
وعده جدید برای حذف مدارس خشتی و گلی 
رئیس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به تخصیص و اباغ اعتبار ۳۰۰ 
میلیارد تومانی به منظور جمع آوری بخاری های نفتی از مدارس سراســر کشور اشاره کرد 
و گفت: تا قبل از مهرماه ۹۸ مدارس خشــتی و گلی از ســطح کشور حذف می شوند.به 
گزارش ایســنا، مهراله رخشانی مهر در حاشــیه بازدید از پروژه های نیمه تمام شهرستان 
محات از وجود ۲۴ هزار بخاری نفتی در مدارس سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: در 
ســال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور جمع آوری بخاری های نفتی از مدارس 
بین استان های سراسر کشور توزیع شده است.وی جمع آوری بخاری های نفتی از مدارس 
سراســر کشور را از مهم ترین اولویت های سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور 
برشــمرد و افزود: تاش می کنیم تا قبل از آغاز فصل سرما بخاری های نفتی از مدارسی 
که در مناطق دارای سیســتم گازرسانی هســتند جمع آوری شود.رخشانی مهر تشویق 
خیرین را از جدی ترین برنامه های ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس دانست و 
تصریح کرد: در سال جاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور را برگزار 
کردیم و حدود ۱۴۸۰ میلیارد تومان جذب اعتبار داشتیم که نسبت به سال ۹۷ به مقدار 
۲۰ درصد رشد داشته ایم.وی خاطرنشان کرد: قانون اجازه می دهد، در صورتی خیری۵۰ 
درصد ســهم یک پروژه را تأمین کند ۵۰ درصد دیگر را از محل طرح مشــارکتی تأمین 
اعتبار کنیم، لذا طبق پیشنهاد همکاران، نمایندگان و فرمانداران مقرر شد در ساخت یک 
پروژه ۶ کاســه خیری مشارکت کنیم و اعتبار موردنیاز را از محل اعتبارات ملی تأمین 
خواهیــم کرد.به گزارش معاونت روابط عمومی و اطاع رســانی آموزش وپرورش، رئیس 
ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشــور ادامه داد: جمع آوری مدارس خشتی 
و گلی کشــور تا آغاز ســال تحصیلی، از دیگر برنامه های مهم ســازمان است. همچنین 

در استان مرکزی ۵ مدرسه خشتی گلی وجود دارد که تا مهرماه جمع آوری می شود.

عربستان از شرط ایران برای عمره استقبال کرد
وزیر حج عربســتان از برقــراری دوباره عمره برای زائران ایرانی اســتقبال کرد و قول داد، 
موضوع راه اندازی نمایندگی ایران در ســفارت سوئیس )حافظ منافع ایران در عربستان( را 
شخصا پیگیری کند.به گزارش ایسنا، رییس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار با وزیر حج 
عربســتان با یادآوری شروط ایران برای برقراری عمره، گفته بود: از جمله شروط ما حفظ 
عزت، کرامت و امنیت زائران و عمره گذاران ایرانی است. مقدمه این امر راه اندازی کنسولگری 
و یا ایجاد دفتر حافظ منافع ایرانیان در عربستان است. »محمد صالح بن طاهر بنتن« نیز 
در پاســخ به این خواسته ایران با اســتقبال از حضور زائران ایرانی در عمره با حفظ عزت، 
کرامت و امنیت، گفت: موضوع معرفی نیروهای کنسولی ایران را در قالب دفتر حافظ منافع، 
ســوئیس ارائه دهید تا شخصا پیگیری کنم.حضور ایرانی ها در عمره از سال ۱۳۹۴ پس از 
حادثه فرودگاه جده و تعرض دو مامور سعودی به دو نوجوان ایرانی، متوقف شد. ایران پس 
از به جریان افتادن این پرونده قضایی و محکوم شدن آن ماموران، از دو سال پیش برقراری 
دوباره عمره را مشــروط به تامین امنیت و حفظ عزت زائران ایرانی، مطرح کرده است. به 
گفته مقامات حج کشــورمان، برآورده کردن این خواسته در شرایطی که دفاتر نمایندگی 
سیاسی و کنســولگری ایران در عربستان تعطیل شده، دشوار است.وزیر حج عربستان در 
دیداری که با رییس ســازمان حج ایران در آستانه آغاز مناسک حج داشت، گفت که برای 
ایجاد فضای بهتر، امکانات بیشتر و توام آرامش حجاج تاش می کنیم.او درباره نظارت وزارت 
حج در مبادی ورودی جده و مدینه برای حصول اطمینان از برخورد شایسته و مناسب با 
حجاج و بویژه حاجیان ایران، گفت: در بازدیدها و سرکشی ها نسبت به رفتار مناسب و در 
خور شأن زائران ایرانی تأکید کرده ام.وی با اشاره به این که روادید عربستان تنها برای زائران 
ایرانی، الکترونیکی صادر می شــود، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص دو کشور، بویژه در 
بخش صدور روادید سعی شد تسهیات ویژه ای برای حجاج ایرانی فراهم شود، این شرایط 
استثنایی فقط در مورد ایران اعمال شده است.بن طاهر بنتن دربخشی دیگر از سخنان خود 
درباره کمبود فضای منا، گفت: فضای منا بســیار محدود است و برای ظرفیت های اضافی 
نمی توانیم زمین اختصاص بدهیم اما امید اســت در آینده تسهیات بیشتری در مشعر و 

منا فراهم کنیم.

ســخنگوی قوه قضاییه درباره خروج یک محکوم به 
حبس ابد از کشــور توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش 
ایسنا، غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 
در گفت وگو با شــبکه خبر در رابطــه با خبرهایی 
مبنــی بر فرار یک زندانی محکــوم به حبس ابد به 
خارج از کشور، اظهار کرد: این فرد محکوم به حبس 
ابد بــوده و بیش از ۱۱ ســال از دوران محکومیت 
خود را ســپری کرده اســت.وی افزود: در ۲۹ تیر 
۹۸ برابر ضوابط و مقــررات مربوطه و با اخذ وثیقه 

ازم به مشارالیه مرخصی سه روزه ای اعطا شده که 
در پایان مهلت مرخصی، خــود را به زندان معرفی 
نکرده است.اســماعیلی با یــادآوری این نکته که از 
ســوی مقامات قضایی به مراجع امنیتی و اطاعاتی 
نســبت به اعطای مرخصی به این فرد اطاع رسانی 
شــده بود، گفــت: این فرد ممنوع الخــروج بوده و 
حســب ظاهر از مبادی غیررســمی از کشور خارج 
شــده و تا اان مراجعتی نداشــته است.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاســخ به ســئوالی مبنــی بر اینکه 

آیا مرسوم اســت که به کسانی که حبس ابد دارند 
چنین مرخصی هایی داده شــود، گفت: به کســانی 
کــه محکومیت حبس ابد هم دارند در نظام قضایی 
مرخصی داده می شود، خصوصا اگر مدت مدیدی از 
مجازت حبس آن ها گذشته باشد که این فرد بیش 
از ۱۱ ســال از حبس خود را در زندان سپری کرده 
بود.بر اســاس این گزارش صبح دیروز خبری مبنی 
بر خروج یک محکوم به اعدام از کشور با نام سعید 

ملک پور منتشر شد.

نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت با اشاره به برنامه این شرکت 
برای جلوگیری از افزایش هزینه اینترنت، 
گفــت: بــرای کاهش قیمــت اینترنت 
زیرســاخت برنامه داریــم و در دنیا نیز 
اینترنت در حال ارزان شدن است و قابل 
تحریم هم نیست.سجاد بنابی که به تازگی 
و در پی تغییرات تازه در شرکت ارتباطات 
زیرســاخت - تزریق نیروهای جوان به 
مجموعــه- با حکم محمد جــواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، 
به ســمت نایب  رئیس هیأت مدیره این 
شرکت برگزیده  شد در گفت وگو با مرکز 
روابط عمومــی و اطاع رســانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، در تشریح 
چرایــی این تغییرات و اهــداف و برنامه 
های تازه در مجموعه مدیریت شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفت: کًا نه  فقط 
در مجموعه زیرساخت بلکه در بسیاری از 
مجموعه های کاری دیگر، - چه در بخش 
دولتی و چه در بخش خصوصی- اتفاقی 
که تکرار می شــود، این اســت که وقتی 
مدیران، مســتقل از پیر یا جوان بودن، 
مدت  زمان طوانی در ســمت مدیریت 
حضور داشته باشند، ذهنشان دچار یک 
می شود. مشــخص  چارچوب بندی  نوع 

وی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از 
کارهایی که از دید افراد بیرون از مجموعه 
عملی و شدنی محسوب می شود، از دید 
آن ها غیرممکن می شود برای اینکه فکر 
می کنند نمی توانند؛ البته نه اینکه توانایی 
انجام کار را نداشــته باشند، بلکه به این 
دلیل کــه از نظر ذهنی نســبت به آن 
مقاومت پیــدا کرده اند، این مقاومت هم 
به این دلیل ایجاد می شــود که مدت ها 
یــک کار را صرفــاً با یــک روش پیش 
برده اند و بر اســاس خصلت انســانی در 
برابــر دیگر روش ها مقاومــت می کنند.

بنابی ادامــه داد: یکی از اقداماتی که در 

همه مجموعه های موفــق و نه  فقط در 
مجموعه وزارت ارتباطات، انجام می شود 
جابجایی مدیران اســت تا این مقاومت 
ذهنی نســبت به تغییر را بشکنند. خود 
ما هم وقتــی به مجموعه وارد شــدیم 
فضای ذهنی مان این بود که قرار اســت 
مدتی این جا خدمت کنیم و بعد جابه جا 
شویم، وقتی این نگاه وجود داشته باشد 
کارهایی انجام می شود که نتایج بلندمدت 
آن برای مجموعه بسیار مفید خواهد بود.

نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرســاخت در ادامه گفت: از سوی دیگر 
یــک دوگانه ســازی در ذهــن خیلی ها 
شــکل می گیرد که جوانــان در مقابل، 
نگوییم پیرها بلکــه باتجربه ها قرار دارند 
و بــرای جوان گرایی بایــد باتجربه ها را 
کنار بگذاریم. این در حالی اســت که ما 
سعی کردیم چنین فضایی شکل نگیرد.

نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سؤال 
که آیا تحریــم و یا محدودیت های مالی 
برای تسویه با شرکت های خارجی تأثیری 
در آن قطعی داشت و یا اساساً تحریم ها 
تأثیری بر اینترنت کشور داشته است یا 
خیر، گفت: بســیاری از تحریم هایی که 
متوجه کشــورمان شده، به طور مستقیم 
کاربردهای عمومی را هــدف قرار نداده 
است بلکه آن چه باعث می شود که برخی 
تعامات تجاری با محدودیت مواجه شود، 
تحریم بانکی است.بنابی افزود: در موضوع 
اینترنت هم ممکن اســت همین بحث 
وجود داشته باشد اما چون در این رابطه 
ما عــاوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از 
شرکت هایی که خرید اینترنت می کنیم، 
ســرویس های شــامل ترانزیت ترافیک 

هم به آن ها ارائــه می دهیم با ارتباطاتی 
که برقرار شــده مانع از تأثیر تحریم های 
اینترنت شــده ایم.بنابی  بر خرید  بانکی 
درباره اولویت های مدیریت جدید شرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفت: زمانی که به 
هیأت مدیره اضافه شــدم به من و مدیر 
عامــل شــرکت ارتباطات زیرســاخت، 
ماموریت چابک ســازی و کوچک سازی 
مجموعته زیرســاخت واگذار شــد.نایب 
 رییــس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت افــزود: در همیــن رابطه، 
زمینه سازی برای آزادسازی فعالیت های 
انحصــاری که در مجموعه زیرســاخت 
وجود داشــت را آغاز کردیم و بر همین 
اساس، آزادســازی مکالمات بین الملل و 
واگذاری کامــل آن به اپراتورهای بخش 
خصوصــی را پیگیــری می کنیم، طبق 
مصوبه ای اباغی از ســوی کمیســیون 
تنظیم مقررات، باید تا پایان شهریورماه 
به  طور کامل مکالمــات بین الملل را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم و شــرکت 
ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاکمیتی 
داشته باشد.وی یادآور شد: قبًا مکالمات 
بین الملل از طریــق اپراتورها در اختیار 
زیرســاخت قرار می گرفت و زیرساخت 
آن را به شــرکت های طرف قــرارداد در 
خارج از ایران، تحویل می داد و بالعکس. 
این فرآیند بر اساس مأموریت جدید قرار 
است تغییر یابد و زیرساخت فقط نقطه 
اتصال را برقــرار کند و خــود اپراتورها 
می تواننــد بــا شــرکت ها و اپراتورهای 
خارجی قرارداد ببندند و فرآیند ارتباط را 
برقرار کنند.بنابی تصریح کرد: همچنین 
در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا 
ظرف یکی دو سال آینده، بحث ترافیک 

اینترنت را هم به اپراتورها واگذار کنیم، 
به این معنــا که عمًا خریــد و فروش 
اینترنت توســط ارائه دهندگان سرویس 
انجام شــود و خود آن ها با شــرکت های 
خارجی بی واســطه ارتباط برقرار کنند.

نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت در ادامه درباره قطعی چندی 
پیش اینترنت که گایه وزیر ارتباطات را 
هم در پی داشت و حتی خواستار جبران 
خسارت زیان دیدگان شــده بود، گفت: 
بــر اثر این اتفاق که البته ممکن اســت 
ارتباطی  تکرار شــود، برخی لینک های 
ما با تأمین کننده های اینترنت در خارج 
از کشــور قطع شد.وی افزود: برای اینکه 
این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده 
شده و از شــش، هفت سال پیش سعی 
کردیم نقاط اتصال کشــور به اینترنت را 
توسعه دهیم، اان تقریباً در همه مرزهای 
غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت 
داریم، به همین دلیل امکان قطع اینترنت 
کشور به  یک باره تقریباً وجود ندارد. چون 
اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته 
باشیم می توانیم آن را از ورودی های دیگر 
جبــران کنیم. یکی از کارهای ما باانس 
تا شــاهد  کردن توزیع ورودی هاســت 
قطعی هــای مختصر هم نباشــیم.بنابی 
تصریح کرد: اما در آن اتفاق، اینترنت دو 
تأمین کننده  خارجی، به دلیل قطعی فیبر 
ایجاد شــده در اروپا قطع شد و با اینکه 
تاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم 
اما این دو مســیر در یک نقطه اروپایی 
روی  هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد 
و ورودی دو مرز مــا به  طور کامل قطع 
شــد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج 
از اراده مــا و تامین کننده بود، شــرکت 
تأمین کننده  ظرفیت هم که یک شرکت 
اروپایی بود )و مستقیم با ما قرارداد ندارد( 
درنهایت ناچار بــه عذرخواهی و جبران 

خسارت شد.

چرا اروپا به اسراییل نزدیک شد؟
راهبرد امضای برجام نشان دهنده واقعیتی بود که فاصله بین 
اروپا در زمان اوباما با رژیم صهیونیســتی را نشان میداد. اوباما 
بارهــا در برابر جریان های های فرار به جلو در ســرزمینهای 
اشغالی موضع داشــت و همین راهبرد در محدود نگهداشتن 
امثال نتانیاهو اروپا را متقاعد کرد که روی منویات دولت آمریکا 
مبنی بر حمایت از دولت روحانی با ماموریت استحاله انقاب 
و محــدود نمودن اختیارات رهبری میتواند حســاب ویژه باز 
کند امــا در آخرین مراحل امضای معاهده برجامی تندروهای 
جمهوری خواه در امریکا در تعارض با جان کری و اوباما رسما 
مخالفت خود با امضای برجــام را علنی کرده بیانیه دادند که 
در دولــت آینده برجام را باطل میکنند. در جریان مواجهه در 
انتخاب دونالد ترامپ و شکســت انتخاباتی هیاری کلینتون 
تاش آمریکا بــرای خروج از برجام برنامــه ای بود که دونالد 
ترامپ از زمان شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در سر داشت. در نهایت در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ دولت ایاات 
متحدٔه آمریکا رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به 
صورت گذشــته را اعام کرد و برای انجام مجدد مذاکرات در 
صورت تمایل ایران اعام آمادگی نمود. طرح خروج از برجام در 
اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۶ قوت گرفت و در مهر ماه همان 
ســال، به طور جدی در دســتور کار دولت آمریکا قرار گرفت. 
از آنجــا که امکان خروج یک جانبه آمریــکا از این توافق نامه 
بین المللی ممکن نبود، ترامپ منتظر فرصتی برای متهم کردن 
ایران به خــروج و تخلف از برجام ماند و این تاش های دولت 
ترامپ مشکل بزرگ روبری خود امریکا و بعد از او اروپا و حتی 
رژیم صهیونیســتی بود و آن هم اعام پایبندی ایران به مفاد 
برجام از طرف کارشناســان آژانس بین المللی انرژی اتمی بود 
که با راستی آزمایی ها بیانیه پشت بیانیه اقدامات ایران را تایید 
میکردند. لذا دولت آمریکا با واماندگی از متهم کردن ایران در 
جریان هســته ای سعی کرد تا با تمرکز بر برنامه موشک های 
بالســتیک ایران، دولت ایران را ناقض روح برجام نشان دهد. 
ترامــپ همچنین مقامات امنیتــی و اطاعاتی آمریکا را برای 
»ساختن« شــواهدی که نقض برجام توســط ایران را نشان 
دهند تحت فشار قرار داده  است. ترامپ در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ 
اعام کرد که تصمیم خود را در مورد توافق نامه هســته ای با 
ایران گرفته اســت ولی از اعان عمومی جزئیات آن خودداری 
کرد. از واپســین روزهای سال ۱۳۹۶، مجدداً اخباری در مورد 
تاش های آمریکا برای برهم زدن برجام شــنیده شــد که در 
فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۷ شدت گرفت. ترامپ همراهان 
موافقی با خود نداشت تا زمینه تصمیم خود را با ایشان مطرح 
و اقدام عملی را علنی سازد لذا تصمیم به تغییرات در کادر کاخ 
سفید گرفت و رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا 
و هربرت ریموند مک  مســتر، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، 
که همیشــه ترامپ را به ادامه توافق هسته ای با ایران ترغیب 
می کردند را به ترتیب با مایک پمپئو، مدیر وقت سازمان سیا، 
و جان بولتن، سفیر اســبق آمریکا در سازمان ملل، جایگزین 
کرد ، سیاســتمدارانی از نظر خط مشی به رژیم صهیونیستی 
نزدیک و همســو با ترامپ فکر می کننــد و خروج از برجام را 
از اولویت های سیاســت خارجی خود می خوانند. روز دوشنبه 
)۱۱ اردیبهشــت ۱۳۹۷( دونالد ترامپ رئیس جمهور در پیام 
توئیتری از اعــام تصمیم خود در مورد مانــدن در برجام یا 
خروج از آن در ســاعت ۱۴ روز ۸ مــه )به وقت آمریکا( )برابر 
با ســاعت ۲۲:۳۰ روز ۱۸ اردیبهشــت در ایران( خبر داد و به 
تمامی شــرکت ها و تجار فرصت داد ظــرف مدت ۱۸۰ روز از 
فعالیت در ایران خارج شوند. با دستور ترامپ تمامی تحریم ها 
اعم از موشکی-هســته ای و… برگشت. عربستان سعودی و 
بحرین و اسرائیل از اولین کشورهایی بودند که از این تصمیم 
ترامپ حمایت کردند. به عبارتــی آمریکا ظاهرا از اروپا کناره 
گرفت و به رژیم صهیونیستی نزدیک تر شد ولی اروپا در یک 
فضای معلق باقی ماند و نمیدانست در برجام بماند یا به آمریکا 
و اسراییل بپیوندد. با گذشت یک سال از تصمیم خروج آمریکا 
از برجــام اگر چه اروپا هنــوز روی ابقای اصول برجامی تاکید 
میکند اما عما با عدم اقدام به وجوه حفاظت از برجام به رژیم 
صهیونیستی نزدیک و نزدیک تر شد و عما منویات این رژیم 
را در درگاه اقدامــات خود قرار داد. به عبارتی اروپاییان بدلیل 
نداشتن وحدت رویه مستقل در یک هاج و واجی سیاسی کاما 
اخته و نازای برای یک راهبرد منطقی بسر میبرند. اینکه اروپا 
تــاش دارد فضای ظاهری برجام را حفظ نموده و راه گریزی 
از سیاستها انحصار طلبانه آمریکا بیابد به دلیل نفوذ گسترده 
صهیونیســتها در اعماق ســاختار اروپا غیر ممکن است  و به 
اعتباری بدون رضایت رژیم صهیونیستی اروپا قادر به تصمیم 

گیری حتی در اینستکس نخواهد بود. 
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رئیس سازمان بسیج گفت: جبهه مقاومت امروزه در لبنان، 
یمن، عراق و ســوریه حــرف اول و آخر را می زد، این مهم 
متاثر از انقاب ایران اســت.به گزارش  باشگاه خبرنگاران 
جوان سردار »غامرضا ســلیمانی« رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین در ششمین سالگرد شهید مدافع حرم »رضا 
کارگر برزی« که در مســجد غدیریه شهرســتان نظرآباد 
برگزار شد، یکی از دســتاورد های انقاب اسامی را شکل 

گیری الگوی مقاومت و صادر کردن آن به ...

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: با ثروتمندی و تولید ثروت 
مخالف نیستم و منظورم از چهاردرصدی ها کسانی است که دالی و قاچاق و 

رانت خواری می کنند.به گزارش ایسنا، ...

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آغاز عرضه بنزین در 
بورس انرژی گفت:  از ۱۵ کشــور همســایه ، ۹ کشور به دلیل کیفیت باا و 

قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند...

ســازمان ملی استاندارد ایران اعام کرد: پس از سه سال ممانعت و تحمل 
فشارهای زیاد از سوی افراد سودجو، رئیس جمهوری دستور توقف واردات 

ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی ...

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد در نامه ای به 
مدیران عامل بانک های کشور اعام کرد: همه بانک های دولتی و خصوصی 

شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر....

رهبر جنبش انصاراه اعام کرد: پس از تغییر چشمگیر در موضع سیاسی و 
نظامی ابوظبی، انصاراه تصمیم گرفته است حمات به این کشور را متوقف 

کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره...

جبهه مقاومت در منطقه حرف اول و آخر را می زند

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

www.sobh-eqtesad.ir
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اینترنت تحریم نمی شود

قیمت  چای اوج گرفت



برای جلب اعتماد عمومی تاش کنیم
یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر اینکه باید برای جلب اعتماد عمومی به عنوان یک ســرمایه 
اجتماعی بیشــتر تاش کنیم، گفت: در این شــرایط ســخت 
به خوبی با مردم تعامل داشــته باشیم.علی ساری در گفت وگو 
با ایســنا، درباره تاثیر حفظ اعتماد مردم به عنوان سرمایه های 
اجتماعی کشــور بر مقاومت کشور در برابر مداخات خارجی و 
فشــار تحریم ها اظهار داشت: بر هیچ فردی پوشیده نیست که 
تحریم های ســختی علیه کشور ما صورت گرفته است، از سوی 
دیگر اروپا نیز با آمریکا همکاری می کند و همه در پی این هستند 
که عرصه را بر ما تنگ  کنند.نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: 
اگرچه در این شرایط وحدت و همدلی میان تمام مسئوان سه 
قوه امری ازم و ضروری است، ولی مهمترین مجموعه ای که در 
این میان باید به آن توجه کرد مجموعه مردم اســت، ازم است 
در این شرایط ســخت به خوبی با آن ها تعامل داشته باشیم و 
ســعی کنیم آن ها را محرم خود بدانیم و هر آنچه را که باید با 
آن ها در میان بگذاریم.این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
تصریح کرد: مــا باید به گونه ای عمل کنیم که اعتماد مردم به 
عنوان سرمایه عظیم اجتماعی افزایش پیدا کند، به هر میزان در 
این حــوزه تاش کردیم باید این تاش را چندین برابر کنیم تا 
بتوانیم با اقدامات مثبت و ســازنده اعتماد آن ها را جلب کنیم. 
همه ما در کشور چه مردم و چه مسئولین باید بتوانیم با همدلی 
و تعامل با یکدیگر در برابر فشارهایی که از بیرون به ما وارد می 

شود بایستیم.

تحریم ظریف نشان دهنده استیصال 
آمریکایی هاست

عضو سابق مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم 
ظریف گفت: تحریم اشــخاص از سوی آمریکایی ها هیچ تاثیری 
ندارد.محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تحریم وزیر 
امور خارجه کشورمان توســط وزارت خزانه داری آمریکا گفت: 
تحریم آقای ظریف نشــان دهنده اســتیصال آمریکایی هاست.

عضوسابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکایی ها 
تناقض گویی زیادی دارند، ادامه داد: آن ها از سویی بحث مذاکره 
را مطرح و از ســوی دیگر به تحریم رئیس دســتگاه دیپلماسی 
کشورمان می پردازند.هاشمی بهرمانی در پاسخ به این سوال که 
تحریم آقای ظریف به جز آمریکا در جای دیگر تاثیر دارد، گفت: 
تحریم وزیر خارجه کشورمان به جز آمریکا در جای دیگر تاثیری 
ندارد، ممکن است در برخی کشور ها که تابع آمریکایی ها هستند 
تاثیر داشته باشد، اما ما با آن ها کاری نداریم.عضو سابق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آمریکایی ها در برابر ایران 
درمانده شــده اند و هر اقدامی توانستند برای مقابله با کشورمان 
انجام دادند.هاشــمی بهرمانی درپایان خاطرنشان کرد: تحریم 

اشخاص از سوی آمریکایی ها هیچ تاثیری ندارد.

دولت برای راه اندازی سامانه شفافیت 
حقوق و مزایا »دست دست« می کند

نماینده مردم شاهین شهر گفت: اگر ظرف روز های آینده سامانه 
شفافیت حقوق و مزایای مسئوان توسط دولت راه اندازی نشود، 
مجلس از طریق کمیســیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود پیدا 
خواهد کرد.حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شــاهین 
شهر در گفت وگو با   باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سامانه 
شــفافیت حقوق و مزایای مســئوان گفت: این قانون در پایان 
ســال ۹۵ تصویب شده و قرار بود که در ســال ۹۷ این سامانه 
در دسترس عموم قرار بگیرد.وی افزود: متاسفانه دولت برای راه 
اندازی این سامانه دست دست می کند، همچنین این وظیفه بر 
عهده سازمان امور اداری و استخدامی است، اما به دلیل آنکه کار 
خود را به درستی انجام نداده سعی دارد تا توپ را در زمین وزارت 
اقتصاد بیاندازد.حاجی دلیگانی تصریح کرد: سازمان امور اداری 
استخدامی می گوید که عده ای از مسئوان اطاعات خود را ارائه 
نکرده اند تا سامانه راه اندازی شود، اما به نظر بنده بهتر است که 
سامانه شفافیت با همین وضعیت به راه بیفتد تا مردم بدانند چه 
مدیرانی را انتخاب کرده اند.نماینده مردم شاهین شهر افزود: اگر 
ظرف روز های آینده ســامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئوان 
توسط دولت راه اندازی نشود، مجلس از طریق کمیسیون اصل 
۹۰ به این موضــوع ورود پیدا خواهد کرد.وی تصریح کرد: ازم 
است که اطاعات این سامانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا 

میزان اعتماد مردم به مسئوان نظام افزایش پیدا کند.

۲ تصمیم دولت برای تأمین مالی پروژه های 
عمرانی شهری

ســامانی گفت: دو تصمیم دولت برای تأمیــن مالی پروژه های 
عمرانی شهری می تواند کمک شایانی در سرعت بخشیدن به اتمام 
پروژه های عمرانی در شــهر های کوچک داشته باشد.به گزارش  
باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
کشور با بیان اینکه شورا و شهرداری های کشور تا کنون اقدامات 
ارزنده و بی شــماری برای بهبود بخشیدن کیفیت زندگی مردم 
انجام داده اند، اظهار کرد: اجرای پروژه های عمرانی شهری یکی 
از برنامه هــا و اولویت های مدیریت های شــهری در اقصی نقاط 
کشــور است که بر اســاس نیاز منطقه و شهر و طبق مطالعات 
دقیق در راســتای گره گشایی از مشکات مردم انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه نداشــتن درآمد های پایدار برای شــهرداری ها 
مشــکات فراوانی را به وجود آورده است افزود: شهرداری های 
دارای رتبه های باا و شــهرداری های کانشهر ها معمواً توانایی 
انجام برنامه های عمرانی شهری را بر اساس بودجه و درآمد خود 
دارند، اما برخی از شهرداری های کوچک و کم درآمد برای تامین 
مالی پروژه ها عمران شــهری خود با مشکل منابع مالی مواجه 
هســتند که دولت برای حل این مشکل تصمیماتی اتخاذ کرده 
است.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: دو تصمیم مهم برای 
کمک به تامین مالی پروژه های عمرانی شــهری از سوی دولت 
اتخاذ شده است که می تواند کمک شایانی در سرعت بخشیدن به 

اتمام پروژه های عمرانی در شهر های کوچک داشته باشد.

انتصاب عضو صاحب نظر اقتصادی در شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

رئیــس جمهور در حکمی دکتــر عباس عرب مازار را بعنــوان »عضو صاحب نظر 
اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« منصوب 
کرد.به گزارش ایســنا، در بخشــی از متن حکم حجت ااسام والمسلمین  حسن 
روحانی آمده اســت:در اجرای بند 1۷ ماده 41 قانون اصاح موادی از قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران و سیاست های 
کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.11.8 مجلس شورای اسامی، 
نظر به ســوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد وزیر محترم امور 
اقتصــادی و دارایی به موجب این حکم به عنــوان »عضو صاحب نظر اقتصادی در 
شــورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« منصوب می شوید.

توفیق شــما را در انجام شایســته وظایــف محوله با رعایت اصــول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.

دستگیری افراد مرتبط با شبکه های ضد انقاب
با اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( در خراسان جنوبی، افراد اصلی مرتبط با 
شــبکه های ضد انقاب که در راستای تشدید تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران 
در اســتانهای البرز و خراسان جنوبی فعالیت می کردند، دستگیر شدند.به گزارش 
خبرگزاری فارس، با اقدامات ســربازان گمنام امام زمان )عج( در خراسان جنوبی، 
افراد اصلی مرتبط با شــبکه های ضد انقاب که در راســتای تشدید تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران در اســتانهای البرز و خراسان جنوبی فعالیت می کردند، 

دستگیر شدند.

شروع مذاکرات با خانواده مرحوم »میترا استاد« برای 
اخذ رضایت

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از شــروع مذاکرات با خانواده مرحوم میترا اســتاد 
برای اخذ رضایت خبر داد.حمید گودرزی در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفت: 
به دنبال تقاضای خانواده دکتــر نجفی و تاش تعدادی از معتمدین طرفین برای 
تشکیل جلســات مذاکره به منظور صلح و سازش، سرانجام مورد موافقت خانواده 
محترم داغدیده قرار گرفت و به عنوان وکیل مدافع نجفی موفق شــدم دیدارهایی 
برای تشــفی خاطر بازماندگان و حل و فصل موضوع برگزار کنم.وی افزود: در این 
نشست ها با پدر و مادر داغدار مرحومه و همچنین مسعود استاد به عنوان نماینده 
تــام ااختیار اولیای دم بحث و گفت وگوهایی را آغــاز کردیم که می تواند در حل 
مســالمت آمیز پرونده راهگشا باشد.گودرزی تصریح کرد: امیدواریم تاش خانواده 
نجفی برای تشــفی خاطر و دلجویی از خانواده محترم اســتاد به لطف خداوند به 
نتیجه مطلوب برسد.وی یادآور شد: هنوز مذاکرات به اعام گذشت قطعی از سوی 
خانواده مرحوم استاد منتهی نشــده است.براساس این گزارش، یکی از مهمترین 
اخبار خردادماه ســال جاری قتل میترا اســتاد - همســر دوم محمدعلی نجفی 
-  شهردار ســابق تهران بود که صبح روز سه شــنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله 
رخ داد و  از همان ســاعات اولیه تحقیقات برای شناســایی و دستگیری قاتل آغاز 
شــد. پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر همان روز نجفی به قتل 
همســرش اعتراف کردو انگیزه خود برای قتل را اختافات خانوادگی عنوان کرد. 
پرونده نجفی با صدور کیفرخواســت به شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاست قاضی محمدی کشکولی ارجاع شد و سه جلسه دادگاه در شعبه مذکور 
برگزار شــد.طبق اعام علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقاب تهران، اتهامات 
محمدعلی نجفی عبارت اســت از: الف- قتل عمد خانم میترا اســتاد، ب- حمل و 
نگهداری ساح غیر مجازو ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح )غیر فوتی( 
که  تقاضای اولیای دم هم قصاص متهم است.غامحســین اسماعیلی در هفتمین 
نشست خبری از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل ساح 
غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد و گفت: حکم غیرقطعی 
و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم 
یا وکای آنها و متهم یا وکای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان 

عالی کشور ارسال خواهد شد. 

حکم متهمان پرونده کیمیا خودرو صادر شد
حکــم حبس های طوانی مــدت، رد مــال و انفصال از خدمــات دولتی و 
عمومی برای متهمان پرونده شــرکت کیمیاخودرو اســپرلوس صادر شد.به 
گــزارش ایســنا،  در این پرونده متهمــان مهدی فتاحی نیــا فرزند عثمان 
عضــو هیئت مدیره شــرکت کیمیا خودرو اســپرلوس، مرتضــی فتاحی نیا 
فرزند عثمان عضو هیئت مدیره شــرکت و دل نیــا فتاحی نیا فرزند عثمان 
مدیرعامل این شــرکت بــه اتهام مشــارکت در کاهبرداری شــبکه ای به 
 ترتیب به تحمل ۲۵ ســال، 1۵ ســال و ۲۰ ســال حبس محکوم شــدند.

این متهمان که اعضای یک خانواده هســتند، به استرداد همه اموال منقول و 
غیرمنقول کسب شده از محل کاهبرداری، رد مال به شکات، پرداخت جزای 
 نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی هم محکوم شدند.  

همچنین، متهمان ردیف چهارم تا هشــتم به اتهــام معاونت در کاهبرداری 
شبکه ای محاکمه شدند و عبدالنبی حسین پور فرزند الهیار به 1۰ سال حبس، 
علیرضا اشــرف تاری فرزند یداله به 1۰ ســال حبس، نسرین الهیاری فرزند 
رضا به 1۰ ســال حبس، اعظم کریمی فرزند غامحسین به 1۰ سال حبس 
 و ســمیه عفت دوســت فرزند فیض اله به 1۰ سال حبس محکوم شده اند.  

بر اساس رای دادگاه شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهمان ردیف 
 چهارم تا هشتم به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته هم محکوم شده اند.  
 ۷ متهــم متــواری این پرونــده هم به صــورت غیابی محاکمه شــده اند.  

با صدور احکام متهمان، شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس هم ابطال شده است و 
متهمان پرونده به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، ارز دولتی، ثبت سفارش، 
 خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجاری محروم شدند.

این احکام قطعی است و تجدیدنظر ندارد.بر اساس این گزارش، در اولین جلسه 
دادگاه کیفرخواست متهمان پرونده کیمیا خودرو قرائت شد.در دومین جلسه 
دادگاه متهم پرونده کیمیا خودرو از پاسخ به سواات قاضی صلواتی طفره رفت.

در  سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس به 
ریاست قاضی صلواتی  و  چهارمین جلسه دادگاه و پنجمین و آخرین جلسه 

دادگاه به این پرونده رسید

رئیس سازمان بسیج گفت: جبهه مقاومت امروزه در 
لبنان، یمن، عراق و سوریه حرف اول و آخر را می زد، 
این مهم متاثر از انقاب ایران است.به گزارش  باشگاه 
خبرنگاران جوان سردار »غامرضا سلیمانی« رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در ششمین سالگرد شهید 

مدافع حرم »رضا کارگر برزی« که در مسجد غدیریه 
شهرســتان نظرآباد برگزار شد، یکی از دستاورد های 
انقاب اسامی را شکل گیری الگوی مقاومت و صادر 
کردن آن به دیگر کشــور ها دانســت.وی با اشاره به 
قیام امام حسین )ع(، اظهار داشت: متاسفانه روحیه 

مقاومت در صدر اسام رنگ باخت به طوری که برخی 
از مجاهدان امام حســین )ع( را تنها گذاشتند.رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه مجاهدانی 
که امام را تنها گذاشتند کسانی بودند که سابقه جهاد 
داشــتند، گفت: این اتفاق به دلیل دوری از فرهنگ 

مقاومت رخ داد.سردار سلیمانی اضافه کرد: اگر روحیه 
فداکاری و جهــاد میان اهالی کوفه بــاا بود تاریخ 
تشــییع تغییر می کرد.وی در بخش دیگری با تاکید 
بر اینکه رزمندگان در طول سال های دفاع مقدس از 

خود رشادت های بی نظیری نشان دادند، 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

جبهه مقاومت در منطقه حرف اول و آخر را می زند
 گزیده خبر
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سیاسی

گزیده خبر

یک عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: بــا ثروتمندی و تولیــد ثروت مخالف 
نیســتم و منظورم از چهاردرصدی ها کسانی 
اســت که دالــی و قاچــاق و رانت خواری 
می کنند.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف 
طی ســخنانی در ســومین یادواره شهدای 
شــهر صدرا با بیان اینکه »وقتی می خواهیم 
عزت و دینمان را حفظ کنیــم و زیر بار زور 
نرویم، طبیعی است که هزینه بدهیم«، اظهار 
کرد: باور نداشــتن به سنت های الهی و تکیه 
نکردن بر مردم و جوانــان به عنوان موضوع 
اول و ضعف مدیریــت و ناکارامدی به عنوان 
موضوع دوم ما را به این شــرایط رســانده و 
دو عامل چالش و مشــکات اقتصادی امروز 
است.وی با تاکید بر اینکه »صرفا تحریم ها و 
فشارهای دشمن در شکل گیری شرایط فعلی 
تأثیرگذار نبوده اســت«، ادامه داد:  امروز هم 
با وجود همه ناامنی هایی که آمریکا توســط 
گروه هایــی مانند داعش ایجــاد کرد و حتی 
دامنــه ناامنی اش تا اروپا و غــرب هم رفت، 
کشــور ما در کانون این حــوادث همچنان 
جزیــره امنی نه تنهــا در خاورمیانــه که در 
تمام دنیاســت.این عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تاکید کــرد: اگر می توانیم در 
عرصه صنایع نظامی موفق باشیم و جزو 1۰ 
کشور برتر دنیا و در بعضی زمینه ها جزو پنج 
کشور اول باشیم، دلیلش این است که در این 
زمینه ها بــه مردممان اعتماد کرده ایم و هیچ 
وقت از آنان غفلــت نکرده ایم.قالیباف با بیان 
اینکه ما در حوزه اقتصاد کارنامه قابل قبولی 
نداریــم، تصریح کرد: ما هفت درصد ظرفیت 
اقتصادی دنیا را در کشور داریم در حالی که 
یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهیم. 
چــرا باید امــروز در یک چالــش اقتصادی 

باشیم و دشمنی که همیشه در حوزه نظامی 
دشــمنانش را از صحنه برداشــته امروز در 
همان حوزه در مقابل قــدرت و عظمت این 
ملت زانو بزند امــا در عرصه اقتصادی هرروز 
بر ما فشــار بیاورد؟ چون نقطه ضعف ما را در 
حوزه اقتصادی یافته اســت.وی افزود: نقطه 
ضعف ما آنجاســت که در حــوزه اقتصادی، 
به مردم و جوانان خودمــان تکیه نکرده ایم؛ 
آنجاســت که در حوزه اقتصادی ایمان و باور 
به سنت های الهی بنا بر هر دلیلی نداشته ایم. 
در عرصه مدیریتی فرصت را در اختیار مردم 
نگذاشته ایم بلکه در اختیار عده ای خاص قرار 
داده ایم و این باعث شــده تا در حوزه اقتصاد 
این چنین نابسامانی هایی را شاهد باشیم.این 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
عده ای بهانه تراشــی می کننــد و می گویند 

تحریم باعث این وضعیت شده است؛ البته من 
این را قبول دارم که حتما تحریم ها و خصوصا 
تحریم هایی که در ســال های اخیر بر ما وارد 
شده سخت و اثرگذار است. یک زمانی تعبیر 
می شد که تحریم یک کاغذ پاره بیشتر نیست. 
من این حرف را قبول ندارم به هرحال تحریم 
اســت و اثر خودش را دارد. اما می گوییم  آن 
چیزی که بر ما اثر گذاشته ضعف مدیریت و 
ناکارآمدی اشــباع شده است که عامل اصلی 
مشــکات اقتصادی امروز محسوب می شود.

قالیباف با بیان اینکه ما روزهایی را در کشور 
گذرانده ایــم که درآمدمان در ســال بیش از 
1۰۰ میلیارد دار بوده اســت، یادآور شد: در 
همان حال شرایط اقتصادی مان بدتر از زمانی 
بوده که درآمد ۲۵ میلیارد داری داشته ایم. 
یعنی چهــار برابر افزایش درآمــد در بهبود 

وضعیت اقتصادی مان تاثیری نداشته که این 
حاکی از بی تدبیری و رانت اســت.وی ادامه 
داد: در حوزه باورها هم عده ای فکر می کنند 
حل مشکات اقتصادی راه حل سیاسی دارد. 
دائم می گویند باید برویم مذاکره کنیم. نتیجه 
مذاکره را هم دیدیم. دشــمن اهل گفت و گو 
مذاکره نیســت. شاید تا قبل برجام خیلی ها 
می گفتند اگر گفت و گو کنیم مشکات حل 
می شود اما دیدید گفت و گو کردیم و نتیجه 
چه شــد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه ازم است باور کنیم مسائل 
اقتصادی راه حل سیاسی ندارد، گفت: راهکار 
مشکات، اقتصادی اســت و رویکرد آن هم 
نگاه به درون کشور است نه در بیرون کشور.

وی ادامــه داد: وقتی موضوع چهاردرصدی ها 
را مطــرح کردم بعضی ها  تعبیر غلطی از آن 
داشتند و گمان کرده بودند من با تولید ثروت 
و با کارآفرینان  و کسانی که در کشور تاش 
می کنند تا با سرمایه گذاری کار ایجاد کنند، 
مخالفم. در حالــی که معتقدم اقتصاد، تولید 
ثــروت و امنیت ســرمایه می خواهد. اقتصاد 
حتما ثروتمند می خواهــد. من با ثروتمندی 
و تولید ثروت مخالف نیســتم. منظور من از 
چهاردرصدی ها کســانی هستند که دالی و 
قاچاق و رانت خواری می کنند.قالیباف با بیان 
اینکه اگر یک برنامه پنج ســاله را با فرهنگ 
دیدن مــردم و امکانات پیش ببریم به نتیجه 
می رسیم، اظهار کرد: اگر یک مدیریت درست 
و کارآمد داشته باشــیم و در کنار باور سنت 
های الهی به آنانی که خاقیت دارند فرصت 
دهیم با همه این سختی ها، اقتصاد در کشور 
ما در یک دوره ۵ ساله به آرامش و پایداری ای 
خواهد رســید که هرگز هیچ تحریمی چنین 

اثری بر ما نداشته باشد.

معاون پارلمانــی رئیس جمهور گفت: اگر 
می بینید که لحن کشــورهای استکباری 
تغییر کرده و به ما نزدیک می شوند نتیجه 
صبــر راهبردی نظام جمهوری اســامی 
ایــران و برجام اســت.به گزارش ایســنا، 
حسینعلی امیری در شــورای ساماندهی 
مبادات مرزی و کارگروه توسعه صادرات 
خراســان جنوبی   با بیان این که »برجام 
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر 
و امید بوده است«، اظهار کرد: خروج یک 
طرفه کشــور آمریکا هیچ ارزشی از برجام 
کاسته نشده اســت.وی با اشاره به این که 
»آمریکایی ها خودشــان را نسبت به دنیا 
بی اعتمــاد کردند« افزود: زمــان با ایران 
هراس می گفتند که ایران اهل صلح نیست 
و به دنبال بمب هســته ای هســتند. اگر 
می بینید که لحن کشــورهای استکباری 
تغییر کرده و به ما نزدیک می شوند نتیجه 
صبر راهبردی نظام جمهوری اسامی ایران 
و برجام اســت، اگر بخواهیم آثار برجام را 
نادیده بگیریم، جفا در حق رهبری، رئیس 

جمهور، تیم مذاکره کننده و مردم است.

وی بــا تاکید بــر این که 
»اگــر امروزه بــا اقتدار در 
دنیــا حضــور داریم فقط 
بخاطــر صبــر راهبردی و 
نظام  گفت:  است«،  برجام 
ایران  اســامی  جمهوری 
اکنــون دارای جایگاه ویژه 
است و کشــورهای زیادی 
تجاری،  مراودات  متقاضی 
با  اقتصــادی  و  سیاســی 

ایــران هســتند.معاون پارلمانــی رئیس 
جمهور ادامه داد: با درایت رئیس جمهور 
و راهنمایی های مقام معظم رهبری دست 
کشورهای اســتکباری خالی شده است و 
آن ها را خلع ســاح کردیــم.وی در عین 

حال بــا بیان این که »ایران 
با تنگناهای اقتصادی روبه 
رو اســت«، گفت: در هفته 
گذشته خراســان شمالی، 
آذربایجــان  و  کرمانشــاه 
بزرگ  طرح هــای  غربــی 
اقتصادی افتتاح شد و این 
نشان دهنده همت دولت و 
از بین  مدیران کشور برای 
بــردن آثار تحریم اســت. 
همراهی مردم، دولت و قوه قضاییه توانست 
ثبات اقتصادی خوبی در کشور ایجاد کند و 
به زودی شرایط اقتصادی نسبت به گذشته 
بهبود خواهد یافت.همچنین، حســینعلی 
امیری در حاشــیه بازدید از پایانه مرزی 

ماهیرود در جمع خبرنگاران، گفت: تاکید 
رئیس جمهور ســفر به اســتان ها و دیدار 
مســتقیم با مردم و پیگیری سیاست های 
عمومی دولت در استان هاست.وی با اشاره 
به ســفر خراسان جنوبی و بازدید از پایانه 
مرزی ماهیرود، افزود: در شرایط تحریم و 
در سال رونق اقتصادی تقویت و استفاده از 
ظرفیت بازارچه های مرزی از سیاست های 
دولت است.معاون پارلمانی رئیس جمهور 
اظهارکــرد: مــرز از جنبه هــای مختلف 
حائز اهمیت اســت و باید از این ظرفیت 
در رونق اقتصادی بهــره برد.امیری ادامه 
داد: در راستای سیاســت های دولت باید 
ظرفیت مرز و رونــق بازارچه های مرزی، 
رونق مناطــق ویژه اقتصــادی و مناطق 
آزاد دستور کار قرار گیرد.معاون پارلمانی 
رئیس جمهور یادآور شد: در بازدید از مرز 
ماهیرود نشستی با دستگاه ها و بخش های 
اجرایــی مرتبط با مرز ماهیــرود برگزار و 
در جلســه فردای هیئت دولت گزارشــی 
از ظرفیت هــای خراســان جنوبی به ویژه 

ظرفیت مرز ارائه خواهد شد.

ایرانیان مذاکره کننده و جنگجویان قهاری هستند
عضو فراکسیون مستقلین وایی مجلس با اشاره به توانایی ایرانیان در جنگ از زمان باستان 
تاکنــون و مذاکرات تاثیرگذار ایرانیان، گفت: ایران به دنیــا ثابت کرده که مذاکره کننده و 
جنگجوی قهاری است.رســول خضــری در گفت وگو با  خبرگــزاری خانه ملت، در واکنش 
به توئیــت دونالد ترامپ مبنی بــر اینکه »ایرانی ها هیچ جنگی را پیروز نشــده اند، اما هیچ 
مذاکره ای را نباخته اند«، دوران ایران باســتان، زمان ظهور اســام و شأن نزول سوره رم را 
یادآور شد و گفت: زمانی که امپراتور ایران امپراتور رم را شکست داد مربوط است به زمانی که 
ایرانیان هنوز اسام نیاورده بودند و رمی ها مسیحی بودند لذا خداوند برای تسای خاطر ادیان 
ابراهیمی ســوره رم را نازل فرمودند و بشارت داده شد که نگران نباشید شما در جنگ های 
بعد پیروز خواهید شــد، آقای ترامپ باید این شکست تاریخی را مطالعه کند.نماینده مردم 
پیرانشــهر و سردشــت در مجلس شورای اســامی، تصریح کرد: در تاریخ معاصر، ایران در 
دوران جنگ تحمیلی در مقابل صدام ایستاد، صدامی که اکثر کشورهای اروپایی و در رأس 
آنها آمریکا، اسرائیل و انگلیس را همراه با خود داشت اما جمهوری اسامی ایران جنگ را با 
سرافرازی به اتمام رساند.وی افزود: ترامپ فردی تاجر است و خوی و خصلت سیاسی ندارد، 
از این رو جایگاه سیاسی آمریکا را در دنیا خراب کرد. به نظر می آید ترامپ با روش های قمارباز 
گونه دارهایی را کســب کرد اما این میزان در برابر حیثیتی که از آمریکا بُرد ناچیز اســت.

خضری یادآور شــد: ایران پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد و آنها در مقابل ما نتوانستند هیچ 
اقدامی انجام دهند، ادعاهای دروغین آنها برای مردم جهان ثابت شــده است. ترامپ با این 
پیام تویتری خود بر عدم توانایی در مذاکره به خصوص در مقابل با ایران مهر تایید زد.عضو 
فراکسیون مستقلین وایی مجلس شورای اسامی  تصریح کرد: جمهوری اسامی با مجموع 
اقداماتی که در دوران جنگ تحمیلی و جنگ های دوران باستان و مذاکرات انجام داده به دنیا 

ثابت کرده که مذاکره کننده و جنگجوی قهاری است و این توانایی در خون ایرانیان است.

برجام را نمی توان با اروپایی ها حفظ کرد
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس گفت: تاریــخ مصرف این 
تصور که توســط اروپایی ها می توانیم برجام را حفظ کنیم، گذشــته است.حشمت اه 
فاحت پیشه در گفت  وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص درخواست های ایران در 
مذاکرات برجامی با کشورهای 1+4، اظهار داشت: درخواست ایران برداشتن تحریم ها یا 
برداشتن گامی اساسی از سوی اروپایی ها است اما تاکنون چنین نشده و اروپایی ها توقف 
در مقابل توقف را به زیان دیگری بیان می کنند و هیچکدام از این دو رویکرد عملی نشده 
و به نظر من اتفاق تازه ای رخ نداده است تا بگوییم ایران باید اقدام جدیدی را انجام دهد.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی در خصوص 
برگزاری کمیســیون مشترک برجام بین ایران و کشــورهای 1+4، بیان کرد: برگزاری 
کمیسیون مشــترک اقدامی حقوقی بود که در برجام پیش بینی شده بود و کشورهای 
عضو توافق هسته ای تاش کردند تا بخشی از برجام را اجرا کنند.وی افزود: وقتی یکی 
از اعضا شــکایتی از عدم اجرای تعهدات دارد، شکایت آن کشور در کمیسیون مشترک 
مطرح می شــود و خواسته های ایران نیز در کمیسیون مشترک بین ایران و 1+4 مطرح 
شد.فاحت پیشه ادامه داد: اروپایی ها خیلی دیر در مقابل اتفاقاتی برای برجام رخ داده، 
کاری را صورت دادند، آنها ابتدا ســعی کردند در قبال ضرب ااجل ایران موضع گیری 
سیاســی داشته باشند و با برگزاری جلسه کمیسیون مشترک، مشخص شد اروپایی ها 
طرحی با قابلیت عملیاتی شــدن برای برون رفت از شرایط  فعلی برجام ندارند.نماینده 
مردم اسام آباد غرب و دااهو در مجلس شورای اسامی گفت: تاریخ مصرف این تصور 
که توسط اروپایی ها می توانیم برجام را حفظ کنیم، گذشته است.وی در خصوص اینکه 
آیا اصرار کشــورهای اروپایی به برگزاری کمیسیون مشترک برجام در مخالفت با بردن 

پرونده ایران از سوی آمریکا به شورای حکام است یا خیر؟ 

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

 ایران با تنگناهای اقتصادی
 روبه رو است

محمدباقر قالیباف:

در حوزه اقتصاد کارنامه قابل قبولی نداریم



 احمد توکلی: من سرنخ را دادم؛ 
سازمان های اطاعاتی بررسی کنند

احمد توکلی در گفتگو با خط بازار، با اشــاره به واکنش فرشاد 
مقیمــی، معاون وزیر صنعت گفــت: وزارت صنعت نباید اجازه 
می داد چنین اتفاقاتی بیفتاد. ولی حاا که من ســرنخ به آنان 
داده ام، وزارت اطاعات و اطاعات ســپاه موضوع را رسیدگی و 
برخورد کنند.به گزارش«پایگاه خبری تحلیلی خط بازار«یکی 
از اظهارنظرهای جنجالــی در خصوص مدیران صنعت خودرو، 
صحبت های احمد توکلی، عضو مجمع مصلحت نظام است. وی 
معتقد است«اداره کنندگان ایران خودرو و سایپا باج می دهند 
تا بمانند. گاهی برخی از نمایندگان یک لیســتی از افراد برای 
استخدام در شرکت های خودروسازی می دهند و این مدیران 
خودرویی اطاعــت می کنند.”این اظهارنظــر با واکنش جالب 
معاون وزیر صنعت روبرو شــد به طوری که فرشــاد مقیمی در 
این باره به خط بازار گفت:«در خصوص باج دهی اداره کنندگان 
ایران خودرو و سایپا نمی توانم اان اظهارنظری داشته باشم. در 
زمانی که موعد اقدام برسد، عمل خواهیم کرد.« برخی دیگر نیز 
در واکنش به اظهارات احمد توکلی خواســتار ارائه اسناد شده 
انــد.در تازه ترین واکنش، احمد توکلی با اشــاره به اینکه ارائه 
اسناد مربوط به باج دهی مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
برعهده من نیســت، گفت: وزارت اطاعات بایستی اقدام کند.

وی در گفتگو اختصاصی با خط بازار، با اشاره به واکنش فرشاد 
مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: وزارت صنعت نباید اجازه می 
داد چنین اتفاقاتی بیفتاد. ولی حاا که من سرنخ به آنان داده ام، 
وزارت اطاعات و اطاعات ســپاه موضوع را رسیدگی و برخورد 
کند.توکلی گفت: من هشدار دادم که این اتفاق انجام می شود. 
متاســفانه در این خصوص برخی از دستگاه کوتاهی کرده اند. 
نیروهای امنیتی و اطاعاتی موظف هستند که موضوع را بررسی 
کنند.وی در پاســخ به این ســوال که وقتی برخــی از مدیران 
وزارت صنعت عضو هیئت مدیره شرکت های تابعه ایران خودرو 
هستند، می توان انتظار نظارت را داشت، گفت: چاقو دست خود 
را نمی برد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در 
این خصوص باید سازمان های نظارتی مستقل، سازمان بازرسی 
کل کشور، وزارت اطاعات و اطاعات سپاه فعال شوند و موضوع 

را برای مردم روشن کنند.

در گفتگو اختصاصی با خط بازار؛
حداد عادل: دوتابعیتی های بخش 

خصوصی می توانند سربازان خط مقدم 
جنگ اقتصادی باشند

حداد عادل در گفتگو با خط بازار در پاســخ به این ســوال که 
آیا برجســته کــردن تابعیت دوگانه فعــاان بخش خصوصی، 
تضعیف اقتصاد کشــور و هراســان کردن بخش خصوصی در 
شرایط حساس کنونی نیست، گفت: به نظر بنده برای آنکه در 
این خصوص جنجال به پا نشــود باید از قانون متابعت کرد.به 
گزارش«پایگاه خبری تحلیلــی خط بازار«موضوع«دوتابعیتی« 
از جمله موضوعات داغی اســت که این روزها بر ســر زبان ها 
افتاده اســت. هرچند که طبق قوانین عموما واژه«دو تابعیتی« 
در خصوص مقامات حاکمیتی و دولتی محل ســوال است. ولی 
به طور معناداری عاقه مند هســتند تا پای بخش خصوصی را 
نیز به این عرصه بکشــانند.بر هیچ کس پنهان نیســت که در 
دوران جنــگ اقتصادی و تحریــم اوا بخش خصوصی در خط 
مقدم مبارزه قرار دارد و ثانیا چند تابعیتی بودن مزیتی اســت 
که در دور زدن تحریم ها کمک حال اقتصاد کشور است.در این 
باره دکتر حداد عادل، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
پاسخ به این سوال که آیا برجسته کردن تابعیت دوگانه فعاان 
بخش خصوصی، تضعیف اقتصاد کشور و هراسان کردن بخش 
خصوصی در شــرایط حساس کنونی نیست، گفت: به نظر بنده 
برای آنکه در این خصوصجنجال به پا نشود باید از قانون متابعت 
کــرد.وی در گفتگو اختصاصی با خط بازار گفت: باید از مجلس 
این سوال بشــود آیا مراد غیردولتی ها نیز بودند یا خیر؟ حداد 
عادل ادامه داد: راه حل این است که اشخاص اظهار نظر نکنند 
و افرادی که مسئولیت دارند در تفسیر قانون اظهار نظر نمایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فعاان بخش 
خصوصیکه دارای تابعیت دوگانه هستند، در دوران تحریم ها می 

توانند سربازان صف اول جنگ اقتصادی باشند. 

 عزم جزم شهرداری قدس در ارتقاء 
سرانه های ورزشی
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین 
الملل شــورای اسامی و شــهرداری قدس، 
مسعود مختاری با بیان اینکه این شهرداری 
عاوه بر طیف وســیعي از وظایف عمراني و 

خدماتي در زمینه توســعه فضاهاي ورزشي نیز به منظور تأمین 
فضاهاي ازم براي گذراندن اوقات فراغت شهروندان و پرداختن 
به امر ورزش در محیط شــهري اقدامــات متعددی را عملیاتی 
کرده اســت، بیان داشت: در حال حاضر عملیات عمرانی احداث 
سالن ورزشی چند منظوره در منطقه یک شهر قدس 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.شــهردار قدس، با اشاره به اینکه 
این سالن چند منظوره ورزشــی با برآورد هزینه تقریبی پنجاه 
میلیارد ریال در حال احداث است، گفت: احداث این سالن چند 
منظوره ورزشی که شامل سالن بسکتبال، والیبال و فوتسال می 
باشد، پس از خاکبرداری سطحی و آماده سازی محل پی کنی، 
قالب بندی و آرماتوربندی، در مرحله اتمام فندانسیون و اسکلت 
فلزی اســت.وی در ادامه تصریح کرد: این ســالن ورزشی در دو 
بخش سوله ورزشی با ظرفیت 300 نفر تماشاگر و قسمت اداری 
در دو طبقه 270 متری در حال احداث می باشــد که شــامل 
بخشــهایی چون اتاق مربیان، اتاق کنترل، رختکن، اتاق کمک 
های اولیه، اتاق اداری، کافه تریا، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و 
غیره است.مختاری در خاتمه با بیان اینکه احداث و توسعه فضاها 
و اماکن ورزشي به منظور رفاه حال شهروندان در سطح محات و 
تقویت و ارتقای سرانه فضاهای ورزشی شهر یکی از اولویت های 
شهرداری می باشد، خاطر نشــان کرد: این شهرداری با احداث 

فضاهای مختلف ورزشی کارنامه درخشانی ارائه نموده است.

رئیس شورای اسامی شهر سمنان بیان کرد:
ضرورت تحقق  برنامه دوساانه های 

عکاسی،نقاشی،خط،موسیقی و تئاتر در سمنان
سمنان- حســین بابامحمدی :سرپرست ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری ســمنان گفــت: اختتامیه 
ســومین جشــنواره عکــس »شــهریاران« در آیینــی بــا 
حضور  اعضای شــورای اســامی شــهر ســمنان،مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان ســمنان و جمعی از مســووان فرهنگی 
 و اجرایــی در مجتمــع فرهنگــی هنــری کومــش ســمنان برگــزار شــد.

عباس بابایی با بیان اینکه در این مراسم  از برترین های بخش های مختلف این 
جشنواره با حضور رئیس شورای اسامی شهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان سمنان وجمعی از مسووان تجلیل شدند، اظهار داشت: در سومین دوره 
این جشنواره بیش از 700  اثر از 128 عکاس ارسال و مورد داوری قرار گرفت.وی 
در این آیین باتاکید بر اینکه برنامه ریزی مدیریت شهری باید بر مبنای کیفیت 
زندگی شهروندان در شهر باشد اظهار داشت: تاش و فعالیت های مدیران شهری 
باید بر مبنای  فراهم نمودم محیطی برای رشــد خاقانه و بالندگی شهروندان 
باشد.بابایی یکی از الزامات برنامه ریزی مدیریت شهری را پرداختن به موضوعات 
اجتماعی و سیاســت های فرهنگی در شهر دانســت و در ادامه افزود: در بحث 
مدیریت شهری باید تاش کنیم از ظرفیت های مردمی،ngoو سازمان های مردم 
نهاد به عنوان بازوان مدیریت شهری و ابزار کلیدی در اجرای برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی استفاده کرد و ان شاءاه با حضور همه هنرمندان وشهروندان  شاهد 
برپایی رویدادهای مختلف هنری،فرهنگی ورزشی در شهر سمنان باشیم و شهری 

با نشاط را برای شهرمان رقم بزنیم.

شهردارشاهرود:   
اجرای طرح های عمرانی مهم ترین هدف توسعه  

شهری است
شــاهرود حســین بابامحمدی:شهردارشــاهرود با اشــاره 
به اینکــه اجرای عملیــات های عمرانــی مهمترین هدف 
توســعه شهری اســت،گفت: همه اقدامات  مدیریت شهری 
باید بر اســاس رســیدگی به حقوق مردم باشــد.مهندس 
محســن احمدی با تاکید بر لزوم تســریع در روند اقدامــات عمرانی و آبادانی 
در شــهر، افزود: یکی از رســالتهای اصلی مدیریت شــهری ارتقاء سطح کیفی 
پروژههای عمرانی اســت که توســعه زیرساختهای شــهری را به همراه دارد .

شــهرداری  عملکــرد   از  شــهروندان  رضایــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داشــت : ابــراز  اســت،  شــهروندی  حقــوق  بــه  نهــادن  ارج  نشــانه 

بر این اســاس ســهم و نقش شــهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت 
شــهری و نظام حقوق شــهروندی اســت از  اهمیت ویژه ای برخوردار اســت .

شــهردار شــاهرود با بیــان اینکــه از نــگاه دین اســام مردم ولــی نعمت 
مســئوان هســتند،  اظهار کرد:  رســیدگی بــه حقوق شــهروندی در رفتار 
بــزرگان دیــن  ما با مــردم نشــانه توجه ویژه دین اســام به این امر اســت .

مهندس احمدی  با اشاره به اینکه سیاستهای مدیریت شهری شاهرود در حوزه 
حقوق شهروندی از اولویتها به شمار می رود.

طرح راه اندازی اتوماسیون بار برای نخستین بار در 
استان اصفهان

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و پایانه های مســافربری شهرداري اصفهان با 
بیان اینکه در ســال 97 حدود 13 میلیون مسافر از مسیر پنج پایانه مسافربری 
اصفهان با 1006 ســرویس جابجا شــدند، افزود: در بخــش معاینه فنی نیز در 
پایانه جی به بیش از  38 هزار خودرو سواری خدمات ارائه شده است.مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری شهرداري اصفهان در خصوص بودجه 
طرح توســعه پایانه های مســافربری، اظهار کرد: طرح توسعه پایانه ها به طور 
معمول از ســوی شــهرداری مرکزی و بعد از آن با کمک بخش خصوصی انجام 
می شــود و در مجموع 40 درصد بودجه سازمان مربوط به طرح های توسعه و 
بهســازی پایانه های مسافربری است.  وی با بیان اینکه هزینه نگهداری ترمینال 
کاوه در ســال 97 حــدود 2 میلیارد تومان بود، تصریح کــرد: بودجه کل پایانه 
های مســافربری اصفهان در سال جاری 21 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

محبوبی همچنین با اشاره به طرح راه اندازی اتوماسیون بار برای نخستین بار در 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع درآمدی سازمان و لزوم 
پیش بینی تامین هزینه ها برای تداوم خدمت رسانی در پایانه های پنجگانه به 
شهروندان و استفاده از فضاهای با استفاده و تکمیل چرخه خدمات حمل ونقلی 
در پایانه های مســافربری، سازمان پایانه ها اقدام به راه اندازی اتوماسیون بار در 
پایانه کاوه در مســاحت تقریبی 300 متر مربع کرده است.وی تاکید کرد: طرح 
راه اندازی اتوماسیون بار در آینده می تواند زمینه ساز جمع آوری مشاغل مزاحم 
در سطح شهر اصفهان و جابجایی بارهای مجاز توسط اتوبوس های بین شهری 
با رعایت شرایط استاندارد و حفظ جان و مال مسافران تحت نظارت ارگان های 

ذیربط خواهد شد.

بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی 
استان از خلیج گرگان

در پی دستور استاندارگلســتان مبنی بر ضرورت احیای خلیج گرگان، مدیران 
روابط عمومی دســتگاه های اجرایی اســتان از خلیج گرگان در ساحل دریای 
نوکنده از توابع شهرســتان بندرگز بازدید بعمل آوردند.در این بازدید، فرماندار 
شهرستان بندرگز، نماینده های ادارات کل آب منطقه ای و محیط زیست حضور 
داشته و به بیان گزارشی از وضعیت خلیج پرداختند.این بازدید به هدف حساس 
نمودن مشکل خشک شدن خلیج گرگان، انعکاس مشکات مربوط به آن، روشن 
نمودن افکار عمومی و آگاه نمودن عموم مردم از تبعات ناشــی از خشک شدن 
این خلیج انجام شد.شایان ذکر است که خلیج گرگان به عنوان بزرگترین خلیج 
دریای خزر بوده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شــرقی دریای خزر و 
حوزه شهرستان های بندرترکمن، بندرگز،نوکنده و بهشهر از 60 کیلومتر طول و 
حداکثر 12 کیلومتر عرض برخوردار بوده و دارای امتداد شرقی-غربی می باشد. 

بازار سکه و طا درحالی نخستین روز از هفته جاری 
را با کاهش حدود ۵0 هزار تومانی قیمت نســبت به 
مدت مشابه هفته گذشته آغاز کرد که قیمت ارز در 
نخســتین روز از هفته جاری با افزایش نسبت به روز 
پنج شنبه هفته گذشــته همراه بود.به گزارش ایسنا، 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار دیروز 

)شــنبه( به چهار میلیون و 17۵ هزار تومان رسید و 
هــر گرم طای 18 عیار نیز 409 هزار و 900 تومان 
قیمت داشت.دیروز سکه طرح قدیم با قیمتی معادل 
چهار میلیون و 80 هزار تومان داد و ستد شد. این در 
حالی است که قیمت نیم سکه دو میلیون و 2۵0 هزار 
تومان، ربع ســکه یک میلیــون و 440 هزار تومان و 

سکه گرمی 9۵0 هزار تومان بود.همچنین در بازارهای 
جهانــی، آخرین قیمت هر اونس طــای جهانی به 
1441 دار رسید.قیمت ارز در نخستین روز از هفته 
جاری با افزایش نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته 
همراه بود.بانک ها دیروز )دوازدهم مرداد( قیمت دار 
را نسبت به پنج شنبه گذشته افزایش دادند؛ به طوری 

که قیمت خرید دار در بانک ها که در روز پنج شنبه 
11 هزار و ۵۵7 تومان بود، دیروز به 11 هزار و 6۵4 
تومان رسید.شعب ارزی بانک ها دیروز هر یورو را 12 
هزار و 9۵0 تومان می خریدند که در مقایسه با قیمت 
13 هزار و 763 تومانی پنج شــنبه، قیمت این ارز نیز 

کاهش یافته است.

 گزیده خبرقیمت طا، سکه و ارز در روز شنبه

استانها
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اقتصاد کان

مدیــر کل دفتر بازرســی ویژه، مبــارزه با 
پولشــویی و فــرار مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش 
های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه 
ســال اخیر خبر داد.به گزارش سازمان امور 
مالیاتی کشور، هادی خانی عنوان کرد: طی 
سه سال گذشــته، اقدامات ازم به منظور 
اخذ صورتحساب های بانکی حدود 17 هزار 
مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین 
تفکیک و ارســال اطاعات بــه ادارات کل 
جهت شناســایی مودیان و مطالبه و وصول 
مالیات متعلقه انجام گرفته است.وی اظهار 
داشت: در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون 
رکورد اطاعات تراکنش هــای بانکی افراد 
مشــکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، 
در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار 
دارد.خانــی همچنین از شناســایی حدود 
6 هزار مودی جدید از طریق شناســایی و 
رسیدگی به اطاعات تراکنش های مشکوک 
بانکی خبــر داد و گفت: تاکنــون از محل 
بررسی تراکنش های مشکوک بانکی حدود 
هشت هزار شخص، بالغ بر 24 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی، شناســایی و برای این 
اشخاص برگ تشــخیص صادر شده است.

مدیــر کل دفتر بازرســی ویژه، مبــارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور همچنین تصریح کرد: مطابق قانون، 
شرکت های مســتقر در مناطق ویژه و آزاد 
تجاری صنعتی از معافیت ها و مشوق هایی 
برخوردارنــد.وی افــزود: از مهمترین این 
معافیت ها، برخــورداری از معافیت مالیاتی 
موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اســامی و 
همچنین معافیت مالیات ارزش افزوده بابت 
معامله بیــن فعاان اقتصــادی در مناطق 
مختلــف اقتصــادی و آزاد تجاری صنعتی 
است.مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور اضافه کرد: این معافیت ها در پاره ای 
موارد، محمل مناســبی برای فرار مالیاتی 
برخی شرکت های متخلف بوده است.خانی 
افزود: از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی 
در زمینــه مبــارزه با فــرار مالیاتی در این 
مناطق، شناســایی فرارهای مالیاتی ناشی 
از سوء  اســتفاده از معافیت های صادرات و 
مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی از محل 
عرضه  محصوات پتروشــیمی در معامات 
شــرکت بورس کاای ایران بابت مواد اولیه 
محصوات پتروشــیمی بوده کــه در این 
رابطه، اطاعات مالی اشــخاص مشکوک از 

مراجــع ذیربط اخــذ و مطالبه حقوق حقه 
دولت صورت گرفته است.وی اظهار داشت: 
در این رابطه تا پایان سال 1397، اطاعات 
خرید 249 شــرکت به 24 اداره کل حسب 
مورد ارســال شده اســت که پیگیری های 
انجام شــده از معامات بورس کاا، تاکنون 
منجــر به مطالبه مبلغــی در حدود 4260 
میلیارد تومان )مالیات و جریمه عملکرد و 
ارزش افزوده( شــده است.خانی اعام کرد: 
با همکاری دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کاای 
ایران، طراحی فرآیند جدید شناسایی فرار 
مالیاتــی در معامات بورس کاا با تاکید بر 
وصول مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار 
قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه کشف و 
شناســایی فرار مالیاتی و شناسایی مودیان 
جدید از مهمترین برنامه های این ســازمان 
اســت، تاکید کرد: سیاســت ســازمان در 

سال جاری این اســت که با تکمیل پایگاه 
اطاعات مودیان، کشــف فرارهای مالیاتی 
و شناســایی فعاان اقتصادی فاقد پرونده 
مالیاتی، درآمدهای پیش بینی شده امسال 
محقق شــود.خانی تصریح کرد: کشــور ما 
دارای ظرفیت هــای گســترده ای از جهت 
درآمدهای قابل وصول مالیاتی اســت و در 
صورت اجرای کامل طــرح جامع مالیاتی، 
عما امکان دسترســی نظــام مالیاتی به 
ایه های پنهان و غیرشــفاف اقتصاد فراهم 
خواهد شــد.مدیر کل دفتر بازرســی ویژه، 
مبارزه با پولشــویی و فرار مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور درخصوص فرار مالیاتی 
در برخی صنوف همچون طا و جواهر نیز 
گفــت: در این رابطه نیــز تاکنون وضعیت 
مالیاتی 1399 مودی فعال در صنف طا و 
جواهر مورد بررســی قرار گرفته و اطاعات 
بانکی این افراد به منظور شناسایی و کشف 

فرار مالیاتی احتمالی اخذ شده است.
ســایر  همــکاری  خصــوص  در  خانــی 
دســتگاه های ذیربــط با این ســازمان در 
زمینــه برخورد با مجرمــان مالیاتی گفت: 
طی ســال های اخیر، همکاری دستگاه های 
انتظامی، نظارتی و امنیتی، از جمله سازمان 
بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، 
اقتصادی وزارت اطاعات، معاونت  معاونت 
مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس آگاهی با 
ســازمان امور مالیاتی کشور به شدت ارتقا 
پیدا کرده و شــاهد تعامــل حداکثری این 
دســتگاه ها با نظام مالیاتی در زمینه تبادل 
اطاعات، پیشگیری از وقوع جرم، هم افزایی 
در شناســایی مجرمان و برخــورد قاطع با 

متخلفان هستیم.

با رشد هشــت واحدی شاخص کل بورس، 
امروز نماگر توانســت رکــورد جدیدی را به 
ثبــت برســاند و به نیمه کانــال 2۵4 هزار 
واحدی نزدیک شــود کــه در مجموع 320 
سهم در بورس و فرابورس با افزایش قیمت 
همراه بودند.به گزارش ایســنا، دیروز با باز 
شــدن معامات بورس اوراق بهادار تهران تا 
ساعت 9:2۵ دقیقه شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتــی روند صعودی داشــت اما از این 
لحظه تا ســاعت 11 روند نزولی را در پیش 
گرفت در ادامه نیز با نوســاناتی همراه شد و 
در نهایت نســبت به آخرین روز کاری هفته 
گذشته 8 واحد رشد کرد و در تراز 2۵4 هزار 
و 4۵3 واحدی ایستاد.شاخص کل هم وزن 
نیز با ۵96 واحد رشــد عدد 62 هزار و 612 
را تجربه کرد و شــاخص آزاد شناور با 144 
واحد افزایش رقم 282 هزار و 916 واحدی 
را پشــت سر گذاشت.اما شاخص بازار اول با 
۵02 واحد کاهش تا عدد 196 هزار و 160 

واحدی پایین رفت در عین حال شــاخص 
بازار دوم با 2274 واحد رشد رقم ۵11 هزار 
و 99۵ واحدی را تجربه کرد.ملی صنایع مس 
ایران، معدنی و صنعتی چادر ملو، پتروشیمی 
پارس و فــواد مبارکه اصفهــان دیروز به 
ترتیب 324، 244، 169 و 1۵2 واحد تاثیر 
کاهشی  سعی کردند شــاخص های بازار را 
به ســمت پایین هدایت کنند.اما در طرف 
مقابل گروه مپنا، ســرمایه گذاری نفت، گاز 
و پتروشیمی تامین و داده گستر عصر نوین 
هر کدام به ترتیب 214، 213 و 126 واحد 
تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.

دیروز نیز گروه محصوات شیمیایی  از نظر 
ارزش معامات در صدر داد و ستدها ایستاد 
به طوری که 203 میلیون ســهم به ارزش 

133 میلیارد تومان در 46 هزار و 444 نوبت  
در ایــن گروه مورد داد و ســتد قرار گرفت.

شیمیایی ها دیروز عمدتا شاهد نوسان قیمتی 
کمتــر از دو درصد بودند. در رتبه دوم گروه 
اطاعــات و ارتباطات قرار گرفت؛ به طوری 
که 96 میلیون ســهم به ارزش 78 میلیارد 
تومان در این گروه داد و ســتد شد. در صدر 
این گروه نمادهای  وب قرار داشت که دیروز 
بازگشــایی شد و در روزهای گذشته مجمع 
عمومی عادی ساانه اش برگزار شده بود. این 
سهم که دیروز بدون نوسان قیمت بازگشایی 
شــد توانســت در قیمت پایانی بیش از 16 
درصد و در قیمت آخرین معامله نزدیک به 
18 درصد رشد قیمت را تجربه کند و کمک 
فزاینده ای به رشــد نماگر اصلی بازار داشته 

باشــد.گروه خودرو و ساخت قطعات از نظر 
ارزش بازار دیروز در جایگاه سوم قرار گرفت؛ 
به طوری که با حجم معامات 2۵3 میلیون 
ســهم و اوراق مالی ارزش معاماتش به 60 
میلیــارد تومان رســید.ارزش کل معامات 
بــورس تهران به رقــم 8۵0 میلیارد تومان 
رســید و حجم معامات به دو میلیارد سهم 
و اوراق مالی نزدیک شــد. همچنین تعداد 
معامات این بــازار تا رقم 2۵8 هزار و 242 
واحــدی باا رفت.آیفکس نیــز دیروز با 19 
واحد رشد تراز 3393 واحدی را تجربه کرد 
و ارزش معامات فرابورس رقم 907 میلیارد 
تومان را پشت سر گذاشت. حجم معامات 
این بازار تا رقم 980 میلیون ســهم و اوراق 
مالی باا رفت.دیــروز در بورس تهران 208 
سهم با افزایش قیمت و 131 سهم با کاهش 
قیمت روبرو شــدند. در فرابورس نیز تعداد 
نمادهای مثبت بــه 208 و تعداد نمادهای 

منفی به 131 رسید.

بازار اجاره آرام تر شد
جهــش قیمت ها در بــازار اجاره، ایــن بخش را نیز دچار کســادی کرد. 
واســطه های ملکی می گویند به دنبال افــت 6۵ درصدی خرید و فروش 
مســکن، از ابتــدای تیرماه بازار اجاره نیز دچار کســادی شــده و عمده 
مستاجران قراردادهای خود را تمدید می کنند؛ شیب افزایش قیمت ها نیز 
مایم تر شده است.به گزارش ایسنا، از ابتدای خردادماه امسال قیمت ها در 
بازار اجاره به تبعیت از جهش قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت. دفاتر  
اماک از افزایش 20 تا 70 درصدی نرخ های پیشنهادی از سوی موجران 
خبر دادند. با این که روند رشــد قیمت ها با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایین تر از افزایش قیمت خرید و فروش 
بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مســکن افزایش یافته است. به دلیل پایین آمدن 
نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح می دهند که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت کنند.پیش بینی می شد 
با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل جابه جایی محسوب می شود شاهد افزایش جابه جایی و به تبع آن رشد قیمت ها در 
بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا 
حدودی آرام شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان مهم ترین شاخص قیمت اجاره ارزیابی می شود. هرچند عواملی 
همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. قیمت مسکن شهر تهران 
در تیرماه 1398 به متری 13.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل فقط 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 91 درصد رشد نشان داد. افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت  
شدند.از سوی دیگر گزارش های میدانی نشان می دهد که امسال مستاجران به اولویت های بعدی روی آورده اند. بعضی 
به خانه های قدیمی تر رفته اند و برخی دیگر محله یا منطقه خود را تغییر داده اند. هم چنین از اطراف تهران خبر  می رسد 
که به دنبال نوسانات نرخ اجاره بها جمعیت شهرهای اقماری پایتخت افزایش یافته است. یک واسطه ملکی در یکی از 
شهرهای شرق تهران می گوید: امسال شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از خانوارهای تهرانی به این  منطقه هستیم؛ 
برخی برای خرید آمدند و برخی دیگر برای  اجاره.با این که  بانک مرکزی، میانگین افزایش اجاره بها در شهر تهران طی 
تیرماه امســال نســبت به تیرماه پارسال را 2۵ درصد اعام کرده، بررسی های میدانی حاکی  از آن است که در مناطق 
دارای سرانه های مناسب و پرتقاضا افزایش، بسیار  بیش  از این مقدار بوده است. هرچند از اوایل تیرماه قراردادهای اجاره 

هم راکد شده و مشاوران اماک می گویند که عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید می کنند. 

دعوای ارزی آمریکا و اروپا باا گرفت
مشاور اقتصادی کاخ ســفید گفت که اروپا نیازمند یک برنامه 
منسجم رشد است و نه دســتکاری در نرخ های برابری ارز.به 
گزارش ایســنا به نقل از فاکس بیزینس، لری کودلو، مشــاور 
اقتصــادی رئیس جمهور آمریکا بار دیگــر به اروپا در خصوص 
دســتکاری تعمدی در نرخ برابری ارز هشــدار داد و  گفت که 
اگر اروپایی ها می خواهند یک نرخ بهره مناســب داشته باشند 
باید دارای یک برنامه منسجم اقتصادی باشند و این که فقط به 
تزریق بیشتر و بیشتر پول به بازارها اقدام کنند، دردی از آن ها 
دوا نخواهد شد. وی گفت که در حاشیه نشست وزیران خارجه 
گــروه هفت که اواخر این ماه برگزار خواهد شــد، پیغامی را از 
طرف کاخ سفید به طرف های اروپایی منتقل خواهد کرد.هفته 
گذشــته بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت تا نرخ بهره بازتامین 
مالــی خود را به صفر درصد کاهش دهد و ماریو دراگی، رئیس 
ایتالیایی این بانک وعده داد سیاست های محرک پولی جدیدی 
در راه خواهند بود که احتماا از ماه نوامبر اجرایی می شــوند. 
کمتر بودن هزینه اســتقراض از اروپا در مقایسه با آمریکا یکی 
از فاکتورهــای تقویت دار در برابر یورو طی روزهای اخیر بوده 
اســت.کودلو ضمن اشــاره تلویحی به این مساله گفت: حتما 
سخنان رئیس جمهور را در این خصوص شنیده اید. او ایده اروپا 
را دوســت ندارد. چه به صورت رسمی و چه به صورت نانوشته، 
اروپایی ها نباید نرخ برابری یورو را به پایین ســوق دهند. وی 
افزود: چیزی که )اروپایی ها( نیاز دارند کاهش نرخ مالیات است. 
باید موانع تجاری را کاهش دهند. این خیلی مهم اســت.کودلو 
تنها فردی در کاخ سفید نیست که فکرمی کند اروپایی ها عمدا 

در نرخ برابری ارز دستکاری می کنند. 

بـورس رکـورد زد

با رصد تراکنش های بانکی تحقق یافت

شناسایی ۲۴ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی



بازدید مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات 
 شرکت ملی گاز ایران از شرکت گاز

 استان البرز
روح اه نوریــان، مدیر فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات شــرکت ملی گاز ایران به همراه 
هیأتــی از زیرســاخت های امــور فناوری 
اطاعات و ارتباطات شرکت گاز استان البرز 
بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان البرز، 
روح اه نوریان، مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات شــرکت ملی 
گاز ایران به منظور بازدید از زیرساخت های امور فناوری اطاعات 
و ارتباطات شــرکت گاز اســتان البرز بازدید کرد.پس از بازدید 
جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، سرپرست 
فناوری اطاعات و ارتباطات و روسای واحدها برگزار شد.در این 
جلســه، مدیرعامل شرکت گاز اســتان البرز گفت: امیدواریم با 
توجه به زیرساخت هایی که در امور فناوری اطاعات و ارتباطات 
شرکت فراهم شده است، بتوانیم در راستای خدمت رسانی مطلوب 
به مردم، گام های مؤثری برداریم.وی با اشــاره به دو ویژگی بارز 
در این اســتان گفت: استان البرز با رشــد 3 درصدی جمعیت 
و افزایش 40 هزار مشــترک جدید در هرســال، خود را از سایر 
استان ها متمایز کرده اســت.تقی نژاد استان البرز را با توجه به 
میزان گازرسانی انجام شده، در آستانه عرصه نگهداشت دانست 
و گفت: از اولین گازرســانی به استان البرز 31 سال می گذرد و 
توسعه در این استان هنوز ادامه دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرز، در خصوص توســعه این اســتان گفت: بعد از به رسمیت 
شناخته شــدن شرکت گاز اســتان البرز از ســال 94 تاکنون 
تاش شده است توسعه گازرســانی در استان سرعت بیشتری 
به خود بگیرد، به طوری که کلنــگ خط انتقال بوئین زهرا-کرج 
زده شــده است.تقی نژاد با اشــاره به اقدامات انجام شده در امور 
فناوری اطاعات و ارتباطات شرکت گاز استان البرز نیز تصریح 
کرد: فنــاوری اطاعات و ارتباطات ما امروز با تکیه بر به روزترین 
نرم افزارهای دنیا پیش می رود و ما انتظار داریم کارها سهل تر و 
سریع تر انجام شــود.وی بابیان اینکه ما در این سال ها در تاش 
بودیم در کنار رشــد، توسعه یافته شویم گفت:  برای رسیدن به 
این هدف باید به 4 عامل استراتژی، ساختار، تکنولوژی و منابع 

انسانی توجه ویژه ای داشته باشیم.

عملیات ایمن سازی مسیر رلیف های 
خطوط فراروده در مرکز انتقال نفت شازند

پس از 22 ســاعت عملیات پیوسته گروه های فنی، عملیاتی و 
ســتادی ، اصاح و تغییرات در 6 نقطه از منیفولد مسیر خطوط 
10،12،16 و 26 اینــچ فراورده در مرکز انتقال نفت شــازند با 
موفقیت انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران- منطقه مرکزی، عملیات اصاح و تغییرات 
6 نقطه در مرکز انتقال نفت شازند ، با هدف نصب فلوسوئیچ در 
مسیر های رلیف های مرکز انتقال نفت شازند، اصاح مسیر لوله 
کشی های قبلی و نصب فلوســوییچ در دستور کار قرار گرفت.

محمد سلیمی پناه، رئیس مرکز انتقال نفت شازند گفت: با انجام 
عملیــات قطع و وصل هدر اصلی رلیــف خروجی خط 26اینچ 
فراورده مرکز انتقال نفت شازند، راه اندازی خط 26اینچ فراورده 
شــازند – ری به زودی انجام می شــود.وی با اشاره به افزایش 
ضریــب ایمنی خط 26اینچ انتقال فراروده ،گفت:  تا قبل از این 
، امــکان بهره برداری از خط به دلیل در ســرویس نبودن رلیف 
ولوها وجود نداشــت.وی تاکید کرد: با انجام عملیات برشکاری 
هــدر خروجی رلیف های خطــوط 10، 12 و 16اینچ ورودی و 
خروجــی مرکز انتقال نفت شــازند بمنظور نصب فلوســوییچ، 
ضریــب ایمنی عملیاتی در این خطوط افزایش یافت ; بطوریکه 
در هنــگام عمل کردن رلیف های خطوط مربوطه بهره بردار در 
اتاق کنترل متوجه خطر شده و اقدامات ازم را انجام میدهد.علی 
اکبر فضلــی خانی، معاون عملیات منطقه مرکزی، تصریح کرد: 
بمنظور جلوگیری از محصول نا منطبق، نصب شــیر در ورودی 
شیرهای کنترل 16 اینچ با موفقیت انجام شد.وی گفت: پس از 
توقف خطوط 10، 12 ، 16 با هماهنگی کنترل مرکزی ، بستن 
شیرهای ورودی و خروجی خطوط 10،12 و 16 توسط همکاران 

مرکز انتقال نفت شازند انجام گرفت.

درراستاي مصرف بهینه آب 
خط انتقال ،ایستگاه پمپاژ و  تصفیه خانه 

پساب شهري در شرکت پاایش نفت 
اصفهان احداث شد

    براي نخســتین  بــار در ایران پروژه ملي زیســت محیطي  
تصفیه و اســتفاده صنعتي از  فاضاب شهري در شرکت پاایش 
نفت اصفهان بــا رویکرد کاهش مصرف منابع )آب شــرب (  با 
ظرفیــت 750 متر مکعب درســاعت راه اندازي شــد.    معاون 
مهندسي  وتوسعه شرکت پاایش نفت اصفهان افزود: این شرکت 
در جهت صیانت از منابع ملي و با توجه به بحران آب در اســتان 
اصفهان ، به منظور مصرف بهینه از این مایه حیات ، اســتفاده از 
پساب شهري را براي تولید آب صنعتي مورد نیاز، طراحي و اجرا 
نموده  است.سید مصطفي الهي گفت: بر اساس برنامه ریزي ها، 
انتقال وتصفیه پساب شاهین شهر با همکاري دو شرکت توانمند 
داخلي در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه 
خانه ،احداث خط انتقال پساب به پاایشگاه و ساخت تصفیه خانه 
در محل این شرکت انجام گرفت. این پروژه  ظرفیت تصفیه 750 
متر مکعب برســاعت پساب شهري  را دارد،وي با بیان اینکه این 
پــروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزینه اي بالغ بر100 میلیارد 
تومان در محل شرکت پاایش نفت اصفهان اجرایي شده، تصریح 
کرد:   بر اساس اعام  واحد مهندسي پاایشگاه ، مشکل اساسي 
بر ســر راه محقق شــدن اهداف این طرح و طرحهاي مشابه در 
کشور،  تغییر مشخصات پساب تحویلي  است که انتظار مي رود 
استاندارد آن توسط  اداره کل  استاندارد و سازمان محیط زیست 
اباغ شــود و فروشندگان پساب نیز موظف به رعایت آن گردند .       
گفتني است در گذشته  پســاب مذکور براي مصارف غیر مجاز 
استفاده مي گردید  و به طور حتم  اجراي این طرح،  ارزش بسیار 

عظیمي در بخش  زیست محیطي محسوب مي شود. 

عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز: 
تاش مدیرعامل صندوق بازنشستگی برای رونِق 

تولید در صنایع خوزستان  
عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز از حمایت 
های ویژه مدیرعامل صندوِق بازنشســتگی با هدف 
رونق خط تولید و همکاری دادستانی اهواز و استاندار 
برای رفع بدهی 10 ساله شرکِت لوله سازی خبر داد. 
عضو هیات مدیره شــرکت لوله سازی اهواز از تاش 
برای رفع بدهی 10 ساله این شرکت خبر داد.حسام 

خوش بین فر عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز افزود: شرکت لوله سازی 
اهواز اولین شــرکتی است که توانست 50 کیلومتر از پروژه ملِی گوره_جاسک را 
تولید و آزاد کند و امیدواریم در آینده نزدیک، باقی لوله ها را نیز تولید و به کارفرما 
تحویل دهیم.وی افزود: موفقیت ما در این پروژه از نتایج حمایت ها و تدبیر دکتر 
صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری است. حمایت های شبانه روزی 
و بی دریغ ایشــان از مجموعه لوله ســازی اهواز و فواد اکسین باعث شد چرخه 
ی تولید در اســتان شاهد حرکت بزرگی باشد که برای اولین بار ما بتوانیم تولید 
ورق های ترش را در کشور داشته باشیم.خوش بین فر از همکاری دادستانی اهواز 
و اســتاندار برای رفع بدهی 10 ســاله ی شرکِت لوله سازی و حمایت های ویژه 
صندوِق بازنشستگی با هدف رونق خط تولید خبر داد.وی یاداور شد: طی جلسه 
اخیری که با دادستان و استاندار محترم خوزستان داشتم، پیراموِن حِل مشکاِت 
شــرکت لوله سازی اهواز و بانک پاسارگاد تدابیر مناسبی اتخاذ کردند و از هر دو 
بزرگوار تشکر ویژه دارم.خوش بین فر با بیان اینکه دادستان اهواز برای کمک به 
صنعت و تولید عزِم جدی دارد توضیح داد: همه ی َهم و غم دادســتان معطوف 
به منویات رهبری درخصوص »رونق تولید« برای کمک به مجموعه شرکت لوله 

سازی اهواز و تولید است.
تاش برای رفع بدهی 10 ساله لوله سازی اهواز

وی گفت؛ دادســتان توانســت در این زمینه بســیار کمک بدهد و با دعوت از 
مدیرعامِل محترم بانک پاسارگاد توانست برای خیلی از بدهی ها تخفیف بگیرد و 
چالش 10 ســاله ی شرکت لوله سازی اهواز با بانک پاسارگاد امیدواریم با کمک 
دادستان و استاندار محترم حل کنیم. با رفِع این مشکل، دغدغه ی 1 هزار و 700 
نیروی این شرکت برطرف می شود و با انگیزه ی بیشتر به سوی تولید حداکثری 
گام برمیدارند.شرکت لوله سازی اهواز با تولید لوله های پروژه ی خطوط لوله ی 
گوره _ جاسک توانست 50 کیلومتر اولیه را تولید کند. شرکت فواد اکسین طی 
ماه جاری برای اولین بار در شــرایط تحریم توانست ورق های ترش را تولید و در 

اختیار شرکت لوله سازی اهواز بگذارند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی:
توجه و تعهد به مسئولیت اجتماعی به یک ارزش در 

بین کارکنان تبدیل شده است
مدیر کل بهزیســتی خراســان رضوی گفت: کمک های خیریه کارکنان شرکت 
پاایش گاز شــهید هاشمی نژاد زمینه ســاز ادامه تحصیل فرزندان بهزیستی و 
شکوفایی خانواده های تحت پوشش این نهاد در شهرستان سرخس شده است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد، حمید رضا پوریوسف 
در نشست صمیمانه با مدیرعامل و کارکنان پاایشگاه افزود: امروز شاهد حمایت 
های پاایشگاه از کسب و کارهای نوپا و شرکت های داخلی فعال شهرستان هستیم 
که زمینه ساز شکوفایی فعالیت های اقتصادی در این شهرستان مرزی شده است.

وی با اشــاره به اینکه مدیران ارشــد پاایشــگاه تاش های زیادی را در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکتی داشته اند بیان کرد: مدیران و کارکنان 
پاایشــگاه در قالب فعالیت مسئولیت اجتماعی ارتباط بسیار مناسبی را با جامعه 
هدف بهزیســتی برقرار نموده و این نهاد از خدمات خیرخواهانه مجموعه خیریه 
کارکنان پاایشــگاه برخوردار شده است.این مقام مسئول با بیان اینکه بهزیستی 
خراســان رضوی جامعه هدف وسیعی را تحت پوشش دارد تصریح کرد: با کمک 
افرادی که در مســائل اجتماعی فعال هســتند و دغدغه ارائه خدمات به خانواده 
های مددجویان بهزیستی را دارند شاهد گام های بسیار خوبی در ارائه خدمات به 
این خانواده ها هستیم.پوریوســف ادامه داد: در این نشست مقرر شد در برگزاری 
کاس های آموزشی و توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی شهرستان سرخس با 

مشارکت خیریه کارکنان کارکنان پاایشگاه اقدامات خوبی صورت بگیرد.

مهندس جمشید طالبی :
حذف قبوض کاغذی برق بیش از 150 میلیارد تومان 

صرفه جویی اقتصادی دارد 
مهندس جمشــید طالبی  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گیان 
درجلسه شورای اداری  استانداری گیان :حذف قبوض کاغذی برق عاوه بر حفظ 
محیط زیست بیش از 150 میلیارد تومان در سطح کشور صرفه جویی اقتصادی 
دارد.مهندس جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیان در 
جلسه شورای اداری استان که با حضور مهندس زارع سرپرست استانداری گیان و 
جمعی از مدیران کل  و مسئوان دستگاههای اجرایی استان در استانداری برگزار 
شــد ،ضمن حضور در جلســه و بیان اطاعات کلی شرکت تا پایان سال 97  به 
طرح ملی حذف قبوض کاغذی برق اشاره و خاطر نشان کرد : در راستای حمایت 
از محیط زیســت و جلوگیری از آثار زیانبار قطع درختان در جهت تولید کاغذ ، 
وزارت نیرو پروژه حذف قبوض کاغذی برق را در دســتور کار خود قرار داد بگونه 
ای که تا پایان شــهریور ماه سال جاری ، قبوض کاغذی کلیه مشترکین حذف و 
صورتحساب پیامکی جایگزین آن خواهد شد .وی در ادامه روشهای  ثبت شماره 
تلفن همرا ه جهت صدور صورتحســاب پیامکی برق را برای حضار تشریح کرد و 
بیان داشت : مشترکین محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت اینشرکت به 
آدرس :  www.gilanpdc.irشماره 8 رقمی اشتراک برق و شماره تلفن همراه 
خود را ثبت نمایند . همچنین از طریق ارائه شــماره تلفن همراه به مامور قرائت 
کنتور و مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات توزیع برق مناطق این موضوع میسر 
خواهد شــد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیان با اشاره به مزیت 
های اجرای طرح ملی قبض ســبز)حذف قبوض کاغذی( اظهار داشــت :  حذف 
قبوض کاغذی در سطح کشور بیش از 150 میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی 

به همراه خواهد داشت.

وزیر نفت هند در اظهاراتی خواستار افزایش استقراض 
خارجی شرکت های نفتی هندی برای حفظ رشد این 
صنعت شد.به گزارش ایســنا، دارمندرا پرادهان، وزیر 
نفــت هند در اظهاراتی در دهلی نو گفت: بخش انرژی 
رو به رشــد هند برای ســرمایه گذاری خارجی جذاب 
است. بسیاری از شــرکت ها به شکل موفقیت آمیزی 

تامین مالی را از طریق بازار اوراق قرضه خارجی افزایش 
داده اند و این شیوه تامین مالی احتماا در آینده رشد 
بیشتری پیدا خواهد کرد.رشد بدهی های بانکی و بحران 
اعتباری متعاقب آن در هنــد، راه را برای تامین مالی 
شــرکت های انرژی هند توسط شــرکت های سرمایه 
گذاری خصوصــی و صندوقهای مالی دولتی گشــود 

اما اکثر این جریان به ســوی شرکت های خصوصی به 
خصوص شرکت های انرژی تجدیدپذیر هدایت شد.به 
نظر می رســد شــرکت های دولتی هندی برای بهره 
گرفتن از این فرصت و اســتفاده از سرمایه خارجی، به 
کندی عمل کرده اند. هند در شرایطی که انتظار می رود 
در میان مدت به بزرگترین موتور رشد تقاضای جهانی 

برای نفت تبدیل شود، به مقصد سرمایه گذاری جذابی 
برای موسســات دولتی و خصوصی تبدیل شده است.

پیش بینی می شــود تقاضا برای انرژی در هند با رشد 
اقتصادی و رشــد جمعیت این کشور تا 10 سال آینده 
دو برابر شود. تا به امروز عمده انرژی هند با استفاده از 

زغال سنگ تامین شده است.

درخواست هند از شرکت های نفتی  گزیده خبر
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گزیده خبر

نفت و انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی 
گفت:  از 15 کشور همسایه ، 9 کشور به دلیل 
کیفیت باا و قیمــت رقابتی مایل به خرید 
بنزین از ایران هستند که به دلیل تحریم ها 
این معامات در قالب تهاتر و یا با پول محلی 
انجام خواهد شــد.»رضا پدیدار« در گفت و 
گو با ایرنا با بیان ایــن مطلب ادامه داد: اگر 
محدودیت های تحریم کم شــده و مبادات 
پولی روان شود، تمام 15 کشور همسایه به 
سمت بازار ایران می آیند.وی افزود: نخستین 
محمولــه بنزین در بورس انــرژی به مقصد 
افغانستان و دومین محموله به مقصد اقلیم 
کردســتان عراق است.   مقاصد بعدی بنزین 
صادراتی نیز پاکســتان و ارمنستان خواهد 
بود.این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشــاره 
بــه تمایل ترکیه، آذربایجــان و اربیل عراق 
بــرای واردات گازوئیل،  تاکیــد کرد: یکی از 
کشــورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز 
مشــتری گازوئیل و نفت کوره ایران است.

پدیدار گفت: پیشنهاد عرضه بنزین در بورس 
انرژی از سوی بخش خصوصی مطرح شد و 
سال گذشته نیز از رئیس بورس انرژی دعوت 
شد تا در کمیسیون انرژی اتاق حاضر شود.

وی افــزود:  اگر دولت بخواهد عرضه فرآورده 

های نفتی در بورس انرژی موفق باشــد باید 
تصدی گــری را کنــار بگذارد.پدیدار با بیان 
اینکه در فــروش فرآورده های نفتی و نفت 
خام در بورس انرژی دستورالعمل به نحوی 
اســت که پول به صورت نقد پرداخت شود، 
 تاکید کرد:  با توجه بــه اینکه محموله های 
عرضه شــده در بورس انرژی باای هزار تن 

اســت به دلیل تاطم های اقتصادی بخش 
خصوصی توان محدودی دارد.به گفته رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق تهران،  پیشنهاد بخش 
خصوصی برای ســرعت گرفتن معامات در 
این زمینه ایجاد خط اعتباری است تا با توجه 
به نامایماتی که در جریان صادرات به دلیل 
تحریم ها وجود دارد،  حضور بخش خصوصی 

تقویت شود.وی راه حل سنجش فعاان بخش 
خصوصی را توجه به پیشــینه آنها دانست و 
گفت:  البته نمی خواهیم خاطرات تلخ گذشته 
تکرار شــود و بابک زنجانی ها به این عرصه 
برگردند بنابرایــن باید از بروز هر گونه رانت 
جلوگیــری کنیم.پدیدار ادامــه داد: فعاان 
اقتصــادی در حوزه  صــادرات فرآورده های 
نفتــی در بخش خصوصی اتحادیه رســمی 
دارند که می تواند یکی از راه های شناســایی  
صادرکنندگان واقعی باشــد تا اسناد ازم را 
به بانک یا به بورس ســپرده و خط اعتباری 
بگیرند.وی با اشاره به اینکه شیوه معامات در 
بورس های جهان به شکلی که در ایران انجام 
می شود نیست،  افزود: به دلیل همین شیوه 
معاماتی اســت که نفت خام نیز در بورس 
خریدار ندارد. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: 
در کارگزاری های بــورس نیز به این صورت 
اســت که همه کارگزاری ها اسناد اعتباری 
ارائه کرده و در مدت معین  اسناد را مبادله 
و حســاب را تسویه کنند.وی تاکید کرد:  در 
معامــات بورس انرژی نیز باید شــرایط به 
ســمتی برود که بازپرداخت پول محموله به 
تحویل کاا بــه خریدار و دریافت پول انجام 
شود اما مشکل اینجاست که برای اینکار خط 

اعتباری نداریم.

پرونده حذف قبض برق مشترکان روی میز 
وزارت نیرو قرار دارد و طبق ســناریویی که 
این وزارت خانه نوشــته، قرار اســت قبوض 
کاغذی 36 میلیون مشــترک برق از مهرماه 
حذف شــود و برای اجرای این سناریو چهار 
روش نیز معرفی شده است.به گزارش ایسنا، 
اواخر پاییز سال گذشته بود که محمدجواد 
آذری جهرمــی- وزیر فنــاوری ارتباطات و 
فنــاوری اطاعــات- از صرفه جویی 1440 
میلیــارد تومانی در صــورت حذف قبوض 
کاغذی آب، بــرق، گاز و تلفــن خبر داد و 
گفت: با این صرفه جویــی می توان کارهای 
بزرگی به نفع مــردم انجام داد و ذهن مردم 
را باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس 
کرد.آمارها حاکی از آن است که 35 میلیون 
کنتور برق، حدوداً همین تعداد کنتور آب و 
20 میلیون کنتور گاز وجود دارد و برآوردها 
نشــان می دهد 1,440 میلیارد تومان برای 
قبــوض خدماتی هزینه می شــود. در حالی 
که بــه گفته آذری جهرمــی ظرفیت کامل 
دولت الکترونیکی فراهم اســت که تمام این 
قبوض را به صــورت الکترونیکی صادر کند.

بر اساس طرح حذف قبوض کاغذی برق، به 
جای این قبوض اطاعات مربوط به مصرف 
و صورت حســاب برق مصرفی مشــترکین 
به صورت الکترونیکــی در اختیار آن ها قرار 
می گیرد. به گفته مســئوان صدور قبوض 
کاغــذی بــرای 36 میلیون مشــترک برق 
کشور از مهرماه امســال متوقف خواهد شد 
و در حــال حاضر شــماره تلفن همراه بیش 
از 80 درصد مشترکان برق به منظور ارسال 
قبوض پیامکی و دیجیتال جمع آوری شــده 
است.اما چهار روش به منظور دریافت شماره 
تلفن همراه مشــترکان برای ارسال قبوض 
پیامکی در نظر گرفته شــده است. در روش 
نخست، ماموران قرائت کنتور پس از مراجعه 
به منازل شــماره تلفن همراه مشــترک را 
دریافــت و در ســامانه ثبــت خواهند کرد.

در روش دوم نیز سرشــماره ای اعام شــده 
است که مشــترکان با ارسال شماره شناسه 
اشتراک خود، اطاعاتشــان در سامانه ثبت 
خواهد شــد و پس از این قبوض خود را به 
شــکل پیامک دریافت خواهند کرد. در واقع 
همه مشــترکان در سطح کشور می توانند با 
ارسال *1* شناســه قبض # به سرشماره 
20001521 نســبت به ثبت شماره همراه 
خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کند.

این اقدام باید با شــماره همراهی انجام شود 
که مسئولیت پرداخت صورت حساب برق را 
برعهده دارد، یعنی مالک، مســتأجر و یا هر 
فرد دیگری که مســئولیت صورت حســاب 
برق از سوی مالک به وی واگذار شده است. 
پس از آن راهنمایی ازم در قالب پیامک در 
اختیار مشــترک قرار خواهد گرفت.در روش 

سوم نیز مشــترکان می توانند با مراجعه به 
سایت 39 شــرکت توزیع در سراسر کشور 
نســبت به ثبت اطاعات خــود اقدام کنند. 
همچنین اپلیکیشنی در سایت های یاد شده 
قرار گرفته که مشترکان می توانند با استفاده 
از آن عاوه بــر دریافت قبوض الکترونیکی، 
تمامــی خدمات پس از فــروش را از طریق 
این اپلیکیشــن دریافت کنند.چنانچه فردی 
هم مالک خانه نیســت و مستأجر است، بعد 
از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد، باید 
شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان 
شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن 
شماره شناســه متوقف شود. سپس شناسه 
قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک 
را مجــدد پیامک کند. اگر مشــترکی چند 
قبض برق دارد می تواند شناســه همه را به 
صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره 
مذکور پیامــک کند. در حــال حاضر برای 
حدود یک میلیون مشترک که شماره همراه 
آن ها موجود اســت، به صــورت موازی هم 
قبــض کاغذی و هم قبض به صورت پیامک 

ارسال می شود.

شــهروندانی که برای دریافت کارت های سوختشــان پیامک 
دریافــت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری ســایت پســت 
می توانند ببینند کارتشــان در کدام باجه پســت قــرار دارد و 
برای دریافت آن مراجعه کنند.به گزارش ایســنا، اســتفاده از 
کارت سوخت شــخصی در حالی از 20 مرداد اجباری می شود 
که هنوز تعدادی از این کارت ها در شــرکت ملی پســت باقی 
مانده است. این کارت های سوخت برای صاحبانش ارسال شده 
اما تحویل گرفته نشــده و به همین دلیل به پســت بازگشته 
اســت. این کارت ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت 
می ماند و پس از آن به شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
برمی گردد.در این راســتا بهزاد اقبال خواه - عضو هیأت مدیره 
شرکت ملی پســت - در گفت وگو با ایسنا، درباره ی کارت های 
ســوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت هایی که 
در باجه معطله ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و 
صدور این کارت ها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی 
است که آدرسشان عوض شــده است. یعنی نامه رسان های ما 
دو مرتبــه مراجعه کردند اما  موفق نشــدند کارت ها را تحویل 
دهند و بنابراین کارت ها به باجه معطله پست برگشته است.وی 
ادامه داد: پســت کارت سوخت هایی را که تازه صادر می شوند، 

طبق روال عادی تحویل می دهد. اما برخی از کارت های سوخت 
از قبل در باجه های پســتی مانده بودند، زیرا کارت ســوخت 
مدتــی وجهه خود را از دســت داده بود و عملیاتی نبود، مردم 
رغبتی نداشــتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. 
اما با تصمیم برای به کارگیری دوباره ی کارت های ســوخت و با 
توجه به کمبود زمان، مــردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم 
در باجه ها ازدحام اتفاق افتاده اســت.اقبال خواه با اشاره به آمار 
کارت های ســوخت باقی مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا 
اواخر تیرماه حدود 721 هزار کارت در باجه های معطله پســت 
مانده است. از طریق شرکت پاایش و پخش برای صاحبان این 
کارت ها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید 
این بارکد پســتی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و 
ببینند کارتشــان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان 
تغییر نکرده باشد، می توانند درخواست دهند که دوباره برایشان 
ارسال شــود و اگر تغییر کرده باشــد، باید با مراجعه به باجه 
معطله، با کارت شناســایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست درباره ی هزینه ی تحویل 
کارت های ســوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را 
تحویل می دهیم، چه در باجه معطله باشــد و شخص خودش 

مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، 
باید 10 مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی ها فکر می کنند 
پســت این 10 هزار تومان را برای خودش می گیرد و زمانی که 
خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می کنند، نباید این 
مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پاایش 
و پخش واریز می شود و برای شرکت پست نیست.وی ادامه داد: 
ما طبق قراردادی که با شــرکت پاایش و پخش داریم، موظف 
شــدیم این مبلغ 10 هزار تومان را به ازای هر کارت ســوخت 
از مردم جمع آوری کنیم که مســتقیما هم به حســاب پخش 
و پاایش واریز می شــود. البته برای ارســال مجدد کارت های 
ســوخت، تعرفه ی درون شــهری حدود 7300 تومان دریافت 
می کنیم.بنابراین با توجه به الزام اســتفاده از کارت سوخت از 
20 مرداد، بهترین روش برای دسترســی سریع به کارت های 
سوخت، ورود کد رهگیری 20 رقمی ثبت شده در قبض پستی، 
در قســمت رهگیری مرسوات سایت شرکت ملی پست است. 
متقاضیان می توانند پس از اطاع از محل دقیق نگه داری کارت 
ســوخت خود با در دست داشــتن مدارک شناسایی خودرو و 
مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود 

را دریافت کنند.

 اعام چهار روش برای حذف
 قبوض برق

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

۹کشورهمسایهمشتریبنزینایرانمیشوند

مدیــرکل اســتاندارد تهران بــا اعام اجبــاری بودن 
اســتاندارد ســیلندرهای گاز یک بــار مصــرف، گفت: 
بازرسان استاندارد سیلندرهای غیراستاندارد را در بازار 
تهران توقیف کردند.به گزارش ایســنا بــه نقل از اداره  
کل اســتاندارد اســتان تهران، محمودرضا طاهری در 
تشریح این خبر گفت: ســیلندرهای غیرقابل پر شدن 
مجدد )یک بار مصرف( از لحاظ ایمنی بســیار حساس 
و خطرآفریــن بوده و مشــمول اســتاندارد اجباری به 
شماره اســتاندارد 795 اســت.وی ادامه داد: به دلیل 

وجود انواع غیراستاندارد این فرآورده در بازار، بازرسان 
استاندارد در گشــت ویژه ای، سه سیلندر غیراستاندارد 
را در بازار شناسایی و توقیف کردند.طاهری در توضیح 
مشخصات سیلندرهای غیراستاندارد توقیف شده گفت: 
 HONEST BOYS این فرآورده ها، بــا نام های تجارتی
PR GAS، و OMEGA بودنــد که توقیف شــدند.این 
مقام مســئول درباره تولیــد، توزیع و عرضه محصوات 
غیراســتاندارد هشدار داد و بر برخورد قاطع و قانونی با 

متخلفان تاکید کرد.

توقیف سیلندرهای 
 گاز یک بار مصرف 
در بازار تهران 



کاهشتقاضابرایپوشاکسفارشیدوز
رئیــس اتحادیه پیراهــن دوزان و پیراهن فروشــان با بیان 
اینکــه بازار با کمبــود پارچه و مواد اولیه مواجه نیســت، 
گفت: بــازار پیراهن برای ماه محــرم آمادگی کامل دارد و 
این در حالی اســت که در سال های اخیر حجم تقاضا برای 
پیراهن سفارشی به شدت کاهش یافته و از تعداد واحدهای 
سفارشــی دوزی کاسته شده است.حســین آقاکوچکی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
که دارای شــرایط اقتصادی مناســبی هستند و توان آن را 
دارند، در مراحل تهیه مواد اولیه، تولید، فروش و بازگشــت 
پول؛ هزینه های خود را مدیریت کنند و در شــرایط فعلی 
بازار وضعیت مناســبی دارند اما هر چه تــوان واحدها در 
مدیریت هزینه های جــاری و پرداخت حق و حقوق دولت 
و کارگر کمتر باشــد، حال و احوال نامناسبی دارند.رئیس 
اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان ادامه داد: با توجه به 
سابقه بازار، کسب وکار واحدهای تولیدی و توزیعی پیراهن 
در شش ماهه اول سال نسبت به شش ماهه دوم سال بهتر 
اســت و بازار با توجه به مناسبت های فصلی و آئینی، از سه 
مــاه جلوتر کار تولید و از دو مــاه زودتر کار تأمین و عرضه 
پیراهن را آغاز می کند.وی خاطرنشــان کرد: بازار با کمبود 
مــواد اولیه و محصول نهایی روبرو نیســت و با توجه به در 
پیــش بودن ماه محرم، تأمین و عرضه پیراهن مشــکی در 
دستور کار واحدهای تولیدی و توزیعی قرار گرفته است اما 
اوج تقاضا در ۱۰ روز مانده به ماه محرم اســت.آقاکوچکی 
در پاســخ به این سوال که شــرایط واحدهای سفارشی دوز 
چگونه اســت، گفت: واحدهای سفارشــی دوز در سال های 
اخیر وضعیت مناسبی ندارند و رفته رفته از تعداد واحدهای 
سفارشی دوز کاســته می شود و افراد به سمت خرید کاای 
دوخته شــده و نهایی ســوق پیدا کرده اند.رئیس اتحادیه 
پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان تصریح کرد: قشــر جوان 
جامعه با توجه به شرایط جامعه و گذر سریع زمان آن چنان 
عاقه ای به خرید محصول سفارشــی ندارد و از سوی دیگر 
هزینه تمام شده محصول سفارشی بیش از دیگر محصوات 
اســت، از این رو حجم تقاضا برای محصوات سفارشــی به 
شــدت کاهش یافته اســت.وی با تاکید بر اینکه کمبودی 
در زمینه پارچه و مواد اولیه وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: 
تجارت باید در دســت تجار اهل فن که دارای تجربه قابل 
توجهی هســتند، باشند زیرا با توجه به تجربه باا می توانند 
بهترین کاا را در کمترین زمان و با کمترین هزینه و مشکل 
به کشــور وارد کنند، اما زمانی که غیــر اهل فن به بازار و 
تجارت وارد می شــوند، شــرایط بازار و تجارت دستخوش 
تغییر می شــود و هزینه های غیرقابل جبرانی را به بازار وارد 
می کنند.آقا کوچکی در انتها یادآور شد: اصلی ترین مشکل 
بازار در زمنیه قیمت و تأمین نخ است که متأسفانه نوسانات 

این محصول تأثیر قابل توجهی بر بازار گذاشته است.

تکذیبافزایشبهایمحصوات
ایرانخودرو

ایران خودرو در اطاعیه ای هرگونه افزایش بهای محصوات 
خود را تکذیب کرد.به گزارش ایکوپرس، پیرو اخبار منتشر 
شده مبنی بر افزایش بهای محصوات شرکت ایران خودرو 
در ســال ۹۸، به اطاع هموطنان گرامی می رســاند، این 
شــرکت هیچ گونه اعام افزایش قیمتی طی روز های اخیر 
نداشــته اســت. در این اطاعیه تصریح شــده، با توجه به 
مکانیزه بودن صــدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت به 
وجود آمدن ایراد نرم افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه های 
ارســال شــده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر 
شــده که این تعداد دعوتنامه نیز در اســرع وقت اصاح و 

مجددا ارسال خواهد شد.

دیدارمدیربنادرودریانوردیبندرلنگه
باامامجمعهشهرستانبندرلنگه

بــه مناســبت گرامی داشــت چهلمین 
سالگرد اقامه نماز جمعه در کشور، مدیر 
و معاونین بنادر و دریانوردی بندرلنگه با 
امام جمعه این شهرستان دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، 
در این دیدار حجت ااســام و المســلمین حاج آقا رکنی 
امام جمعه شهرستان بندرلنگه ضمن ابراز رضایت وقدردانی 
ازعملکرد مجموعه بنــادر و دریانوردی بندرلنگه، این اداره 
را یکی از ادارات پیشــرو و موفــق در زمینه ترویج فرهنگ 
نماز در سطح شهرستان خواند.حجت ااسام و المسلمین 
حاج آقا رکنی ضمن تأکید بر چهلمین سالگرد نماز جمعه 
و تــاش برای زیبایی، تمیزی و معطر بودن نمازخانه ها در 
ادارات به منظور ایجاد جاذبه برای همگان، بر اهمیت فریضه 
نماز اول وقت و استفاده از ظرفیت ادارات در راستای احیای 
نماز تأکید کرد .وی با اشــاره به اهمیــت و جایگاه نماز، و 
ذکر آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( 
افــزود: برپایی چهل ســاله نماز جمعــه از افتخارات نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران است.امام جمعه شهرستان 
بندرلنگه تصریح کرد: نمــاز به عنوان پرچم دار حرکت انبیا 
و نمــاد رفتار خالصانه همه مؤمنین و موحدین اســت و به  
مانند ریسمانی است الهی که پیوند زمینیان را با ملکوتیان 
برقرار می کند.در ادامه »قاسم عسکری نسب«مدیر بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه با تاکید بر اینکه نماز یکی از سنگرهای 
مهم در پیشــبرد اهداف انقاب اســامی و دفــاع از نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران است که همراهی و استقبال 
مردم عزیز کشــور را به دنبال داشته است خاطرنشان کرد: 
دشمنان انقاب اسامی ایران نیز این موضوع را درک کرده 
اند که نماز عبادتی مقدس اســت که خداوند ادای آن را بر 
امت اســامی تعیین کرده است.عسکری نسب افزود: نماز 
دارای ابعاد مختلف دینی، سیاسی و اجتماعی است، بر این 
اساس دشــمنان به آن حساس شده اند و این حرکت دینی 

سیاسی را در مقابل اهداف شوم خود می بینند.

کاهشقیمتسیبزمینیدرمزارع
رئیــس انجمن ملی ســیب زمینی ایران گفت: طی روزهــای اخیر قیمت هر 
کیلوگرم سیب زمینی در مزارع بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان 
به فروش می رســد در حالی که پیش از این قیمت آن سر مزرعه چهار هزار و 

۵۰۰ تومان بود که بین یک تا دو هزارتومان کاهش قیمت را نشان می دهد.
»محمدرحیم نیازی« در گفت  و گو با ایرنا، علت باابودن قیمت سیب زمینی را  
در هفته های اخیر تاخیر در کاشت و برداشت محصول به دلیل بارندگی های 
ابتدای سال، حضور داان و واسطه گران و فاصله قیمت مزرعه تا بازار، افزایش 
ســهم مصرف ســیب زمینی صنایع فرآوری و افزایش تقاضا به دلیل افزایش 
قیمت کااهای خوراکی برشمرد و افزود: تولید سیب زمینی طبق برنامه ریزی 
انجام می شود و به نظر نمی رسد در میزان تولید امسال داشته کاهشی باشیم.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه قیمت ســیب زمینی به طور متوسط  در مزارع 
بین  دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان است اما به دلیل نوسان قیمت 
برخی تولیدکنندگان محصول را با تاخیر برداشــت می کنند که همین امر در 
کاهش عرضه و نوسان قیمت این محصول تاثیرگذار است.نیازی اظهارداشت: 
محصول ســیب زمینی به هر قیمتی که در مزارع خریداری می شــود باید با 
۲۰ درصد افزایش به دســت مصرف کنندگان برســد این در حالی است که 
اکنون این محصول با دو تا ســه برابر قیمت در بازار به فروش می رسد.رئیس 
انجمن ملی سیب زمینی تصریح کرد: بخش عمده برداشت محصول ما مربوط 
به استان های سردسیر اردبیل، کردستان، همدان، لرستان، زنجان، کرمانشاه، 
آذربایجان شــرقی، چهارمحال بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی و خراسان 
رضوی اســت که هنوز محصولشان سبز است و وارد بازار نشده است.به گفته 
وی؛ عمده سیب زمینی تولیدی کشور شهریور تا آذر به بازار عرضه می شود و 
تعیین کننده میزان تولید نهایی کشور است بخشی از محصول سیب زمینی 
از مناطق گرم همانند خوزســتان، دزفول و جیرفت ، بهار همدان، کرمانشاه 
و قصرشــیرین برای تازه خوری بازار را پوشش می دهد.وی با تاکید بر اینکه 
قیمت ها طی روزهای اخیر تعدیل می شــود و نگرانی در این خصوص نداریم 
گفت: اکنون تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمت سیب زمینی در مزارع و در 
پی افزایش هزینه های تولید و معیشت به علت کاهش قیمت محصول با اندکی 
تاخیر برداشت می کنند.وی درباره ســهم صنایع فرآوری اظهار داشت: سهم 
صنعت فرآوری ســیب زمینی نسبت به چهارسال گذشته افزایش یافته است 
چون اان یکسری کارخانجات جدید تهیه چیپس و خال ایجاد شده است و 
حتی اکنون برنامه فروش سیب زمینی تازه خوری سورت و بسته بندیش کلید 
خورده اســت که امیدواریم این صنعت گسترش پیدا کند تا تولید اقتصادی 
شــود.به گفته وی، در سالهای گذشته تولید سیب زمینی کشور به دلیل خام 
فروشی با مشکات جدی مواجه بود اما اکنون با توسعه صنایع فرآوری عاوه بر 
ایجاد ارزش افزوده برای این محصول، اشتغالزایی نیز گسترش پیدا کرده است.

۷۰درصدکنجالهسویاازبرزیلوآرژانتینمیآید
رئیــس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: با توجه به تحریم ها 
و مســاله نقل و انتقال پول، امروز نزدیک به ۷۰ درصد کنجاله ســویای مورد 
نیاز کشور از امریکای اتین کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین تامین می شود 
و هند ســهم ۲۵ درصدی در این زمینه به خود اختصاص داده است.»مجید 
موافق قدیــری« درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاســخ به ادعای 
برخی تولیدکنندگان در زمینه پایین بودن کیفیت کنجاله سویای وارداتی از 
هند افزود: پیش از تحریم ها ۹۵ درصد کنجاله سویای مورد نیاز صنعت دام، 
طیور از کشــورهای  برزیل و آرژانتین تامین می شد.وی اظهارداشت: بخش 
عمده ورادات نهاده های دامی مورد نیاز کشــور از برزیل، آرژانتین، اوکراین، 
روســیه، هند، قزاقســتان و بخش اندکی جو و کنجاله سویا نیز از کشورهای 
آلمان، رومانی و فرانســه تامین و وارد می شود، بنابراین واردات  از کشورهای 
مطرح دنیا انجام می شــود.رئیس انجمن صنایــع خوراک دام، طیور و آبزیان 
تصریح کرد: بخشــی از کنجاله سویای وارداتی  از هند خریداری می شود که 
به طور قطع نســبت به کشورهای امریکای اتین کیفیت پایین تری دارد، اما 
براســاس شرایط روز ناچاریم که از هندوستان واردات داشته باشیم، البته این 
درحالیست که شرایط بهداشتی واردات نهاده های دامی ما از استاندارد باایی 

برخوردار است.

گشــت و گذاری در بــازار چای تهران نشــان می دهد 
که قیمت چــای ایرانی و خارجــی از کیلویی 3۰ هزار 
تومــان تا ۱۲۰ هزار تومان متفاوت اســت و این فاصله 
چهار برابری نرخ ها در حالی اتفاق افتاده که بســیاری از 
فروشندگان چای، قیمت های باای خود را روی محصول 
درج نمی کننــد و در واقع هر جور دلشــان بخواهد، آنرا 

می فروشند!به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته قیمت 
چای خارجــی در بازار افزایش یافت که به گفته حبیب 
جهان ســاز - رئیس سازمان چای کشــور -  حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی واردات این محصول دلیل افزایش قیمت 
آن بوده اســت.اما گشت و گذاری در بازار نشان می دهد 
که بیش از آنچه که باید، قیمت چای افزایش یافته و انگار 

کسی نیست که بر این بازار نظارت کند. در همین رابطه 
رئیس ســازمان چای تاکید کرده اســت:« اگرچه چای 
مشمول قیمت گذاری نیست، اما نباید مشمول رهاسازی 
هم بشود”.طبق بررســی های میدانی صورت گرفته در 
حال حاضر قیمت هر کیلوگرم چای ایرانی در بازار تهران 
از حدود 3۰ هزار تومان تا کیلویی 6۰ هزار تومان متفاوت 

است و قیمت چای خارجی هم از کیلویی ۵۰ هزار تومان 
شــروع می شــود و تا ۱۲۰ هزار تومان نیز در بازار چای 
تهران فروخته می شود.البته بسیاری از واحدهای صنفی 
فروشــنده چای در بورس چای تهــران واقع در خیابان 
مولوی، روی محصواتی که قیمت های بااتر از ۱۰۰ هزار 

تومان دارد، اتیکت قیمت نمی گذارند.

گزیدهخبرقیمتچایاوجگرفت

گزیده خبر

@sobheqtesad 4آگوست2۰19 2ذیالحجه144۰ یکشنبه13مرداد1398
5روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،صبحایران

شماره4149 سالشانزدهم 8صفحه www.sobh-eqtesad.ir

صنعت و تجارت

ســازمان ملی اســتاندارد ایران اعام کرد: 
پس از سه سال ممانعت و تحمل فشارهای 
زیاد از سوی افراد سودجو، رئیس جمهوری 
دســتور توقف واردات ذرت هــای آلوده به 
کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر 
کرد.به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ملی 
اســتاندارد ایران، نیره پیروزبخت - رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران - با اشاره به 
توقف و ترخیص نشــدن ذرت های آلوده در 
گمرک بنــدر امام گفت: در ســال ۱3۹۵، 
حــدود ۱۲۰ هزار تــن ذرت وارد بندر امام 
شد که با کنترل و انجام آزمایشهای متعدد، 
وجود سم آفاتوکسین باای این محموله به 
اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی 
انطباق برای این محموله صادر نشــد.وی با 
بیان اینکه، درصورت عدم انطباق محصوات 
با اســتانداردها، محموله باید به کشور مبدا 
مرجوع شــود، افزود: صاحبان کاا درصدد 

بودنــد که به طرق مختلف کاا را از گمرک 
ترخیص و وارد کشــور کنند.پیروزبخت با 
اشــاره به برگزاری جلســات متعدد و ورود 
دستگاه های مختلف نظارتی در این زمینه، 
تصریح کرد: بیش از ۲۰۰۰ آزمایش بر روی 

این ذرت ها انجــام گرفت که همه حاکی از 
غیراستاندارد بودن و مضر بودن این محموله 
بر ســامت مردم بود.رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران ادامه داد: بعد از سه سال 
ماندگاری این محموله در گمرک بندرعباس، 

به علت شرایط جوی میزان این سموم بیشتر 
شــد.وی با بیان اینکه، ذرت محصولی است 
که برای خوراک دام و خوراک انسان مصرف 
می شــود، گفت: ذرت هایی که آلوده به سم 
آفاتوکســین هســتند، اگر به مصرف دام 
شیری و پروایی برســد، شیر و گوشت دام 
نیز آلوده به آن سموم خواهد شد.وی با ارایه 
گزارشــی از وضعیت این کاا در گمرک به 
رئیس جمهــوری، خواســتار تعیین تکلیف 
وظایف دستگاه ها در خصوص این محموله 
شــد.پیروزبخت با اشاره به اهتمام دولت به 
سامت، ایمنی و استاندارد کاا، اظهار کرد: 
رئیس جمهوری تکلیــف کردند که اگر این 
محموله مرجوع نشود، باید امحا شود.رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران تصریح کرد: 
دســتور رئیس جمهوری برای اجرا به همه 
دستگاه ها از جمله ســازمان ملی استاندارد 

ایران اباغ شد.

معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: براســاس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، قیمــت مرغ برای مصرف کننده 
۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان در سراســر کشــور 
اســت و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق 
عرضــه مرغ با قیمــت بااتــر از ۱۲ هزار و 
۹۰۰ تومان را ندارد.به گزارش ایســنا به نقل 
از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، شــهرام 
میرآخورلو اظهار کرد: بر همین اساس نظارت 
بر بازار با جدیت صــورت خواهد گرفت و از 
طریق ســازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
اســتانها موضــوع پیگیری می شــود.معاون 
بازرســی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با بیان اینکه ســامانه ۱۲4 
نیز ظرف دو ســال اخیر فعال نبوده و ارتباط 
مصرف کننــدگان با آن برقرار نبوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: چهار اولویت دیگر بازرسی 
در هفته جاری مرتبط با شــکر، برنج، روغن 
موتور و استیک است و همه استانها در این 
رابطه مکلف به تشــدید بازرســیها در این ۵ 
اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می کنیم 
مصرف کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش 
داده و در سامانه ir.۱۲4.www ثبت کنند.

میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت بر 
بازار کااهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه 
مــردم به زودی تغییرات قیمتــی در بازار را 
مشاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، 
هر هفته ۵ قلم کاای اساســی اولویت دار از 
ســوی وزارت صمــت تعیین و در سراســر 
کشــور بازار این اقام با دقت رصد می شود.

وی افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان بر عهده 
دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان است 
که یکی از مولفه هــای آن آگاهی و اطاع از 
مشخصات کاا است به نحوی که درج قیمت 
واقعی بر روی کاا یا خدمت باید صورت گیرد.

او با تاکید بر اینکه عرضه هیچ کاایی بدون 
برچســب قیمت از این پس در بازار پذیرفته 
نخواهد شــد، افزود: تمامی کااهایی که در 

سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت 
داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه 
گران فروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی 
و فروشــگاه ها ایجاد می شود و با این موارد به 
شدت برخورد خواهد شد.به گفته میرآخورلو، 
برخی واحدهای صنفی در هفته های گذشته 
با ظاهرســازی، وانمود می کنند که در حال 
ارائه تخفیف های ویــژه بر روی برخی کااها 
هســتند امــا در حقیقت موجبــات ضرر و 
زیان مصرف کننــدگان را فراهــم کرده اند؛ 
نرخ ســود واحدهای تولیدی و حاشیه سود 
عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسته به نوع 
کاا و خدمت کامًا مشخص است و ضوابط 
مرتبط با خــود را دارد. بنابراین اینکه برخی 
کااها از سوی فروشگاه ها یا واحدهای صنفی 
با تخفیف های غیرواقعی و صوری عرضه شده 

و در نهایــت قیمتی که کاا به مصرف کننده 
اعطا می شــود، همان نرخ واقعی براســاس 
قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ 
بنابراین ظاهرســازی و وانمود کردن به ارائه 
تخفیف، یک تخلف اســت و به شدت با آن 
برخورد می شود.این مقام مسئول در سازمان 
تولیدکنندگان  و  حمایت مصرف کننــدگان 
گفت: پیش فروش و فروشــهای اقساطی نیز 
ضوابط خاص خود را دارند و واحدهای صنفی 
نمی توانند هر رفتاری را در زمینه اعام قیمت 
داشته باشند. این در شرایطی است که برخی 
کااهــا رقابتی بوده و قیمت آنها براســاس 
مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود اما به 
هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق 
مصرف کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت، 
که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می شود؛ 
ضمن اینکه هر حراجی که رخ می دهد، باید 
بــا مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت شــکل گیرد.وی ادامه داد: براســاس 
تصمیــم رئیس جمهــوری وزارت صمت با 
ســاختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم 
بازار شده و از این پس بازار را زیر ذره بین خود 

قرار خواهد داد .

معاون سازمان حمایت تاکید کرد:

فروشمرغبااتراز12هزارو
9۰۰تومانتخلفاست

دستور امحای ذرت های آلوده وارد شده به گمرک صادر شد

خانم ملیحه رزاقی برابر وکالتنامه شماره 43۲۷6 مورخ ۱3۹۸/۰۵/۰۸ دفتر ۷۲ کرج 
از طرف فاطمه امیری اقدم ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعام 
نموده است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
به مســاحت ۱۷3،۸3 مترمربع قطعه ۱تفکیکی واقع در طبقه ۱ بشــماره ۵۰63۲ 
فرعــی از ۱۷۰ اصلی مفروز از پاک ۹۹6۵ فرعــی از اصلی مذکور جزء حوزه ثبتی 
شهرستان کرج  بشــماره چاپی 34۱3۸۸ مورد ثبت 4۲۱4۵ صفحه ۱۷ جلد 3۵۹ 
اماک به نام مشــارالیه  صادر و تسلیم گردیده است، مفقود گردیده است و تقاضای 
صدورسندمالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 
۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .

ادارهکلثبتاسنادواماکاستانالبرز
ادارهثبتاسنادواماکناحیه3کرج

آگهیفقدانسندمالکیت

م الف 75573/ف صالحیان-کفیلادارهثبتناحیه3کرج

مدرکفارغالتحصیلیاینجانبســیدمجتبیبرموزیانفرزندحسینبه
شمارهشناسنامه426۰13335۷صادرهازگچساراندرمقطعکارشناسی
ارشــدرشتهمهندســینفتصادرهازواحددانشــگاهیامیدیهتاریخ
9۷/۰8/26باشــماره1۰3/233۰8مفقودگردیدهاســتوفاقداعتبار
میباشــد.ازیابندهتقاضامیشوداصلمدرکرابهدانشگاهآزاداسامی
واحدامیدیهوبهنشانیدانشگاهآزاداسامیواحدامیدیهارسالنمایند.

اعام مفقودی 

صادرات پنبه هند به ایران در ســال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ 
به میزان ۱۰۷۰ درصد جهش پیدا کرد و به ۱.۸۵ میلیون 
کیلوگرم رســید.به گزارش ایســنا، پایگاه هندی »هندو 
بیزینس این« در گزارشــی نوشــت: در بحبوحه کندی 
صادرات پنبه خام در ماه های اخیر، هند با رشد چشمگیر 
تقاضا از ســوی ایران مواجه شــده اســت. پس از این که 
ایران هــدف تحریم های غربی قرار گرفت خرید پنبه هند 
از ســوی ایران طی ماه های گذشته چندین برابر شد.طبق 
آمــار اداره کل تجارت خارجی، هند در طول ســال مالی 

۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ بــه میزان ۱۵ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم پنبه 
خام صادر کرده بود. علت رشــد چشــمگیر صادرات پنبه 
هند به ایران، استفاده از سیستم پرداخت روپیه و تقاضای 
بااتر خریداران ایرانی بوده است.یک صادرکننده از بمبئی 
افزایش محموله های پنبــه در ماه های اخیر را تایید کرد. 
وی که مایل نبود نامش فاش شود، اظهار کرد: ایرانی ها به 
روپیه پول پرداخت می کنند و پرداخت های آنها مستقیما به 
حساب بانک هندی واریز می شود. این امر احتماا به دلیل 

فروش نفت ایران به هند به روپیه است.

رشد1۰۷۰درصدی
صادراتپنبه
هندبهایران



سقف حواله های ارزی افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به بانک ها سقف صدور حواله 
ارزی برای شــرکت های تجاری را پنج میلیون یورو و برای 
شــرکت های تولیدی را ۱۰ میلیون یورو اعام کرد.براساس 
بخشنامه ای که بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها اباغ 
کرده، آمده اســت: به منظور تســهیل امور واردات کاا در 
شــرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهره مندی از سایر 
روش های پرداخت )اعتبار اســنادی و برات اسنادی( صدور 
حواله ارزی تا سقف پنج میلیون یورو و یا معادل آن به سایر 
ارزها برای واحدها و شــرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو 
یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدهای تولیدی قابل قبول 
است.بانک مرکزی  شرط صدور این حواله ارزی را قابل قبول 
بودن وضعیت اعتباری متقاضی از ســوی بانک و همچنین 
کمتر بودن تعهدات ارزی ایفا نشــده متقاضی از ۳۰ درصد 

اعام شده است.

حسین زاده:
 کمک به »رونق تولید« محور اصلی 

فعالیت های بانک ملی ایران است
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر این که 
کمک به »رونق تولید« محور اصلی فعالیت 
های این بانک است، گفت: بانک ملی ایران 
همواره سرآمد حمایت از فعالیت های سالم 
و مولد اقتصادی بوده و خواهد بود.دکتر محمدرضا حسین زاده 
در گفــت و گو بــا روابط عمومی بانک ملی ایــران با بیان این 
که آمارها از میلیاردها تومان تســهیات پرداختی این بانک به 
صنایع، واحدهای کوچک و متوســط، فعالیت های خدماتی و 
بازرگانی توســط بانک ملی ایران حکایت دارد، گفت: حتی در 
ســال های اخیر، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز 
از حمایت های این بانک بهره مند شــده انــد.وی افزود: نظام 
بانکی و به ویژه بانک ملی ایران، ســرمایه هــای مردمی را در 
قالب ســپرده جذب و آن را در قالب تســهیات خرد و کان 
در اختیار متقاضیان قرار می دهد.به گفته حســین زاده، امروز 
مهمترین نیاز کشــور افزایش تولید و به تبع آن افزایش قدرت 
اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش نرخ تورم است، 
بــه همین جهت بانک هــا و در رأس آنها بانک ملی ایران همه 
توان خود را در این زمینه به کار گرفته اند.مدیرعامل بانک ملی 
ایران اضافه کرد:اعتقادم بر این می باشــد اگر بنا اســت تحریم 
ها دور زده شــوند، این فقــط از عهده بخش خصوصی فعال بر 
مــی آید لذا ما وظیفه داریم با تأمین منابع واحدهای تولیدی و 
صادرکنندگان و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی آنها را در 

این راه توانمند سازیم.

 رئیس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن
 اعام کرد:

جریان پرداخت تسهیات ساخت و ساز 
برقرار است

رئیس اداره کل اعتبــارات و تامین مالی 
بانک مســکن اعام کرد: جریان پرداخت 
تسهیات ساخت مســکن به سازنده ها 
مطابــق با روال ســابق همچنــان برقرار 
است.حســین حیدری رئیس اداره کل اعتبــارات و تأمین 
مالی بانک مســکن در گفت و گو بــا خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا گفت: انواع مختلفی از تسهیات ساخت 
مســکن که پیش از این نیز به سازندگان مسکن تعلق می 
گرفــت همچنان در صورت درخواســت و تمایل متقاضی و 
واجد شــرایط بودن وی به او پرداخت می شود و تغییری در 
روال پرداخت این تسهیات صورت نگرفته است.وی با بیان 
اینکه سازنده های مسکن به چند نوع تسهیات برای تأمین 
بخشی از هزینه های ساخت دسترسی دارند خاطرنشان کرد: 
متناسب با شرایط سازنده و نوع ساخت و ساز این تسهیات 
در قالب تسهیات مشارکت مدنی به سازندگان واجد شرایط 
پرداختمی شود.به گفته وی در حال حاضر تسهیات ساخت 
مســکن در بافت فرسوده, تسهیات ساخت و ساز مسکن از 
محل اوراق گواهی حق تقدم و همچنین تســهیات بدون 
سپرده ساخت مسکن مهمترین انواع تسهیات در دسترس 
برای سازنده ها هســتند که هر سازنده با توجه به موقعیت 
پروژه و شرایط خود می تواند نسبت به ارایه درخواست برای 
بهره مندی از این تســهیات اقدام کند.حیدری همچنین 
در بیان علت کاهش میزان اســتقبال سازندگان از دریافت 
تسهیات ساخت مسکن اعام کرد: هیچ محدودیتی از سوی 
بانک در تخصیص اعتبار برای متقاضیان و پروژه های واجد 
شرایط ایجاد نگردیده، بلکه تغییر شرایط اقتصادی و افزایش  
قابل توجه هزینه های ســاخت و ناپایداری قیمت نهادهای 
تولید، همچنین کاهش قابل ماحظه حجم معامات مسکن 
و به تبع آن رکود نسبی حاکم بر بازار مسکن به طور طبیعی 
حجم درخواســت ها برای دریافت تسهیات ساخت و ساز 
از ســوی ســازنده ها را نیز کاهش داده است.وی ادامه داد: 
در واقع علت کاهش درخواســت ها برای دریافت تسهیات 
ســاخت و ساز در ماه های اخیر به شرایط کلی بازار مسکن 
و ســاخت و ساز برمی گردد و بانک مسکن کماکان و مانند 
گذشته تسهیات ساخت مسکن را به متقاضیان و سازندگان 
واجد شــرایط پرداخت می کند.رئیس اداره کل اعتبارات و 
تأمین مالی بانک مســکن تاکید کرد: در مقاطع زمانی رونق 
فعالیت های ســاختمانی حجم درخواستها برای دریافت و 
استفاده از تسهیات بانکی به منظور پوشش بخشی از هزینه 
های ســاخت مسکن از سوی سازنده ها افزایش می یابد اما 
طبیعی اســت که در دوره های رکود بخش مسکن همزمان 
بــا کاهش تعداد پروانه های ســاختمانی میزان تقاضا برای 
دریافت تسهیات ساخت مسکن نیز کاهش یابد. با این حال 
بانک مسکن همچنان به تمامی سازندگان واجد شرایطی که 
بانک مســکن را به عنوان بانک عامل خود انتخاب نموده اند 
و درخواست دریافت تسهیات ساخت مسکن داشته باشند 

این تسهیات را پرداخت می کند.

 خدمات ویژه بانک اقتصادنوین به فعاان
 بورس کاا

بانک اقتصادنوین به  عنوان یکي از بانک هاي عامل بورس 
کااي ایران به عرضه  کنندگان و خریداران فعال در این 
حوزه، خدمات ویژه ارائه مي دهد. به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنویــن، این بانک به  عنوان یکي از بانک هاي 

عامل بورس کااي ایران، در راســتاي توســعه ظرفیت هاي خود براي ارائه 
خدمات مرتبط با بازار ســرمایه به فعاان اقتصــادي، در تمام فرآیندهاي 
مربوط به تسویه معامات و خرید و فروش بورس کاا فعال بوده و خدمات 
مورد نیاز عرضه  کنندگان و خریداران این حوزه را در کوتاه ترین زمان ممکن 
ارائه مي دهد. بر این اساس فعاان این عرصه مي توانند عاوه بر بهره مندي 
از خدماتي چون انتقال »وجه پیش  پرداخت« و »وجه تسویه خرید«، براي 
دریافت وجوه حاصل از فروش کااهاي شان در بورس کاا با معرفي سپرده 
خود نزد بانک اقتصادنوین به شــرکت بورس کااي ایران؛ از انواع خدمات و 
تسهیات این بانک برخوردار شوند.مشتریان ارجمند براي کسب اطاعات 
بیشتر مي توانند به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز 

مشتریان  تماس حاصل فرمایند.

 بانک مهر اقتصاد 5 واحد مسکونی در مناطق
 سیل زده می سازد

معاون پشتیبانی و مهندسی و مدیر کل روابط عمومی و 
حوزه مدیریت بانک مهر اقتصاد از روند ساخت واحدهای 
مســکونی در مناطق سیل زده اســتان گلستان بازدید 
کردند.به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان 

گلستان، محسن منشــوری - معاون پشتیبانی و مهندسی بانک - در این 
نشست، پرداختن به مسئولیت های اجتماعی را فراتر از سایر خدمات بانک 
عنوان کرد و گفت: امیدواریم با اســتعانت از خداوند متعال و با همیاری و 
کمک همه هموطنان و همکاران بتوانیم بخشــی از خسارت های ناشی از 
ســیل را جبران کنیم.معاون پشتیبانی و مهندسی بانک خاطر نشان کرد: 
در صددیم تا ســاخت واحد های مسکونی با طرح و نقشه جامع پیش رود 
و با شناســایی افراد نیازمند به آنها واگذار شود.منشوری با بیان اینکه نحوه 
پرداخت برای افراد شناسایی شده در ۳ مرحله پیش پرداخت، پایان اسکلت 
بندی و پایان سفید کاری ساختمان خواهد بود، گفت: برای هر متر مربع از 
این واحدها حداقل یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و ان 
شاء اه تا پایان آبان ماه این واحدها تکمیل و تحویل داده می شود.در ادامه، 
منصور شیخ ااسامی - مدیر کل روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک – نیز 
در نشست هماهنگی ساخت واحدهای مسکونی برای افراد نیازمند، گفت: 
بانک مهر اقتصاد در راستای عمل به مسئولیت های اجتما عی خود، ساخت 
واحدهای مسکونی برای افراد کم بضاعت و کمک رسانی به هموطنانی که 
گرفتار بایای طبیعی مانند ســیل و زلزله شــده اند را در دستور کار خود 
قرار داده است.مدیر کل روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک ضمن تشریح 
فعالیت های بانک مهر اقتصاد در مسئولیت های اجتماعی،  درختکاری در 
کانون بحرانی ریزگردها در استان خوزستان، کمک به هموطنان زلزله زده و 
حمایت از هم میهنان آسیب دیده از سیل را از جمله  اقدامات صورت گرفته 
در این عرصه عنوان کرد. در ابتدای این نشست، رسول سعیدی حقیقت - 
رئیس اداره امور شــعب استان گلستان – نیز گزارشی از اقدامات این  اداره 

در کمک به سیل زدگان ارائه کرد.

نقش مهم بانک شهردر فروش اوراق مشارکت خط 
2 مترو کانشهر شیراز

شهردار کانشهر شهر شیراز با اشاره به نقش بانک شهر 
در فروش اوراق مشارکت خط 2 مترو این کانشهر ،گفت: 
امیدواریم تا پایان امسال حفاری این خط پایان رسیده و 
در سال آینده فاز اول آن به بهره برداری برسد.به گزارش 

مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حیدر اسکندرپور با اشاره به نقش 
بانک شــهر در توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش معضات شهر نشینی، 
افزود: این بانک طی ســال های اخیر حمایــت های تاثیرگذاری در به ثمر 
رسیدن پروژه های مهم شهری شیراز داشته است.وی با بیان اینکه رویکرد 
این بانک از ابتدای تاسیس، کمک به مدیریت شهرها و ارتقای سطح کیفیت 
زندگی شهروندان بوده است، افزود:خوشبختانه در دوره جدید مدیریت بانک 
شهر نیز این بانک، ارتباط مناسبی با شهرداران کانشهرها و به خصوص با 
شهرداری شیراز دارد و این مهم قطعا باعث به وجود آمدن فرصت های بهتر 
برای همکاری های دوجانبه می شود.اسکندرپور ادامه داد: تعامات گسترده 
میان بانک شهر و مدیریت شهرها، قطعا زمینه ساز توسعه و تداوم استفاده 
بیشتر طرفین از پتانسیل های موجود در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر 
به شهروندان خواهد شد.شهردار کانشهر شهر شیراز تصریح کرد: بانک شهر 
توانسته در مدت زمان کوتاه فعالیت خود اعتماد شهروندان را جلب کرده و 

به بانکی محبوب در میان شهروندان و مشتریان شبکه بانکی تبدیل شود.

قدردانی استاندار اصفهان از بانک کشاورزی
دکتر عباس رضایی اســتاندار اصفهــان در دیدار با روح 
الــه خدارحمی رییس هیات مدیــره و مدیر عامل بانک 
کشــاورزی، از اهتمام این بانک در اجرای مفاد مصوبات و 
دستور العمل های اجرایی بند »خ« ماده ۳۳ قانون ششم 

توسعه،  تشکر و قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 
کشاورزی استان اصفهان،  دکتر رضایی در این دیدار که نهم مردادماه برگزار 
شــد، از اقدامات موثر این بانک در امهال تسهیات کشاورزان خسارت دیده 
و همچنین پرداخت تســهیات برای رونق تولید در بخش کشــاورزی ابراز 
رضایت و از بانک کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.بر اساس این گزارش، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز در حضور استاندار و فعاان بخش 

کشاورزی عملکرد بانک کشاورزی استان اصفهان را مورد تجلیل قرار داد. 

ارزش فرانــک در بازارهــای جهانی به بااترین ســطح 
خود در دو ســال اخیر رسید.به گزارش ایسنا به نقل از 
بلومبرگ، تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا باعث 
افزایش تمایل معامله گران به خرید ارزهای امن تر نظیر 
ین ژاپن و فرانک سوئیس شده و این مساله ارزش فرانک 
در بازارهای جهانی را با صعودی کم سابقه مواجه ساخته 

اســت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده 
است که در صورت عدم تغییر موضع چین در خصوص 
مسائل تجاری تا ابتدای ماه سپتامبر، بر واردات کااهایی 
به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیــارد دار از چین تعرفه ۱۰ 
درصدی وضع خواهــد کرد. از طرف دیگر چین نه تنها 
حاضر به عقب نشینی نشــده که تهدید کرده است فورا 

و قاطعانه به اقدامات آمریکا پاسخ خواهد داد.درآخرین 
روز از معامات هفتگی، ارزش فرانک به بااترین سطح 
خود از سال 2۰۱۷ رسید به گونه ای که هر فرانک برای 
نخســتین بار در سال جاری از کانال ۱.۰۱ دار گذشت 
و به ۱.۰۱۵۷ دار رســید. هم چنین با تداوم روند نزولی 
یورو در برابر فرانک، هر یورو به ۱.۰۹۳۹ فرانک کاهش 

پیدا کرد.تحلیل گران بانک "کومرتس بانک" در واکنش 
به صعود اخیر فرانــک پیش بینی کرده اند که این روند 
ادامه داشته و رکورد های جدیدی برای این ارز سوئیسی 
به ثبت برسد. این مساله احتماا بانک مرکزی سوئیس 
را وادار خواهد ساخت تا به منظور جلوگیری از افزایش 

بی رویه ارزش فرانک، نرخ بهره را منفی تر کند. 

 گزیده خبر  صعود کم سابقه ارزش پول ملی سوئیس
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گزیده خبر

بانک و بیمه

معــاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتــی وزارت اقتصاد در نامه ای 
به مدیــران عامل بانک های کشــور اعام کرد: همه بانک هــای دولتی و 
خصوصی شــده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار 
هســتند.»عباس معمارنژاد« معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل بانک های ملی، کشاورزی، مسکن، 
سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، 
توسعه تعاون، پســت بانک و قرض الحســنه مهر ایران بر رعایت نرخ های 
مصوب شــورای پول و اعتبار تاکید کرد و مســئولیت این کار را بر عهده 
مدیران عامل بانک ها دانست.تا پایان ســال ۱۳۸۶، بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری غیربانکی، محدودیتی در تعیین نرخ های سود سپرده ها 
نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی 
و شــورای پول و اعتبار شــدند.در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده های 
کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله 

۱۵ درصد تعیین شده است.

وزارت اقتصاد: 

بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت کنند

مراودات صنعت بیمه ایران با کشــورهای 
منطقه بــا وجود تحریم هــای آمریکا در 
حال گســترش است به طوری که رئیس 
کل بیمه مرکزی ایران عضو هیات مدیره 
شــرکت بیمه اتکایی آسیا شد.به گزارش 
بیمه مرکزی ایران، غامرضا ســلیمانی با 
رأی قاطــع اعضای شــرکت بیمه اتکایی 
آســیا )ایشن ری( به طور رسمی به مدت 
2 ســال کرســی نایب رئیســی شرکت 
بیمه اتکایی آســیا را در اختیار گرفت. بر 
این اســاس، رئیــس کل بیمه مرکزی به 
عنوان نماینده جمهوری اسامی ایران با 
ارائه  برنامه های مدون توســعه ای، تدوین 
راهکارهای افزایش نفوذ بیمه و ترســیم 
افق های روشــن همکاری های بیمه ای در 
سطح منطقه، به عنوان نایب رئیس یکی 
از معتبرترین شرکت های بیمه اتکایی آسیا 
انتخاب شــد.عرصه صنعت بیمه همواره 
برای جمهوری اســامی ایران با تخصص 

گرایــی و پایبنــدی به اصــول و احترام 
بــه قوانین بین المللی همراه بوده اســت؛ 

ضمن اینکه افزایش سرمایه  این شرکت از 
پشتوانه های جدی آن به خصوص در زمان 

تحریم ها به شمار می رود.رئیس کل بیمه 
مرکزی ایران در این باره گفت: با استفاده 
از ظرفیت های بین المللی این شــرکت، 
فعالیت های صنعت بیمه در حوزه اتکایی 
با اقتدار بیشــتری دنبال شود.وی گفت: 
بــا ایفای تعهدات بیمه ای و تمهیداتی که 
فراهم شده است در آینده سهم کشور ما 
در اداره این شــرکت بیمه اتکایی آسیایی 
در دو بخش مدیریتی و سهامداری، بیش 
از پیش پررنگ تر و در روزهای تحریم نیز 
از دارایی ها و ســپرده های ایران صیانت 
خواهد شد.رئیس کل بیمه مرکزی اظهار 
داشــت: ساز و کار »ایشــین ری« به این 
صورت طراحی شــده که انتخاب رئیس 
هیات مدیره بعد از طی فرآیندی اســت 
که در شورای نمایندگان دولت ها تصویب 
خواهد شد.»ایشین ری« با هدف گسترش 
پوشش های اتکایی بین کشورهای آسیایی 

تاسیس شده است.

یک اقتصاددان زن بلغارستانی احتماا عهده دار هدایت صندوق 
بین المللی پول خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک 
تایمز، با قطعی شــدن ریاست کریستین اگارد، رئیس اسبق 

صندوق بین المللــی پول بر بانک مرکزی اروپا، کشــورهای 
اروپایی پس از ماه ها رایزنی ســرانجام بر سر انتخاب جایگزین 
خانم اگارد به توافق رســیدند. پس از چندین دور رای گیری، 
ســرانجام خانم کریســتالینا جئورجیوا به عنوان گزینه نهایی 
کشورهای اروپایی برای هدایت صندوق بین المللی پول انتخاب 
شد. وی که پیش تر یکی از مدیران اجرایی بانک جهانی بوده 
اســت در واکنش به انتخاب خود نوشت: این برایم مایه افتخار 
اســت که برای برعهده گرفتن مسئولیت هدایت صندوق بین 
المللی پول انتخاب شده ام.جئورجیوا در رای گیری نهایی با وزیر 
دارایی سابق هلند رقابت می کرد. انگلیس در اعتراض به آن چه 
که سومدیریت در خال فرآیند رای گیری خواند، از مشارکت 
در رای گیــری خودداری کرد. ایــن انتخاب یک پیروزی برای 
فرانسه محسوب می شــود که برای پیروزی نامزد بلغارستانی 
تاش های زیادی انجام داده بود.برونو لو مر،  وزیر دارایی فرانسه 
در واکنش به انتخاب جئورجیوا گفت که وی تمام مهارت های 

ازم از جمله مقبولیت بین المللی برای جایگزینی کریســتین 
اگارد را دارد.دیگر کشــورها تا ششم سپتامبر فرصت معرفی 
گزینه های خود را بر ریاست صندوق دارند. با این حال از زمان 
تاسیس صندوق بین المللی پول تاکنون همواره گزینه های اروپا 
به ریاســت صندوق رسیده اند و گزینه های آمریکا ریاست بر 
بانک جهانی را بر عهده داشته اند.دیوید مالپاس، رئیس بانک 
جهانی نیز از دیگر افرادی بوده که از ریاست جئورجیوا حمایت 
کرده است و در پیغامی برای وی تبریک فرستاده است. مالپاس 
خطاب به وی نوشته است: مهارت باای رهبری و دانش مالی 
شما به هر نهادی ارزش خواهد بخشید. بانک جهانی به دنبال 
همکاری بیشــتر با صندوق بین المللی پول به منظور تدوین 
سیاست  های جامع تر رشد و دستیابی به رفاه بیشتر در سطح 
جهان خواهد بود.جئورجیوا پیش تر در کمیسیون اروپا و بانک 
جهانی سابقه مدیریتی داشته است. وی دارای دکترای اقتصاد 

از دانشگاه صوفیا بلغارستان است.

 ایران عضو هیات مدیره شرکت
 بیمه اتکایی آسیا شد

گزینه اروپایی ها برای ریاست بر صندوق بین المللی پول مشخص شد

شــرایط زمانی نامناسب، به اشتباه افتادن 
مردم در حســاب کتاب ها، تبعات تورمی و 
ضــرورت انجام همزمــان دیگر اصاحات 
ســاختاری مهمترین نکاتی هســتند که 
اهالی اقتصاد درباره تبعات تصمیم جدید 
دولت در حذف چهــار صفر از واحد پولی 
نسبت به آن هشــدار می دهند.به گزارش 
ایسنا، ایحه جدید درباره حذف چهار صفر 
از ریال یکی از خبرســازترین تصمیمات 
اقتصادی دولت در ماه های گذشــته بوده 
است. این تصمیم خبرساز اما کمتر محل 
مناقشــه اهالی اقتصاد شده است چرا که 
عمدتــا حرف ها و اظهارنظرها پیرامون آن 
شبیه به هم اســت و معموا به این نقطه 
ختم می شود که حذف چهار صفر از ریال 
به تنهایی نمی توانــد کاری از پیش ببرد.

شاید بتوان پاک کردن چهار صفر از واحد 
پولی را به پاک کردن صورت مســاله یک 
معادله تشــبیه کرد که با انجام آن ممکن 
اســت از اســترس نگاه کردن به سختی 
معادله رها شــویم اما مطمئنا مســاله را 
حل نخواهد کرد.در همین راســتا اهالی 
اقتصاد در گفتگو با ایسنا، درباره پیامدهای 
مختلف این تصمیم از جنبه های مختلفی 
به اظهارنظر پرداخته اند. هوشنگ شجری 
–عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با 

تاکید بر اینکــه حذف صفرها از پول ملی 
در این شــرایط هیچ پیامد مشخصی جز 
هزینه هــای متعدد در حوزه های دفتری و 
حسابداری  ندارد گفت که »طرحی مانند 
حــذف صفرها معمــوا در چارچوب یک 
بســته اقتصادی ارائه می شــود که در آن 
یکســری اصاحات اساسی بانکی و مالی 
برای ایجاد تحوات اساســی پولی در نظر 
گرفتــه می شود«.شــرایط زمانی نکته ای 
اســت که دیگر اقتصاددان ها هم روی آن 
تاکید کرده اند. این شرایط زمانی در وهله 
اول به تورم بــاای 4۰ درصد در اقتصاد 
کشــور برمی گردد که باعث می شــود هر 
طرح و برنامه  اقتصادی کوته بینانه ای را در 

خود ببلعد و بی اثر کند.
آلبــرت بغزیــان دیگر اقتصــاددان عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران هم با تاکید 
بر نامناســب بودن زمان برای تغییر واحد 
پولی گفت که »من نیازی برای این اقدام 
احساس نمی کنم. اگر چهار صفر برداشته 

شــود ذهن مردم بی علت درگیر می شود 
و احتمــال دارد اشــتباهاتی رخ دهد که 
به راحتــی قابل جبران نباشــد. مثا در 
پرداخت های اینترنتی امکان دارد با توجه 
به پیش زمینه فکری قبلی که برای مردم 
وجود دارد اشــتباهات بزرگی رخ دهد. در 
صورت اجرایی شــدن این طرح باید برای 
این اشتباهات احتمالی راه چاره ای جست. 
حتی همین اان برخــی  در پرداخت ها 
بیــن تومان و ریال اشــتباه هایی صورت 
میگیــرد و بعضی ها یک صفر بیشــتر یا 
کمتر مــی گذارند حاا اگــر چهار صفر 
حذف شود و شخصی به اشتباه چهار صفر 
اضافه بگذارد امکان دارد ســوء اســتفاده 
های جبــران ناپذیــری رخ دهد«.کیوان 
کاشفی -عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران- هم حذف چهار صفر از پول ملی را 
در شرایط کنونی کاری عجوانه می داند و 
معتقد است که »دولت کارهای اقتصادی 
مهمتری نســبت به حذف صفــر از پول 

ملی دارد که باید بــه آن بپردازد. این کار 
در شرایط کنونی کشور کاری عبث است، 
زیــرا شــرایط اقتصادی کنونی کشــور و 
جامعه اصا مناسب چنین کاری نیست«.

در روزهای گذشــته برخــی اقتصاددانان 
در گفتگو با ایســنا حتی به تبعات تورمی 
تصمیم جدید دولت برای حذف چهار صفر 
از واحد پولی پرداختند؛ استدال آنها هم 
این است که زمانی که دولت چهار صفر را 
از واحد پولی حذف می کند برخی از ارقام 
کوچکتر مانند ۹۳۰ ریال باید به سمت باا 
گرد شوند تا بتوانند به واحد مرجع نزدیک 
شوند و همین خرده ارقام زمانی که جمع 
شــوند چه بســا بتوانند باعث فشارهای 
تورمی هم بشوند.به گزارش ایسنا، حذف 
صفر از پول ملی مســاله جدیدی نیست و 
در بسیاری از کشــورهای دیگر نیز انجام 
شده است: طبق اعام نشریه بین المللی 
علوم اقتصــادی و مدیریتی، در طول ۵۰ 
سال گذشته ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر 
از پول ملی خــود کرده اند که از بین این 
کشورها، ۱۰ کشــور این کار را دو مرتبه 
انجام داده اند. صفرها در آرژانتین تاکنون 
چهار مرتبه، روســیه، اوکراین، لهستان و 
بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی و 

غنا یک مرتبه برداشته شده اند.

 هشدار اهالی اقتصاد نسبت 
به تصمیم جدید دولت



رهبــر جنبش انصــاراه اعام کــرد: پس 
از تغییر چشــمگیر در موضع سیاســی و 
نظامی ابوظبــی، انصــاراه تصمیم گرفته 
اســت حمات به این کشور را متوقف کند.

به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه الجزیره، 
محمــد علی البخیتی از رهبران برجســته 
انصاراه و عضو شــورای عالی سیاسی این 
جنبــش گفت: پس از تغییر چشــمگیر در 
موضع سیاســی و نظامی ابوظبی، انصاراه 
تصمیم گرفته اســت حمات علیه امارات 
را متوقف کند.ایــن اظهارات چند روز پس 
از برگزاری نشســت امنیتی عالی رتبه میان 
تهران و ابوظبی ایراد شد. این در حالی است 
که انور قرقاش، وزیر مشــاور امارات در امور 
خارجه در واکنش به این نشست در توییتی 
نوشت: با عربستان سعودی درباره استراتژی 
مرحله آتی در یمــن توافق کردیم و درباره 
پرونده ایران موضع مشــترک ما جلوگیری 
از رویارویی و اولویت بخشــیدن به همکاری 
سیاسی اســت.وی نوشــت: موضع امارات 
ثابت است و هماهنگی با عربستان سعودی 
در بهتریــن حالت خود قــرار دارد. قرقاش 
قطر را به بزرگ نمایی نشست امنیتی اخیر 
میان ایران و امارات متهم کرد و مدعی شد،  
دوحه می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.

قرقاش همچنین طی ادعایی استقرار مجدد 
نیروها در الحدیــده را ماحصل گفت وگوی 
گســترده در ائتاف عربی دانست.تهران و 
ابوظبی روز سه شنبه نشستی را در ایران با 

حضور فرماندهان نیروهای گارد مرزی ایران 
و فرمانده نیروهای گارد ســاحلی امارات به 
منظور بررســی امنیت خلیج فــارس، امور 
مــرزی و مبارزه بــا قاچاق برگــزار کردند.

انصاراه روز چهارشنبه نسبت به نتایج این 
نشست ابراز خشــنودی کرده و محمدعلی 
الحوثی، رئیس کمیته عالی انقاب یمن در 
توییتی نوشــت: پیام امارات از ایران پیامی 
مثبت اســت.همزمان با سفر هیئت اماراتی 
به تهران و دیدار با مســؤوان ایرانی جهت 
بررســی همکاری امنیتی مرزها و حفاظت 

از کشــتیرانی در آب های خلیج فارس، طی 
چند روز گذشته حرف و حدیث ها در محافل 
یمنی درباره باز کردن کانال های ارتباطی و 
برقراری تفاهمات توســط امارات با انصاراه 
قوت گرفته اســت.در این راستا، شیخ نعیم 
قاسم، معاون دبیرکل حزب اه لبنان از وجود 
ارتباطات و هماهنگی های غیرمستقیم میان 
انصاراه و امارات به ویژه در ارتباط با خروج 
نیروهای نظامی از حدیده خبر داد و گفت: 
همکاری اطاعاتــی و دیدارهای دوره ای با 
طرف ایرانی نیز وجود دارد.در اظهاراتی دیگر، 

محمود واعظی، مدیر دفتر رئیس جمهوری 
ایران هم روز چهارشــنبه گفت: ابوظبی در 
مرحله  تجدیدنظر در سیاســت های افراطی 
خود در جنــگ یمن و تغییر موضع نظامی 
اســت، امارات تاش دارد برای اتخاذ موضع 
متفاوتی در ارتبــاط با جنگ یمن، متفاوت 
از عربستان باشــد.درباره ماهیت همگرایی 
روابط بین انصاراه و امارات که اخیرا حرف 
و حدیث ها دربــاره آن جریان دارد، محمد 
علی البخیتی از رهبران برجسته انصاراه و 
عضو شورای عالی سیاسی این جنبش گفت: 
انصاراه از همه کشــورها از جمله عربستان 
سعودی اســتقبال می کند. وی در ارتباط با 
وجود روابط میــان انصاراه و امارات گفت، 
این مســاله را نه تکذیب می کند و نه تایید 
می کند.البخیتــی ادامه داد: کســی انتظار 
ندارد که دولت صنعا -وابســته به انصاراه- 
هرگونه اقدام مثبت امارات چه در خصوص 
تغییــر موضعش در قبال یمــن یا حتی در 
قبــال ایران را با موضع گیری منفی پاســخ 
دهد اما این امر به معنای شــرط بندی روی 
بیداری وجدان امارات هم نیست.همچنین 
علی القحوم از دیگر رهبران انصاراه گفت:  
کشــورهای متجاوز -عربستان و امارات- به 
مرحله ناکامی، ناامیدی و ناتوانی رسیده اند، 
جنگ شان در یمن بی هدف و طوانی شده 
است و خسارت های سنگینی نیز دیده اند. در 
نتیجه آرزوهایشان به باد رفته و اردوگاه های 

آنها در حالتی از تجزیه قرار دارد.

پنتاگون: 
 تمایل داریم موشک های میانبرد

 را در آسیا مستقر کنیم
وزیر دفاع آمریکا گفت، واشــنگتن مایل اســت تا موشک های 
میان برد زمین پرتاب را به زودی در آسیا مستقر کند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این بیانیه از ســوی مارک 
اسپر، وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از آن منتشر شد که ایاات 
 INF متحده خود را از معاهده تسلیحات میان برد اتمی موسوم به
با روســیه خارج کرد؛ آمریکا می گوید روسیه این پیمان را نقض 
کرده اما مســکو آن را رد می کند.وزیر دفاع آمریکا همچنین در 
پاســخ به این که آیا در حال بررسی استقرار موشک ها در آسیا 
اســت، گفت: من مایل به انجام این کار هستم. زمان بندی برای 
استقرار مشــخص نیست. ترجیح می دهم این کار را ظرف چند 
ماه انجام دهم. اما انجام این مسائل نسبت به انتظاری که داریم 

زمان بر هستند.

نگرانی درخصوص تشدید هرچه بیشتر 
سرکوب شیعیان نیجریه

ممنوعیتی که مقامهای نیجریه علیه جنبش اقلیت شــیعیان 
این کشور به بهانه »تروریســتی« خواندن این جنبش اعمال 
کرده اند باعث افزایش نگرانی درخصوص تشدید حتی بیشتر 
از قبل سرکوب این شیعیان و زدن جرقه یک درگیری جدید 
در این کشور شده اســت.به گزارش ایسنا،  خبرگزاری فرانسه 
در گزارشــی در خصوص روند رو به تشدید سرکوب جنبش 
اقلیت شیعیان از سوی مقامهای نیجریه به دلیل اعتراض این 
شیعیان به حبس رهبرشان، شیخ ابراهیم زکزاکی، می نویسد: 
دولــت نیجریه چنــد روز پیش به بهانــه اعتراضات جنبش 
شیعیان نیجریه موسوم به »جنبش اسامی نیجریه« اقدام به 
»تروریســتی« خواندن و ممنوع اعام کردن این جنبش کرد؛ 
جنبشــی که صرفا به محبوس کردن رهبرش شــیخ ابراهیم 
زکزاکی معترض اســت.این اقدام باعث بدتر شــدن اوضاع در 
نیجریه به دلیل در پیش گرفتن رویکردی خصمانه تر از سوی 
مقامهای دولت محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه در قبال 
این شــیعیان شده اســت؛ رئیس جمهوری که دارای روابطی 
نزدیک با عربســتان سعودی اســت.اعضای جنبش اسامی 
نیجریه که همواره رویکرد صلح جویانه داشته اند، نگران هستند 
که ســرکوبگری مقامهای نیجریه علیه این گروه به بااترین 
حد خود برســد و مقامهای نیجریــه را متهم می کنند به این 
که هدفشان این اســت که جنبش آنها حالت زیرزمینی پیدا 
کند.سهیا زکزاکی، دختر شیخ ابراهیم زکزاکی که در مالزی 

مشغول درس خواندن است.

گزارش واشنگتن پست
ترامپ دروازه هرج و مرج را گشود

یک پیمان عدم اشــاعه که محور سه دهه امنیت جهان بود، جمعه از هم متاشی 
شــد. ایاات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی در ۱۹۸۷ با پیمان نیروهای 
هســته ای میان برد موافقت کردند که به حذف بیش از ۲۶۰۰ موشــک بالستیک 
هسته ای و متعارف آمریکا و شوروی، خصوصا سامانه های تسلیحاتی زمینی با برد 
۵۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر انجامید. این فاصله تقریبی و این حقیقت که چنین تسلیحاتی 
قابلیت دارند تا ظرف ۱۰ دقیقه به هدفشــان اصابت کنند، این موشک ها را حین 
دوره جنگ سرد به منبع نگرانی های مستمر از بروز سوءتفاهم تبدیل کرد.به گزارش 
ایسنا، روزنامه واشــنگتن با بررسی تبعات خروج آمریکا از پیمان آی ان اف گزارش 
داد، در این توافق تاریخی که با یک روند راســتی آزمایی و بازرســی های دوجانبه 
پشتیبانی می شد، عما انواع تسلیحات هسته ای از بین می رفت. این امر سایه تهدید 
هسته ای دائم بر فراز اروپا را از بین می برد. این پیمان همچنین یک فرایند طوانی 
متعاقب ایجاد کرد تا واشــنگتن و مســکو هر دو زرادخانه های هسته ای خودشان 
را کاهش دهند.در دوره ریاســت جمهوری ترامپ، زمان به عقب بازگشــت. دولت 
ترامپ ماه فوریه در اطاعیه ای با اشاره به اعتراضات مداومش به روسیه درباره نقض 
شــروط این پیمان با تولید یک موشک زمینی کروز با قابلیت هسته ای اعام کرد، 
ظرف شش ماه از آن خارج خواهد شد. روس ها وجود این موشک ها را منکر شدند 
اما حال مدعی هســتند برد آن زیر ۵۰۰ کیلومتر است.در هر صورت، مسکو درباره 
وجود این توافق اشــتیاق چندانی نداشت و به ظاهر رضایت داد که منقضی شود. 
مقام های این دو کشور احساس می کردند دست و پایشان با این پیمان بسته شده 
اســت. هر بار که ایاات متحده یک سامانه موشکی جدید با متحدانش در اروپا و 
آســیا مستقر می کرد، روسیه با احتیاط آن را زیر نظر می گرفت. این پیمان از دید 
جنگ طلبان در واشنگتن یک آناکرونیسم )فرد رویدادها یا شخصیت های تاریخی 
را با نگاه ارزشــی امروزی تحلیل می کند( است که گزینه های استراتژیک آمریکا را 
محــدود می کند اما روی قدرت نوظهوری همانند چین تاثیری ندارد.مایک پامپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا جمعه در پیامی توییتری نوشت: آمریکا فرصت شش ماهه 
به روســیه داد تا از پیمان نیروهای هســته ای میان برد تبعیت کند. روسیه امتناع 
کرد، بنابراین این پیمان امروز به پایان رســید. آمریــکا به پیمانی که دیگران آن 
را نقض کنند، پایبند نمی ماند. روســیه تنها مسوول این اتفاق است.وزارت خارجه 
روسیه اما در بیانیه ای واشنگتن را مقصر دانست. این وزارتخانه، ایاات متحده را به 
تضعیف عمدی پیمان آی ان اف برای توجیه تولید و اســتقرار تسلیحاتی که زمانی 
با این توافق منع می شــد، متهم کرد. در این بیانیه به اقدامات گذشــته آمریکا در 
نقض این پیمان اشــاره شد، خصوصا اقدام دولت جورج بوش برای خروج یکجانبه 
از پیمان موشــک ضد بالستیکی ۱۹۷۲ در ســال ۲۰۰۲. بیانیه روسیه همچنین 
تاکید کــرد: نکوهش پیمان آی ان اف تاییدی بر تمایل آمریکا برای تخریب تمامی 
توافق های بین المللی است که به هر دلیلی، به نفع آنها نیست. این به نابودی رژیم 
کنترل تسلیحاتی موجود منجر خواهد شد.وزارت خارجه روسیه بار دیگر اتهامات 
واشنگتن مبنی بر کارشکنی روسیه و نقض این پیمان را رد کرد و از آمریکا خواست 
به عدم اســتقرار تســلیحاتی که زمانی آی ان اف آنها را منع می کرد، متعهد شود. 
این وزارتخانه اشاره کرد، روســیه استقرار چنین تسلیحاتی را موقتا متوقف کرده 
اســت و اگر آمریکا در وهله اول دســت به چنین اقدامی نزند، روســیه هم چنین 
اقدامی نمی کند. با این حال، شماری از مقام های روس در هفته های اخیر گفته اند 
مســکو هر نوع استقرار تســلیحات را تافی خواهد کرد.تحلیلگران معتقدند وقوع 
یک رقابت تسلیحاتی جدید در آینده نزدیک بعید نیست. پاول فلگنهائر، تحلیلگر 
نظامی روس با اشــاره به گام های بعدی کرملین به خبرگزاری فرانسه گفت: »حال 
که این پیمان به نقطه پایانی رســیده است، ما شــاهد تولید و استقرار تسلیحات 
جدید خواهیم بود.« همچنین گمان می رود ایاات متحده دست کم سه نوع موشک 
میان برد جدیــد که همگی آنها قادر به حمل کاهک هــای متعارف خواهند بود، 
تولید کند.یان تچائو، رئیس صندوق مارشال آلمان در مطلبی هشدار داد، فروپاشی 
پیمان آی ان اف »مشــهودترین مدرک« از تغییر بادهای ژئوپولتیک است. او گفت: 
واشنگتن اینگونه محاسبه کرده اســت که برای بازیابی برتری استراتژیک با چین 
در ایــن زمینه، قربانی کردن ثبات اروپایی ارزش دارد. در ســطح جهانی این قابل 
درک است اما برای اروپا فاجعه ای بیش نیست.مایکل برنباوم، رئیس دفتر واشنگتن 
پست در بروکسل هم معتقد است مقام های اروپایی فراتر از حس تراژدی رفته اند.

او می نویسد: دیپلمات ها در ناتو از سوگواری برای افول این پیمان دست کشیده اند. 
تمامی اعضای ناتو از تصمیم ترامپ برای خروج حمایت کردند و در پی این هستند 
که چگونه به شرایط جدید واکنش نشان دهند. اما بسیاری از سیاستگذاران امنیتی 
ارشــد اروپا در دوران نبردهای سوزان دهه ۷۰ و ۸۰ میادی رشد کردند و چندان 
تمایلی به بازگشــت به آن دوره و استقرار موشک های هسته ای میان برد به دست 
آمریکا ندارند. تعداد اندکی از آمریکایی ها از بازگشت تسلیحات هسته ای میان برد 
بــه این قاره حمایت می کنند.این روزنامه نگار تاکید دارد: این بحث بیشــتر درباره 
آن اســت که آیا کشورهای ناتو باید دفاع موشــکی خودشان را افزایش دهند تا از 
خودشان مقابل تهدیدات روسیه دفاع کنند یا خیر. ایاات متحده سامانه های دفاع 
موشــکی در رومانی و لهستان بر پا کرده است اما اینها برای مقابله با موشک های 
ایران اســت نه روسیه. تمام کشورهای اروپایی هم از اجرای تغییرات اساسی برای 
دفاع علیه روسیه حمایت نمی کنند.مایکل برنباوم گفت: در حال حاضر تمرکز ناتو 
روی تقویت تدابیر موجود برای دفاع از اروپا مقابل روســیه اســت. این به معنای 
ارتقای قابلیت ائتاف ناتو برای گسترش نیروها در سراسر اروپاست، در صورتی که 
نیاز به اســتقرار آنها در کشورهای هم مرز با روسیه احساس شد. این همچنین به 
معنای افزایش مانورهای نظامی که تقریبا همیشه در شرق اروپا برگزار می شود.پایان 
پیمان آی ان اف همچنین راه را برای عقبگردهای بیشتر هموار می کند. جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا اخیرا از خاتمه استارت جدید )پیمان کاهش تسلیحات 
استراتژیک( متعلق به دوره اوباما که در ۲۰۲۱ منقضی می شود، سخن گفته است. 
یک توافق تاریخی دیگر که شمار کاهک های هسته ای استراتژیک آمریکا و روسیه 
را محــدود می کند. بولتون همان اعتراضاتی که به توافق آی ان اف وارد می کند، به 
اســتارت جدید نســبت داده و آن را برای زمان اکنون مناسب نمی داند و معترض 
است که استارت جدید شامل تسلیحات کوتاه برد یا تسلیحات هسته ای تاکتیکی 
نمی شــود؛ این در حالی اســت که توافق مذکور اصا برای رســیدگی به این نوع 
قابلیت ها نیست.منتقدان این اســتدال ها را هاله ای به دور تمایات نظامی گرایی 
می بینند. بروس بلر و یان وولفزتال، از کارشناسان کنترل تسلیحاتی می گویند: کلید 
این ذهنیت جنگ طلبانه از »تشدید سلطه« گرفته می شود و یکی از طرف ها گمان 
می کند می تواند از تسلیحات هسته ای استفاده کند اما در عین حال طرف دیگر را از 
انجام چنین کاری باز بدارد. این تصور به طور روز افزون در سیاست هسته ای آمریکا 
دیده می شود. ترامپ و مشاورانش قویا این سیاست های پرخطر را پذیرفته اند و به 

دنبال تسلیحاتی هسته ای به اصطاح با قدرت انفجاری پایین هستند.

میخائیــل گورباچــف خــروج آمریــکا از پیمان منع 
موشک های هســته ای میان برد)آی ان اف( را تضعیف 
کننــده امنیت بین المللی دانســت.به گزارش ایســنا، 
میخائیل گورباچف،  آخرین رییس جمهور اتحاد جماهیر 
شوروی و امضا کننده پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد با همتــای آمریکایی وقت خود، رونالد ریگان 

اظهار کرد، آمریکا با خروج از این پیمان نه تنها امنیت 
اروپا، بلکه نظــام امنیت بین المللی را تضعیف می کند.

گورباچف در این باره گفت: پایان یافتن این پیمان برای 
جامعه بین المللی سودمند نخواهد بود. این اقدام امنیت 
را نه تنها در اروپا، بلکه در تمام جهان تضعیف می کند.به 
گزارش خبرگزاری راشاتودی، این رییس جمهور سابق 

۸۸ ساله گفت، امیدوار بوده که واشنگتن در رویه خود 
و تصمیمی که در ماه فوریه گرفت، تجدید نظر کند اما 
ایــن کار را نکرد و به جای آن خــروج از این پیمان را 
شش ماه پس از توقف پایبندی به تعهداتش نهایی کرد.

وی افزود: هنوز امیدهایی به شرکایمان وجود داشت که 
متاســفانه نتیجه ای را در پی نداشت. فکر می کنم حاا 

همه می توانیم ببینیم که به امنیت استراتژیک آسیب 
وارد شده است. این اقدام آمریکا در سیاست بین المللی 
عدم اطمینان و هرج ومرج را به دنبال خواهد داشــت.

گورباچــف همچنین از همه طرف ها درخواســت کرد، 
»بر حفظ آخرین رکن امنیت استراتژیک جهانی تمرکز 

کنند«.

 گزیده خبرهشدار گورباچف نسبت به ایجاد هرج و مرج با خروج آمریکا از آی ان اف

نگـــاه
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دیپلماسی

انصاراه: 

تصمیم به توقف حمات به امارات گرفتیم

نژادپرستی سران آمریکا ؛ از رونالد تا دونالد
همزمانی افشای توهین نژادی بی سابقه 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا با تجدید 
اتهام نژادپرستی به مستاجر کنونی کاخ 
سفید عاوه بر آنکه این معضل فرهنگی 
ریشه دار جامعه آمریکا را بیش از پیش 
برجسته ساخت، تاش مخالفان ترامپ 
برای تخطئه پشــتوانه های تاریخی وی 
را نیز آشکار کرد.در بحبوحه توجه رسانه 

های آمریکا و افکار عمومی این کشــور به جدال لفظی دونالد ترامپ و نماینده دموکرات و 
سیاهپوست بالتیمور و اتهام نژادپرستی به رئیس قوه مجریه، نشریه آتانتیک به تازگی فایل 
صوتی توهین های نژادی ۴۸ سال پیش رونالد ریگان را منتشر کرد.رئیس جمهوری آمریکا 
در صفحه توئیتر خود نوشــته بود: در سال های اخیر، بالتیمور تحت رهبری الیجا کامینگز 
بدترین آمار جرم و جنایت را در این کشور داشته است. در ۲۵ سال گذشته فقط وعده داده 
شده و هیچ اقدام عملی برای کاهش جرم و جنایت در آنجا صورت نگرفته است. جای تاسف 
اســت که هیچ کاری برای مردم بالتیمور انجام نمی دهند.به نوشته آتانتیک، رونالد ریگان 
زمانی که فرماندار ایالت کالیفرنیا بود از تداوم عضویت تایوان در ســازمان ملل حمایت می 
کرد و پس از رای موثر کشورهای آفریقایی و پذیرش جمهوری خلق چین در سازمان ملل، 
در گفت و گوی تلفنی با هم حزبی خود ریچارد نیکســون رئیس جمهوری وقت آمریکا به 
این مســئله واکنش نشان داد و گفت: این میمون های آفریقایی رو نگاه کن! لعنت بهشون. 
کفش هم به زور می پوشند! صدای خنده نیکسون از آن سوی خط شنیده می شود. رئیس 
جمهوری وقت آمریکا از جمله کســانی بود که به ارتباط مســتقیم بهره هوشی با نژاد افراد 
اعتقاد داشت.در نتیجه رای گیری مذکور، جمهوری خلق چین جای تایوان را در سازمان ملل 
گرفت و به جای ملی گرایان، یک کمونیســت بر این کرسی تکیه زد.افشای چنین توهینی، 
دختر ریگان را بر آن داشــت تا در روزنامه واشنگتن پست واکنش نشان داده و با بی سابقه 
خواندن چنین سخنانی بنویسد که پس از شنیدن ناسزای پدر مرحومش به گریه افتاد. پتی 
دیویس ۶۶ ســاله نوشت: هیچ دفاع و توضیحی برای آنچه که پدرم گفت وجود ندارد.ریگان 
از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس جمهوری آمریکا بود و در سال ۲۰۰۴ میادی در ۹3 سالگی 
درگذشــت.به نظر می آید که انتشار این فایل صوتی در شرایط کنونی که دونالد ترامپ بار 
دیگر با اتهام نژادپرســتی مواجه شده به قصد تضعیف پشتوانه های وی صورت گرفته باشد.

ترامپ در دوران ریگان روابط گرمی با او داشت و در دوران تبلیغات انتخابات ۲۰۱۶  و پس 
از آن به تعریف و تمجید از چهلمین رئیس جمهوری آمریکا می پرداخت و تاش داشت تا 
انتخاب خود را موجب احیاء خاطره مثبت مردم آمریکا و به خصوص جمهوریخواهان از دهه 
هشتاد میادی بداند. وی حتی شعار انتخاباتی ریگان را )آمریکا را سربلند سازیم( با اندکی 
تغییر )آمریکا را دوباره سربلند سازیم( به کار بست و حتی این اواخر نقل قولی جعلی از وی 
را در کنار عکس دو نفره شان منتشر کرد.جالب اینجاست که رئیس جمهوری کنونی آمریکا 
نیز میانه خوبی با چین نداشته و در دوران وی روابط واشنگتن و تایپه گرم تر از سابق شده 
و رئیس جمهوری تایوان هر از گاهی به آمریکا سفر کرده و قراردادهای چند میلیارد داری 
فروش اســلحه با این عضو سابق سازمان ملل امضا شده است.از سوی دیگر، ترامپ در دوره 
ریاست جمهوری خود مواضع انتقاد برانگیزی علیه مکزیکی ها و مسلمانان اتخاذ کرده است. 
وی همچنین متهم اســت که در جلسه ای با حضور شــش نفر از سناتورهای آمریکایی در 
کاخ سفید، به مردم کشورهای آفریقایی، هائیتی و السالوادور توهین کرده است. وی با اشاره 
به مهاجرت اتباع این کشــورها به آمریکا گفته است: چرا مردم این کشورهای چاه خا را به 
آمریکا راه می دهیم!؟دونالد ترامپ هفته گذشته نیز توئیت های تندی علیه چهار زن نماینده 
سیاه پوست نوشت و تاکید کرد بهتر است این نمایندگان آمریکا را ترک کرده و برای کمک 
به کشورهایی بروند که از آنجا آمده اند.اظهارات ترامپ در خصوص اتباع آفریقایی با واکنش 
بسیاری از مقامات کشورهای این قاره و نهادهای حقوق بشری رو به رو شد و ترامپ را وادار 
کرد در دفاع از خود بگوید: من نژادپرست نیستم.با این حال چهل و پنجمین رئیس جمهوری 
آمریکا پس از انتشار اخبار تاش برای سرقت از منزل کامینگز نتوانست جلوی خود را بگیرد و 
در توئیتی تمسخر آمیز نوشت: واقعا خبر بدی بود! منزل مسکونی الیجا کامینگز در بالتیمور 

مورد سرقت قرار گرفته است. خیلی بد است.
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یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می خسبد و همخانه کیست

باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازک او مایل افسانه کیست

یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

گنجینه

شرکت هوش مصنوعی »دیپ مایند”)DeepMind( که متعلق به »آلفابت«)شرکت 
مادر گوگل( اســت، اخیرا فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی توســعه داده است که 
می تواند نارسایی حاد کلیه را ۴۸ ساعت زودتر پیش بینی کند.به گزارش ایسنا، اخیرا 
شــرکت دیپ مایند فناوری توســعه داده است که می تواند نارســایی حاد کلیه را 
ســریعا و دو روز جلوتر پیش بینی کند.شــرکت »دیپ مایند« با همکاری »وزارت 
 U.S. Department of Veteran(”امور کهنه ســربازان ایاات متحده آمریــکا
Afairs( فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده است که می تواند نارسایی 
حــاد کلیه را دو روز زودتر پیش بینی کند. در سیســتم این فناوری داده های ۷۰۳ 
هزار و ۷۸۲ بیمار ثبت شــده است.طی این مطالعه که در مجله “Nature” منتشر 
شد، پژوهشگران سیستمی را توسعه دادند که موفق به شناسایی نارسایی حاد کلیه 
با دقت باا اســت. سیستم مذکور طی آزمایشات توانست نارسایی حاد کلیه ۹ فرد 
از ۱۰ فرد را تشــخیص دهد. این سیستم می تواند بسیار مفید باشد چرا که توسط  
آن افرادی که نیازمند دیالیز کلیه هستند به آسانی شناسایی می شوند. دیالیز کلیه 
نوعی روش درمان بوده که در صورت نارسایی کلیه، از آن برای تصفیه خون استفاده 
می شود. طی این آزمایشات سیستم مذکور توانست با دقت ۹۰.۲ درصد نارسایی حاد 

کلیه در افراد را شناسایی کند.

فضانــوردان قصد دارند طی یک آزمایش جدید، از باکتری های روی زمین برای 
حفاری سنگ های فضایی و استخراج مواد معدنی آنها استفاده کنند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از فیوچریسم، فضانوردان به تازگی ۱۸ رشته متفاوت از باکتری ها 
را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده اند. آنها قصد دارند طی آزمایش جدیدی 
در »ایستگاه فضایی بین المللی” )ISS(، از باکتری ها برای حفاری در سنگ های 
فضایی اســتفاده کنند.این آزمایش موســوم به »بیوراک”)BioRock(، برای 
بررســی یکی از متداول ترین ویژگی های میکروب های روی زمین یعنی توانایی 
بیرون کشیدن مواد معدنی از سنگ ها طراحی شده است. دانشمندان قصد دارند 
با آزمایش بیوراک، نحوه عملکرد باکتری ها را در فضایی بدون جاذبه بررســی 
کنند. این پروژه، ۱۸ راکتور بسیار کوچک را شامل می شود که هر کدام حاوی 
نمونه ای از یک سنگ موسوم به »بازالت”)Basalt( و یک رشته باکتری هستند.

“چارلز کوکل” )Charles Cockell(، اســتاد اخترزیست شناســی »دانشگاه 
ادینبرو”)University of Edinburgh( و پژوهشگر ارشد این پروژه، گفت: ما 
امیدواریم که با این بررسی، به بینش جدیدی در مورد میکروب هایی که در فضا 
رشــد می کنند، برسیم و از آنها برای حفاری سنگ ها در اکتشافات فضایی روی 

ماه و مریخ استفاده کنیم.

محققان کره ای با الهام از نیش مار موفق به ابداع یک پچ میکروسوزنی که یک 
سیستم تحویل دارو است، شده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، چندین 
سال است که در مورد پچ ها یا برچسب های میکروسوزنی می شنویم که داروها را 
با درد بسیار کم و به شکل ایمن تر از سوزن های تزریق رایج وارد بدن می کنند.

اکنون این سیستم می تواند با الهام و کپی برداری از ساختار نیش مارهای سمی 
بهتر هم عمل کند.بیشتر پچ های موجود، مجموعه ای از سوزن های کوچک را در 
قسمت زیرین خود دارند. این سوزن ها از یک پلیمر قابل انحال در آب زیست 
سازگار ساخته شــده اند که با داروهای مختلف پر می شوند. هنگامی که پچ بر 
روی پوست فشرده می شود، ســوزن ها ضمن رساندن دارو به داخل بدن و رها 
کردن دارو در جریان خون، به مرور حل می شــوند.این روش نه تنها بدون درد 
اســت، بلکه خطر عفونت کمتری نسبت به تزریقات رایج دارد و همچنین هیچ 
زباله بیمارســتانی تیز و خطرناکی ایجاد نمی کند.عاوه بر این از آنجا که داروها 
به طور معمول باید در جای خشک و خنک نگه داشته شوند و فرآیند منجمد 
کردن و خشک نگه داشتن داروها می تواند یک فرآیند وقت گیر و پیچیده باشد و 
از طرفی بسیاری از داروها در حالت مایع مؤثرتر هستند، پچ ها را حتی در دمای 

اتاق نیز می توان نگهداری کرد.

حفاری سنگ های فضایی تشخیص سریع تر نارسایی حاد کلیه

درگذشت کارگردان تئاتر 
برنده ۲۱ جایزه تونی
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چهره روز
حســین پناهــی بازیگر، شــاعر و نویســنده ای که در یــاد و خاطره ی مــردم ایران ماندگار است.حســین پناهــی دژکوه در 
 ســال ۱۳۳5 در روســتای دژکوه از توابع شــهر ســوق شهرســتان کهگیلویه در اســتان کهکیلویه و بویراحمد متولد شــد.

وی پــس از تحصیــل در بهبهــان بــه توصیــه و خواســت پــدر بــرای تحصیــل بــه مدرســه ی آیــت اه گلپایگانــی 
بازگشــت. بــه محــل زندگــی اش  ارشــاد و راهنمایــی مــردم  بــرای  پایــان تحصیــات  از   اهــواز رفــت، وپــس 

چنــد ماهــی در کســوت روحانیــت به مردم خدمــت می کرد ســپس به تهران آمــد و در مدرســه ی هنــری آناهیتا چهار 
ســال درس خوانــد و دوره بازیگــری و نمایشــنامه نویســی را گذراند.پناهــی بازیگری را نخســت از مجموعــه تلویزیونی 
محله بهداشــت آغاز کرد. ســپس چند نمایــش تلویزیونی با اســتفاده از نمایشــنامه های خودش ســاخت.با پخش نمایش 
 دو مرغابــی درمــه از تلویزیــون که عــاوه بر نوشــتن وکارگردانــی خودش نیــز در آن بــازی می کرد، خوش درخشــید.

نمایش های دو مرغابی درمه و یک گل و بهار با نوشته وکارگردانی وی بنا به درخواست مردم به دفعات از تلویزیون پخش شد. در 
دهه شصت و اوایل دهه هفتاد او یکی از پرکارترین و خاق ترین نویسندگان وکارگردانان تلویزیون بود.به دلیل فیزیک کودکانه 
و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتارش بود و طنز تلخش، بازیگر نقش های خاصی بود. اماحسین 

پناهی بیشتر شاعربود؛ و این در ذره ذره ی جانش نفوذ داشت.

سوزن تزریق جدید با الهام از نیش مار

ورزشی

محرومیت سه ماه مسی از بازی های ملی
لیونل مسی به دلیل اظهاراتش در رقابتهای کوپا آمه ریکا و متهم کردن مسئولین فوتبال آمریکای جنوبی به فساد، 
به مدت ســه ماه از بازی های ملی محروم شــد.به گزارش »ورزش سه«، لیونل مسی، ستاره بزرگ آرژانتینی به 
دلیل اظهارات جنجالی خود در رقابتهای کوپا آمه ریکا و وارد کردن اتهام فساد به مسئولین کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی از ســوی کنمبول به مدت ســه بازی از همراهی تیم ملی کشورش محروم شده و به پرداخت 
5۰هزار دار جریمه نقدی محروم شد. مسی به این ترتیب تا ماه نوامبر قادر به همراهی تیم ملی آرژانتین نخواهد 
بود.مســی بعد از دریافت کارت قرمز در جریان دیدار آرژانتین و شــیلی در مسابقه رده بندی کوپا آمه ریکا که با 
پیروزی ۳۲-۱ آرژانتین به پایان رســید، در اظهاراتی کنمبول، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را به فساد 
متهم کرد.مســی با این محرومیت سه بازی آتی تیم ملی آرژانتین، بازی دوستانه با شیلی در تاریخ 5 سپتامبر، 
بازی دوستانه با مکزیک در تاریخ ۱۰ سپتامبر و بازی دوستانه با آلمان در تاریخ ۱۰ اکتبر را از دست خواهد داد. از 
این گذشته مسی به دلیل اخراج در بازی با شیلی در کوپا، اولین بازی آرژانتین در رقابتهای انتخابی جام جهانی را 
نیز از دست خواهد داد.آرژانتین در بازی ای که مسی به خاطر اخراج در آن محروم شده موفق شد بعد از شکست 
در دو فینال قبلی کوپا آمه ریکا مقابل این تیم، تا حدودی از شیلیایی ها انتقام گرفته و آنها را ۲-۱ شکست دهد. 
ســرخیو آگوئرو و پائولو دیباا در این بازی برای آرژانتین گلزنی کردند ولی مســی در دقیقه ۳۷ بازی با دریافت 
کارت قرمز از بازی اخراج شد. به نظر می رسید مسی بعد از درگیری با گری مدل بازیکن شیلی با سر به او ضربه 

زده است. مدل هم در این صحنه با دریافت کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد.

حسین پناهی هنرمند همه فن حریف و ماندگار

کتاب »رکوئیم برای یک راهبه« اثر »ویلیام فاکنر« اســت. این کتاب را »شاپور بهیان« به فارسی ترجمه کرده است. در توضیح ناشر آمده است: 
»رکوئیم برای یک راهبه اولین بار در ۱۹5۱ منتشر شد، شامل سه پیش درآمد تاریخی و هفت صحنه ی نمایشی، روایت اصلی به شکل دراماتیک 
ارائه می شــود و پیش درآمدهای تاریخی رمان به شــکل داستانی. هر پیش درآمد معطوف است به بنیانگذاری یک نهاد — به ترتیب: » دادگاه، 
کاپیتول، زندان. درونمایه اصلی این رمان سیطره ی گذشته، تاش برای رهایی از آن، شناخت گناه و کوشش برای کسب رستگاری از طریق رنج 
است. این اثر اولین و یگانه تاریخ گاه شمارانه ی ایالت یوکناپاتافا، سکونتگاه خیالی قهرمانان داستان های فاکنر، است. فاکنر در این رمان داستان 
بنیانگذاری جفرسون را در نیمه ی اول قرن نوزدهم باز می گوید و آن را به صورت عالم صغیری از عالم کبیر باز می آفریند و به بررسی بنیان های 
تمدن و رابطه ی انسان و تمدن، جدال میان تمدن و وحش بوم می پردازد. فاکنر در این اثر تقریباً به همه ی مضامین آثار قبلی اش اشاره ای کرده 
است؛ از جمله به رمان حریم، داستان ساتپن و معمار فرانسوی اش در ابشالوم، ابشالوم!، داستان رایدر در »دلقک داغدار«، داستان سیسلیا فارمر در 
تسخیر ناپذیر و در ناخوانده در غبار، داستان نانسی مانیگو و آقای استوال در »آن آفتاب غروب«، و حتی به عبارتی از خشم و هیاهو برای توصیف 
شــهر جدید جفرســون و نظم اجتماعی اش برِگرد ساختمان های تجاری اطراف میدان رو به روی دادگاه. آلبر کامو در ۱۹5۶ با اقتباس از رمان 

رکوئیم برای یک راهبه نمایشنامه ای به همین نام نوشت.« این کتاب را انتشارت »نیلوفر« منتشر کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده است.

پیشنهاد رکوئیم برای یک راهبه

تخت گاز

گرفتار شدن یک »راکون« در دریچه فاضاب در«ماساچوست« ایاات متحده آمریکا

نیســان پاترول یکی از قدیمی ترین خودروهای حاضر در بازار بوده و از ســال ۲۰۱۰ تاکنون به روزرسانی جدی 
حداقل از نظر طراحی را تجربه نکرده است. البته این شاسی بلند بزرگ در سال ۲۰۱۴ فیس لیفت شد اما هنوز 
نسل جدید آن معرفی نشده است. نیسان برای مدل سال ۲۰۱۷ اقدام به بهبود آرمادایی کرد که از همان پلتفرم 
F آلفای اینفینیتی QX۸۰ اســتفاده می کند؛ اما با تمامی این تفاسیر پاترول از نظر طراحی خودرویی قدیمی 

به نظر می رسد بنابراین Kolesa.ru تصمیم گرفته رندری از نسل جدید این خودروی ژاپنی را طراحی کند.
به گزارش پدال در نگاه اول تفاوت قابل توجهی بین این خودرو و نسل فعلی پاترول مشاهده نمی شود. رندر منتشر 
شده همان ظاهر جعبه ای خودرو را حفظ کرده ولی خب تفاوت هایی هم وجود دارد. نمای جلوی کامًا جدیدی 
در نظر گرفته شده و جلوپنجره نیز نمونه ای بزرگ تر و تکامل یافته تر است. چراغ ها نیز مدرن تر شده اند.مهم ترین 
تغییر این رندر در بخش عقب مشــاهده می شــود جایی که طراحی مشابه دیگر شاسی بلندهای مدرن را شاهد 
هستیم. چراغ های عقب این خودرو پهن تر و بزرگ تر بوده و روی درب پشتی نیز کشیده شده اند. همچنین تریم 
کرومی آن ها را به هم وصل کرده تا بر پهنای خودرو تأکید شود. بخش پایینی نیز بازطراحی شده است. زاویه ی 
سه چهارم عقب خودرو تغییرات اعمال شده را بیشتر نشان می دهد. گلگیرها متفاوت بوده و یک اسپویلر جدید 

نیز به چشم می خورد.

نسل جدید نیسان پاترول 

»هارولد پرینس« از چهره های اسطوه ای تئاتر برادوی 
آمریکا که با نمایش های معروفی چون  »شــبح اوپرا« 
و »ســوئینی تاد« ۲۱ بار برنده جایزه تونی شــده در 
ســن ۹۱ سالگی درگذشــت.به گزارش ایسنا به نقل 
از گاردیــن، »هارولد پرینس« تهیه کننده و کارگردان 
تئاتر برادوی آمریکا که بــا نمایش های موفقی چون 
»شــبح اوپرا«، »کاباره«، »کمپانی« و »سوئینی تاد« 
مرزهای جدیدی بــرای نمایش های موزیکال تعریف 
کرد ، پس از یک دوره بیماری کوتاه مدن در کشــور 
ایسلند درگذشــت. وی در ابتدا به عنوان تهیه کننده 
به ســاخت مجموعــه ای از ماندگارترین نمایش های 
موزیکال آمریــکا از »یانکی های لعنتی«، »داســتان 
غرب تا »یک چیز خنــده دار که در راه اتفاق افتاد«، 
»فورم« و »فیدلرها روی سقف« آغاز کرد و سپس به 
عنوان کارگردان نمایــش موزیکال مهمی را از جمله 
»کاباره«، »کمپانی«، ســوئینی تاد«، »اویتا« و »شبح 
اوپرا« را به روی صحنه برد. »اندرو لوید وبر« آهنگساز 
مطرح تئاترهای موزیکال گفت ممکن نیست که بتوان 
اهمیــت »هارولد پرینس« در نمایش های موزیکال را 
دســت کم گرفت و تمام نمایش های موزیکال مدرن 
عما همه چیز را مدیون اوســت.»هارولد پرینس« در 
طول دوران فعالیت هنری خود با شناخته شــده ترین 
آهنگســازان و ترانه ســرایان از »لئونارد برنستاین«، 
»جری باک«، »شــلدون هارنیــک«، »جان کاندر« و 

همه تر از همه »اسیون سوندهایم« همکاری کرد. 
»پرینس« پیش از این در مصاحبه ای عنوان کرده بود 
خیلی درباره کارهایی که می خواهد انجام دهد بررسی 
دقیق انجام نمی دهد و همه چیز غریزی پیش می رود 
و بســیار به ندرت ایده ای را فقط برای پول پذیرفتم، 

ایده هایی که در درجه اول  ایدهای خوبی نبودند. 
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