی اسب می مانست 
و در تضاد بین مایمت و شادابی موسیقی و تاش و نقای نوازندگان، یاد حرف هایی افتادم که بث چند روز پیش به من گفته بود. تمرکز شدید بر 
موسیقی چهره اش را دگرگون کرده بود. انگشتانش به سرعت بر دسته ی ویولون سل می جنبید اما یک جور دوری و غفلت در چشمانش بود و انگار 

بخشی از وجودش جایی دیگر بود.« کتاب حاضر را نشر »چشمه« منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

پیشنهاد جنایات نامحسوس

تخت گاز

خشک کردن یک نوع غذای خمیری ادویه دار در آگارتاا هند

هامر مثال بارز خودروهای نمادین اوایل قرن ۲۱ بود و یکی از دایلی که باعث شــد پس از ورشکســتگی و بازســازی 
جنرال موتورز با خط تولید وداع کند مصرف سوخت باایش بود.اگرچه جنرال موتورز به دنبال فروش این برند به یکی 
از شرکت های چینی بود اما با به هم خوردن معامله هامر بی سر و صدا از خط تولید در سال ۲۰۱۰ خداحافظی کرد.

به گزارش پدال هامر در دورانی از بازار کنار رفت که کراس اوورها و شاسی بلندها از نظر محبوبیت بسیار خوب عمل 
کرده اند و به ســادگی می توان یک هامر مدرن را برای رقابتی شانه به شــانه با جیپ تصور کرد. به نظر می رســد برخی 
مدیران جنرال موتورز برند هامر را فراموش نکرده اند چراکه بلومبرگ گزارش داده جنرال موتورز به دنبال احیای دوباره ی 
هامر به عنوان تولیدکننده ی شاســی بلندها و پیکاپ های الکتریکی می باشد.این ایده بنا به دایلی کامًا دیوانه وار به 
نظر می رســد که یکی از دایل همان تصویر پرمصرف بودن چنین خودروهایی اســت. جدای از آن، عرضه ی دوباره ی 
محصوات هامر هزینه ی باایی خواهد داشت چراکه تاش های بازاریابی زیادی باید صورت بگیرد و همچنین شبکه ی 
نمایندگی جدیدی تأسیس شود.به همین دلیل است که احتمال احیای این برند خیلی باا نیست. مارک روس رئیس 
جنرال موتورز هم خیلی موافق این ایده نیســت و گفته که هامر را دوســت دارد اما درباره ی احیای آن خیلی مطمئن 
نیست.عرضه ی دوباره ی محصوات هامر خیلی به واقعیت نزدیک نیست اما شکی وجود ندارد که جنرال موتورز در حال 

کار روی پیکاپ ها و کراس اوورهای الکتریکی می باشد. 

احیا هامر به عنوان برندی تمام الکتریکی 

سایت جدید انجمن مستندســازان سینمای ایران با 
طرح و رویکردی جامع در حوزه ســینمای مســتند، 
رونمایی و رســما آغاز به کار کرد.به گزارش ایســنا، 
طبق گزارش رسیده، در این مراسم مسئوان انجمن 
مستندسازان ضمن اشــاره به اهمیت و اعتبار باای 
ســایت انجمن مستندســازان به عنــوان بزرگترین 
و قدیمی ترین انجمن ســینمای مســتند کشــور به 
واسطه ی ســالها فعالیت و تولید محتوا در این حوزه 
اظهار داشتند ســایت جدید انجمن مستندسازان به 
آدرس irandocilm.org پایــگاه داده ی بزرگــی 
از اطاعــات، بیوگرافی و فیلموگرافی مستندســازان 
کشــور و فیلمهایشــان خواهد بود تا عاقه مندان به 
شــناخت و ارتباط با سینمای مستند و مستندسازان 
ایران در داخل و خارج از کشــور بتوانند از این طریق 
در دو بخش فارســی و انگلیســی سایت، با فیلم ها و 
سینماگران موردعاقه ی خود آشنا شده و ارتباط پیدا 
کنند.از دیگر بخش های جدید این سایت تااری برای 
بحث و گفتگوی مستقیم میان مستندسازان و عاقه 
مندان فیلم مســتند در حوزه های مختلف سینمای 
مســتند اســت.به طور کلی تولید محتوا در حوزه ی 
سینمای مستند اعم از اخبار، پادکست، نقدها، مقاات 
آموزشی و پژوهش های مستند و به طور کلی هر آنچه 

که در جهان گستردهی سینمای مستند قرار دارد.
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