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فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت:  دشمنان دچار مشکات اساسی هستند و می توانیم آنها را با شکست های سریالی بیشتری مواجه کنیم.سرلشکر حسین 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه)عج( با تقدیر از تاشهای مجاهدانه جامعه پزشکی 
کشور در عرصه مقابله با ویروس منحوس کرونا گفت: این اقدامات ایثارگرانه تراز جدیدی برای مجاهدان عرصه سامت ایجاد کرد که موجب سرافرازی بی سابقه برای 
کشور و نظام اسامی ما در عرصه تاشی جهانی شد.وی افزود: در شرایطی که دشمنان انقاب اسامی و ملت ایران تصور می کردند که ما در برابر این بیماری و ویروس 

منحوس زانو خواهیم زد، مجاهدت و تاش های پزشکان، پرستاران و کارکنان جامعه سامت در اوج ایثار و از جان گذشتگی، ......
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 سردار سامی:  
راهی جز قوی شدن نداریم
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مصطفی الکاظمی اشتباه نکند
در خبرها آمده بود دولت عراق با دستور جمعآوری عکس و بنرهای 
شــهیدان مقاومت و ایثار، آنها را از معابر و مناظر حمعآوری میکند. 
در خبر دیگری هم آمد که به فرماندهان حشــد الشــعبی تعرضی 
صورت گرفته که منشا این تصمیم را دولت عراق میدانند. خدا کند 
ایــن اقدامات از روی حفاظت از جــان فرماندهان از تعرض و حمله 
پهبادهای آمریکایی باشد که اگر اینگونه باشد باید مورد تقدیر واقع 
شود اما اگر دولت عراق تصیم به تبعیت از مشی و مرام شیطان بزرگ 
گرفته باشد سخت در اشــتباه افتاده و باید مراقب اعمال و رفتاری 
که اســتکبار غبری عربی منبع تصمیم آن است به شدت بپرهیزد. 
بر طبق ادعای ســایت »العالم جدید« عراق، بسیاری از فرماندهان و 
کادر رده باای گروه های مقاومــت عراقی از حدود ۱۰ روز پیش از 
این حادثه اخبار و ســیگنال هایی مبنی بر احتمال حمات گسترده 
ارتش امریکا به مواضع این گروه ها و یا موج دستگیری رهبران بسیج 
مردمی عراق دریافت می کنند و بنا بر مسائل حفاظتی و احتیاط ازم 
اقدام به جا به جایی محل سکونت و دفاتر رسمی خود به مکان های 
ثانویه می کنند. همچنین این منبع مدعی است که مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق از یک هفته قبل به نیروهای امنیتی عراقی دستور 
آمادهباش برای مقابله با حمات گروه های ناشناس به اماکن دولتی 
و نظامــی عراق را صادر میکنــد. اینکه در خبر آمده که برهم صالح 
رییس  جمهــور عراق نیز بر طبق ادعای منابع متعدد قبل از اجرای 
عملیات، اقدام به جا به جایی محل ســکونت خود از مجموعه »کاخ 
ســندباد« که در فاصله نزدیکی از مقر مورد حمله قرار گرفته و در 
ایــن رابطه گروه کتائب حزب اه را متهم میکنند هم خارج از تصور 
عقانی است. ضمنا  پایگاه خبری میدل ایست نیوز و به نقل از منابع 
مختلف رســانه ای عراق عملیات بامداد روز جمعه نیروهای امنیتی 
عراق در حمله به مقر نیروهای کتائب حزب اه از زیرمجموعه های 
سازمان بسیج مردمی عراق با حواشی و پشت پرده های بسیار زیادی 
همراه بوده است. طبق بیانیه رسمی ارتش عراق، علت بازداشت این 
افراد اتهام دســت داشتن در حمات راکتی به ساختمان ها و برخی 
پایگاه های نظامی ارتش عراق ) که نیروهای امریکایی در آن مستقر 

هستند( بوده است،....

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس کمیته دستمزد شورای اسامی

هزینه خانوار کارگری به ۶ میلیون و ۸۰۰ رسید
وزیر راه خبر داد:

منابع وام ودیعه مسکن آماده شد

سرپرست وزارت صنعت:
تجارت کشور در حال بازگشت است

وزیر راه و شهرسازی از تامین منابع وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: قرار نیست مستاجر اقساط آن را بپردازد.
محمد اســامی دیروز در حاشیه مراســم بهره برداری از ۶۸ دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته حمایتی از 
مســتأجران گفت: بر اساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیات حمایت از مستأجران مصوبه ای 
داشــتیم چرا که التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی منطق اجاره بها شده بود. در نتیجه جلسات متعددی با 
دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضائی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره بها بود 
و برای همه ازم ااجرا است.وی ادامه داد: این نرخ ها بر اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در 

شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها.....

 آغاز ثبت نام بنگاه های فاقد بیمه برای وام کرونا
 ثبت رکوردهای جدید برای طا و سکه در بازار

سکه از مرز ۹ میلیون تومان عبور کرد
جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت

ممنوعیت واردات  ، فرصتی برای صنعتگران
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ادامه سرمقاله

گزیده خبر

 سردار سامی:  

راهی جز قوی شدن نداریم
فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی گفت:  دشمنان دچار 
مشکات اساسی هستند و می توانیم آنها را با شکست های سریالی 
بیشــتری مواجه کنیم.سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه 
علوم پزشــکی بقیه اه)عج( با تقدیر از تاشهای مجاهدانه جامعه 
پزشکی کشور در عرصه مقابله با ویروس منحوس کرونا گفت: این 
اقدامات ایثارگرانه تراز جدیدی برای مجاهدان عرصه سامت ایجاد 
کرد که موجب سرافرازی بی سابقه برای کشور و نظام اسامی ما 
در عرصه تاشــی جهانی شد.وی افزود: در شرایطی که دشمنان 
انقاب اســامی و ملت ایران تصــور می کردند که ما در برابر این 
بیماری و ویروس منحوس زانو خواهیم زد، مجاهدت و تاش های 
پزشــکان، پرستاران و کارکنان جامعه ســامت در اوج ایثار و از 
جان گذشتگی، سیمایی درخشــان و کارنامه ای زرین برای ایران 
اســامی رقم زد.فرمانده کل سپاه با اشــاره به ناکارآمدی نظام 
سامت بســیاری از کشــورهای اروپایی و به ظاهر پیشرفته در 
عرصه مقابله با کرونا یادآور شد: کشورهایی که مدعی پیشرفت و 
پیشگامی در عرصه های علم و فناوری و پزشکی بودند در شرایط 
کرونا با فروپاشی نظام سامت و ناکارآمدی در عرصه های پزشکی 
مواجه شــدند؛ در حالی که مجاهدان ســامت در کشور ما فراتر 
از تعهد پزشــکی خود عمل کردند و توفیقات ارزشمندی از این 
طریق برای ما حاصل شد.سرلشکر ســامی در ادامه با تأکید بر 
اینکه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه)عج(  در عرصه مقابله با ویروس 
کرونا همه استعدادهای مادی و معنوی خود را پای کار آورد، اظهار 
کرد: این دانشــگاه طی ماههای اخیــر در جهادی مقدس نمرات 
بســیار مطلوب و باایی را در عرصه خدمت رسانی توأم با عزت و 
کرامت به ثبت رساند.وی با بیان این که تحول از ذهن ها و  باورها 

آغاز می شود، گفت: در طول تاریخ هرگز فاتحان قله های کوچک 
تحسین نشده اند، بلکه همواره فاتحان قلل مرتفع شایسته تحسین 
و تکریم بوده و هســتند و ما در حال ســاخت بنای معظم تمدن 
نوین اسامی هستیم.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه »ما جامعه 
آرزوهای کوچک نیســتیم«، اظهار کرد: ما می خواهیم حرف ها و 
الگوهای جدید را در زمانی که تمدنهای برگرفته از مکاتب لیبرالی 
نتوانســتند مدل های موفقی  برای ســعادت بشر بیافرینند، ارائه 

کنیم.وی با بیان اینکه ماجرای کرونا اثبات کرد که ترکیب علم و 
ایمان سعادت را رقم می زند، تصریح کرد: ایمان اگر به ظلم آغشته 
نشود امنیت آفرین و سعادت بخش است و از دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اه)عج( به عنوان کانون ترکیب علم، ایمان، گذشت، فداکاری 
و عاطفه انتظار داریم تربیت کننده ذهن های خاق و تعقیب کننده 
آرمان های بلند برای تزریق روح حیات در جامعه باشــد.فرمانده 
کل سپاه افزود: ما می خواهیم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه)عج( 

دانشگاهی پیشرو با تفکرات و اندیشه های نوین، با اعضای هیئت 
علمی اندیشمند، زیرساخت پیشرفته و دانشجویانی در تراز انقاب 
و جایگاهی برای تولد و نه تولید علم باشد و بحمداه این دانشگاه 
تاکنون با مدیریت دکتر جالی در این مسیر گام برداشته است و 
به یاری خداوند متعال این مسیر تداوم خواهد یافت.وی با تأکید بر 
اینکه »راهی جز قوی  شدن نداریم«، اظهار کرد: ما باید شاهدمثالی 
روشــن برای جهان و نمونه و الگوی مجســم برای آنان باشیم و 
این مهم تحقق یافتنی است.فرمانده کل سپاه با ابراز اینکه »امروز 
به دانش های نوین و بســیاری از فناوری های روز دنیا رسیده ایم« 
گفت: ما می خواهیم دانشگاهی هم تراز و هم شأن با انقاب اسامی 
بسازیم و این مسیری توقف ناپذیر برای ساخت جامعه ای قدرتمند 
است.وی با بیان اینکه »فضای جهانی امروز فضای عملیات روانی 
علیه ماســت«، به توفیقات ارزنده نظام اسامی ایران برابر حجم 
عظیم عملیات روانی دشمن اشــاره و تصریح کرد: ما در شرایط 
تحریم و مشــکاتی که دشــمنان برای ما ایجاد کردند، استکبار 
جهانی به ســرکردگی آمریکا را شکســت دادیم؛ امروز که آنان 
دچار مشکات اساســی هستند، می توانیم آنها را با شکست های 
سریالی بیشتری مواجه کنیم.سرلشکر سامی در بخش دیگری از 
سخنانش از دکتر جالی به عنوان مجاهدی فرهیخته و دانشمندی 
متواضع نام برد و اظهار کرد: این برادر متعهد تمام همت و تاش 
خود را در تعالی و ارتقای جایگاه دانشگاه گذاشت و دانشگاه علوم 
پزشــکی بقیه اه به دستاوردهای ارزشمندی دست یافت.فرمانده 
کل سپاه در پایان در توصیف ویژگی های فرمانده جدید دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اه نیز گفت: دکتر ابوالقاسمی از یادگاران دوران 
دفاع مقدس و اساتید خاق و متعهد است که در دوران کرونا نیز 

مبدع روش جدید پاسمادرمانی در دنیا شد.

مصطفی الکاظمی اشتباه نکند
 امــا ظاهرا ابعاد این عملیات فراتر از یک یــا چند مورد راکت پراکنی به محل 
حضور نظامیان امریکایی اســت. از سوی دیگر اما انتشار سندی رسمی و نسبتا 
معتبر در منابع مختلف عراقی که در آن به وضوح دستورات رسمی نخست وزیر 
عراق در خصوص این عملیات را نشــان می دهد قابل توجه است. گفته شده که  
این نامه مربوط به سازمان اطاعات و مبارزه با تروریسم عراق بوده و به امضای 
سرلشکر عبدالمیر کامل عبداه رسیده است به تماس تلفنی مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق و دستور رسمی وی برای اجرای عملیات دستگیری نیروهای 
مردمی عراق در ســاعت ۱۷:۰۰ روز ۲۵ ژوئن و دستور ثانویه وی برای تشکیل 
کمیته ویژه بازجویی از این افراد در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد اشاره میکند. 
در خبری دیگر از همین منبع همچنین مدعی اســت پس از واکنش شــدید 
نیروهای بسیج مردمی عراق به این اقدام و حضور پر تعداد خودروهای متعلق به 
آنها در اطراف منطقه ســبز بغداد که در ادامه با آزادی کلیه افراد بازداشت شده 
همراه بود، نخســت وزیر عراق، فرمانده گارد ریاســتی در منطقه خضراء، به نام 
سرتیپ شهاب را به علت خودداری از بستن راه ورود این نیروها به منطقه خضراء 
از مقام خود برکنار کرده و جانشــین وی نیز تعیین شده است. همه این اخبار 
و اطاعات میتواند به نوعی تفســیر شوند که دولت عراق در حال تغییر موضع 
و ایجاد گرایش به ســمت آمریکایی هاست، اما با توجه به اخباری که از آزادیها 
بگوش و چشم میرسند این نگاه میتواند نوع دیگری تفسیر شوند. کتائب حزب 
اه میتوانند دچار اشــتباه راهبردی شــده و امنیت در عراق را به خطر انداخته 
باشند اما برای جلوگیری از این خطا قطعا دولت باید راه مسالمتآمیزی را پیش 
میگرفت و زمینه بروز خدشه به جبهه مقاومت را فراهم نمیکرد. امروز ملت عراق 
مدیون اقدامات شــجاعانه بسیج مردمی عراق در ریشه کن کردن داعش از سر 
مردم عراقند. چه کســی کینه آمریکا علیه این نیروی مردمی را تکذیب میکند. 
شــنیده شد که علی الحسینی از رهبران حشد شعبی عراق، کشورهای غربی و 
شیخنشــینان خلیج فارس را به تاش برای نابودی حشد شعبی از طریق ایجاد 
فتنه میان عراقیها و مطالب رســانهای نادرست متهم کرده است. او میگوید: » 
آمریکا و متحدان غربی و شیخ نشینان خلیج فارس از حشد شعبی کینه دارند و 
به دنبال انتقامخواهی هستند؛ زیرا طرحهای آنها را برای پاره پاره کردن عراق به 
شکســت کشانده است و داعش ساخته دست آنها را با وجود همه حمایت های 
مالی و تسلیحاتی این کشورها از این گروه تروریستی، متاشی کرده است«. علی 
الحسینی تاکید کرده است که: طی هفته  گذشته جنگ رسانهای آشکاری علیه 
حشد شعبی آغاز شده است که هدفش ایجاد فتنه با هدف خدشه وارد کردن به 
خون فرماندهان و رزمندگان حشــد شعبی بوده است. وی با اشاره به اینکه این 
تحرکات راه به جایی نخواهد برد، گفت: حشد شعبی حامی همه طیفهای عراقی 
بوده اســت. حشد شعبی باقی است و آمریکا دیر یا زود از عراق خواهد رفت. در 
هر صورت مصطفی الکاظمی باید مراقب فتنهای که پیش روی مردم عراق است 

بوده باشد تا بتواند کشورش را از گردنه تکانهای خروج آمریکا از منطقه برهاند.
 والسام

کرملین خبر داد
گفت وگوی ویدیویی روحانی، پوتین و اردوغان 

روز چهارشنبه
کاخ کرملین اعام کرد که روســای جمهور ایران، روســیه و ترکیه یک ویدیو 
کنفرانس درباره موضوع سوریه برگزار خواهند کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
کاخ کرملین دیروز سه شنبه اعام کرد که وادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان 
و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران روز چهارشنبه کنفرانسی 
ویدیویی برگــزار کرده و درباره درگیری های ســوریه مذاکره خواهند کرد.این 
ســه رئیس جمهور پیش از این در سال ۲۰۱۸ در آستانه، پایتخت قزاقستان با 

محوریت کاهش تنش ها در سوریه مذاکره کردند.

ستاری:
 ۲ واکسن انسانی آماده رونمایی است 

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه امســال ۵ نوع واکســن 
انسانی توســط شرکت های دانش بنیان به بازار عرضه می شود، گفت: ۲ مورد 
از این واکســن ها آماده رونمایی است.سورنا ستاری دیروز سه شنبه در جریان 
سفر به گیان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت : در زمینه تولید واکسن 
کرونا ۶ قرارداد فعال منعقد شده که سه مورد آن در پژوهشگاه ها و سه قرارداد 
هم با شــرکت های دانش بنیان منعقد شده است.معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور افزود: یکی، دو مورد از این پروژه ها پیشــرفت قابل توجهی دارد و امید 
اســت به نتیجه مناسب برسد.وی با اشــاره به سفر خود به استان گیان اظهار 
داشــت: اســتان گیان به لحاظ نیروی انسانی و زیرســاخت های فرهنگی در 
حوزه کارآفرینی بسیار مستعد است اما توسعه استان به هیچ وجه در این حوزه 
متناسب با ظرفیت ها و توانمندی ها نبوده است.وی با بیان اینکه این استان هنوز 
تا رســیدن به جایگاه شایسته و واقعی خود در حوزه فناوری فاصله زیادی دارد، 
افزود : توقع مردم و سیستم دولتی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های این 
استان بسیار بااتر از شرایط موجود است.وی ادامه داد: اتفاقات و تحوات خوبی 
در سالهای اخیر در حوزه علم و فناوری در حوزه توسعه شرکت های دانش بنیان 

رخ داده و همچنان هم تاشها برای تقویت این حوزه ادامه دارد.

وزیر کشور:
 پایه امنیت کشور رضایت مندی و حضور 

همدانه مردم است
وزیر کشــور با بیان اینکه شرایط ناشی از شیوع کرونا، رکود جهانی و استمرار و 
تشــدید تحریم های ظالمانه شرایط سختی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: 
پایه امنیت کشور رضایت مندی و حضور همدانه مردم است و باید در مسیری 
حرکت کنیم که از امنیت کشــور، خون شهدا و آزادی های قانونی صیانت شود.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست 
استانداران منطقه چهار، معاونین وزارت کشــور و استانداران ایام، خوزستان، 
کرمانشــاه، لرستان و همدان اظهار کرد: مســائل اجتماعی با مسائل اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی پیوستگی عمیقی دارد؛ باید توجه توأمان به همه ظرفیت های 
استانی داشت و با فعال کردن همه قابلیت های موجود در مناطق، توسعه پایدار را 
در استان های کشور رقم بزنیم.وزیر کشور در سخنان خود در این جلسه، دغدغه 
فعال شــدن مناطق را دارای اهمیت و در وزارت کشور دارای سابقه پیگیری در 
طول سال های اخیر برشمرد و گفت: باید موضوع فعال کردن مناطق را در سلسه 
مراتب نظام اداری جا بیندازیم و با این نگاه بتوانیم به حرکت در مســیر توسعه 

متوازن کشور دست یابیم.

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت روح اه زم سردبیر آمدنیوز 
به اعدام خبر داد. غامحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین 
نشست خبری دیروز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت و 
میاد امام رضا )ع( گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره 
قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه 
قضاییه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در 
سخن و کام رهبری معظم انقاب امتیاز مناسب و قبولی کسب 
کردیم و این امر  خستگی تمام تاش های انجام شده را از جسم 
و روح ما خارج کرد و  ان شــاءاه مصمم تر از گذشته در مسیر 
تحول قدم برخواهیم داشت.وی افزود: ضمن احترام به مدیران 
دوره های گذشته باید اعام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی های 
انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه های 
هفته قوه قضاییه تفاوت هایی را شاهدیم که مردم و مسئوان آثار 
تحول در قوه قضاییه را دیدند. ما تاش کردیم به جای پرداختن 

به مراسم نمادین به تحرک و تاش بپردازیم.

محکومیت روح اه زم به اعدام
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنامبنی بر اینکه آیا رای پرونده 
روح اه زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است 
و از آنجا که  رســیدگی به اتمام رســیده است، حکم مبنی بر 
محکومیت زم صادر شــده اســت و گرچه ما در ایام غیرقطعی 
جزییات آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای  ماده 
۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده 
بــود می توانیم جزییات آن را بگوییم .وی افزود: از موارد اتهامی 
متعددی که روح اه زم داشــت،  دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز 
اتهامات را توام با هم از مصادیق افســاد فی اارض دانسته است 
و حکم اعدام صادر کرده اســت و در مورد چند مورد اتهامی که  
افســاد فی اارض نبود به  مجازات حبس محکوم شده که این 
حکم غیرقطعی و  قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه 
ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می شود 
و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را 

مشخص می کند.اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره 
علت دستگیری اعضای جمعیت امام علی اظهار کرد: بازداشت 
افراد درباره این موضوع را تایید می کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند؛ 
اما باید اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد 
آن ها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار گرفته اند 
که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او باشد و 
دایلی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، 

رسیدگی و پیگیری را داریم.

پیگیر ابهام زدایی از موضوع »قاضی منصوری« هستیم
وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری 
تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به 
جد پیگیر ابهام زدایی وشــفافیت حادثه ای است که در رومانی 
اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت 
دارد زیرا هم شــهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته  و از 
طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد 
این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند 
و تحــت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می کند تا موضوع را 
تعقیب کنیم تا شفاف شود.وی افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت 
پلیس بین الملل این اســت که فرد کشــته شده و مستنداتی 
پلیس بین الملل فرســتاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه ای 
که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما 
قاضی  هستیم و  به ظاهر حکم نمی کنیم که قطعا نظر بدهیم.

وی افزود: باید DNA جســد بیاید و با بستگان انطباق داده شود  
ان زمان ما اعلم می کنیم که او هســت یا نه.  خواست خانواده 
اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت 

انجام شود و جسد را  بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.

۵ سال حبس فریبا عادلخواه قطعی شد
وی درباره پرونده  فریبا عادلخــواه گفت: دادگاه بدوی قبا در 
مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر 
خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. اخیرا دادگاه 
تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشــان به لحاظ ارتکاب 
جرایم امنیتی که اجتمــاع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت 
کشــور بوده به ۵ ســال حبس و برای اتهام دیگر به  یکسال و 
نیم حبس محکوم شــد اما بر اساس ضوابط و مقررات، مجازات 
اشد یعنی ۵ سال حبس او  با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا 
خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه گفت:  براساس نظرسنجی های 
انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص 
شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا 
افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی ها سوال 
کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند ســرعت رسیدگی ها 
افزایش یافته  البته ۳۵ درصد هم می گویند مشــابه سال های 
قبل بوده است. از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده 
است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است اما ۳۶ درصد 
گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشــته شده است و این برای 
ما یک ارزش محســوب می شــود. از مردم پرسیده شده است 
که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته اند 
که  تغییری نداشته است اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان 
بهتر از گذشــته شده است و این در حالی است که پیش از این 
از وضعیت رفتاری قضات مردم گایه داشتند.وی افزود: از مردم 
پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده 

شده است که ۴۱ درصد در اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما 
۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. 
۲۷ درصد مردم معتقد بودنــد که عملکرد قوه قضاییه تحولی 
نداشــته اســت اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه 
متحول شده است. اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده 
اســت البته ما مغرور نشــده ایم و بیش از پیش باید گام های 
بلندتری در جهت رضایت مردم برداریم و حتما در این مسیر گام 
بر میداریم و به همکاران می گوییم که این ســامانه نظرسنجی 
اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.اسماعیلی در 
پاسخ به سوالی درباره گایه ای مبنی بر  عدم ارتباط مسؤوان 
قضایی با رســانه ها گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح 
شده بارها گفته ایم که ما معذوریت های قانونی داریم. اگر این 
معذوریت ها نباشد می توان بهتر عمل کرد اما این معذوریت ها 
ما را با محدودیت هایی مواجه کرده است.وی در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه مدتی اســت در فضای مجازی افرادی برای جذب 
فالوئر مثل شرکتهای هرمی رفتار می کنند و عده زیادی از مردم 
فریــب می خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام 
می دهد یا خیر ؟ گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم 
مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه ای در 
فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند. برخی 
از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می کند اما 
برخی هم نیاز مند شــاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان 
اعام شــکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد 
فرد حتما تعقیب قضایی می شــود. البته در حوزه خارجی هم 
تاش می کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

ســخنگوی قوه قضاییه درباره جرم انگاری گران فروشی گفت: 
بخشی از این بررسی ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی 
هم توسط قوه قضاییه انجام می شود. اگر احتکار جرم است به 
این نکته باید  توجه کنیم که وقتی فردی کاای مورد نیاز مردم 
را احتکار می کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق 

مالکانه مورد توجه قرار نمی گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اعام کرد
محکومیت زم به اعدام

سخنگوی دولت با اعام اینکه صادرات غیر نفتی 
افزایش یافته است تصریح کرد که از ناحیه تامین 
ارز امروز مشــکلی نداریم.علی ربیعی در نشست 
هفتگی خود با خبرنــگاران ضمن تبریک میاد 
امــام رضا)ع( اظهار کــرد: رئیس جمهور محترم 
نکته مهمی را درباره ضرورت هماهنگی همه قوا 
در جلسه گذشته دولت اعام کردند. من همینجا 
اعام می کنم بنای دولت بر همکاری و هماهنگی 
برای گذشت از بحران ها است. امروز آثار تخریب 
تحریم گسترده و همپوشانی اش با بیماری کرونا 
و تهدید های بی ســابقه باند کاخ سفید و تاش 
هایی برای نا امن کردن کشــور را شاهد هستیم. 

دولت در خط مقدم قرار دارد.

اقتصادی فشار  مطلع هستیم فشــارهای 
سختی به مردم وارد کرد

وی ادامــه داد: در کنــار این عملیــات روانی 
گســترده هم دارد، صورت می گیرد. امروز باید 
بیش از گذشــته همه قوا و نهادها و نهادهای 
مدنی کنار هم قرار بگیرند. ما مطلع هســتیم 
فشــارهای اقتصادی فشار سختی به مردم وارد 
کرد.ربیعی تاکیــد کرد: دولت بنایی بر افزایش 
قیمت گازوئیل ندارد. چند وقت پیش در فضای 
مجازی فیلمــی درباره برخورد با داان پخش 
شد که برای چند ســال پیش بوده، اما طوری 
رفتــار کردند که گویی بــرای روز قبلش بوده 
اســت. در هفته صدها مطلب برای آســیب به 
روان جامعه پخش می شود. هوشیاری رسانه ها 
، سخن سنجیده و کنار هم بودن مسیر ناگزیر 

ماست.

بنای دولت بر همکاری با همه قوا است
ســخنگوی دولت مجدد خاطرنشــان کرد: بنای 
دولــت بر همکاری با همه قوا و نهادهای مختلف 
برای یاری رساندن  به مردم است.وی با اشاره به 
اهمیت امروز کــه در تقویم روز صنعت و معدن 
نامگذاری شده است گفت: امسال بحث صنعت و 
معدن برای ما مهم تر از همیشه است. ما نیازمند 
جهــش تولید بودیم و هســتیم . با ممنوعیت ۲ 
هزار کاای وارداتی شــرکت هــای دانش بنیان 
پیشــرفت پیدا کردند. رشــد صنعت و معدن ما 
آینده نویدبخشــی برای اشتغال و اقتصاد جلوی 

ما قرار داده است.

از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم
ربیعی گفت: وقتی نفت تحریم شد، ما از صادارات 
آن محروم شــدیم اما از ناحیــه تامین ارز امروز 
مشکلی نداریم، ۲۰۰ طرح را با ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومــان افتتاح خواهیم کرد. صــادرات غیر نفتی 
افزایش یافته است.  وی افزود: ۲۶ درصد سرمایه 

گذاری ها در مناطق محروم بوده است.

از 1۵ تیر اســتفاده از ماسک در مکان های  
سرپوشیده اجباری است

سخنگوی دولت گفت: براساس پروتکل ها  از ۱۵ 
تیر اســتفاده از ماسک در مکان های  سرپوشیده 

عمومی ، قرمز و نارنجی و حتی ســفید اجباری 
شــده است.وی ادامه داد: توزیع رایگان ماسک به 
همکاری شــهرادری ها در دستور کار قرار گرفته 
اســت، امروز تولید ماسک صنعتی به ۵ میلیون 

رسیده است.

بنــا داریم وارد موج دوم کرونا در کشــور 
نشویم

ســخنگوی دولت تاکید کرد: وزارت بهداشــت و 
قوه قضاییه گشت هایی خواهند داشت. بنا داریم 
وارد موج دوم کرونا در کشــور نشــویم، تمرکز 
ما درحال حاضر  بر روی اســتان هایی اســت که 
وارد پیک شــده اند یا اصا تا حاا وارد نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم نظارت را هر روز 
بیش از گذشته ارتقاء ببخشیم تا دستاوردهای به 

دست آمده کادر بهداشت و درمان از بین نرود.

عامل گسترش تروریست در منطقه آمریکا 
است

ســخنگوی دولت در پاســخ به حامی تروریست 
خوانده شــدن ایران توســط دولت آمریکا گفت: 
ما فکر می کنیم و دنیا هم شــاهد است که دولت 
آمریکا نه تنها از تروریســت حمایت می کند که 
خودش هم تروریست است. آمریکا سردار شهید 
ما را در کشــوری دیگر مــی زند و خودش اعام 

می کند. به اصحاب رسانه توصیه می کنم کتاب 
خاطرات بولتون را مشاهده کنند. اوهام ترامپ را 
مشاهده کنند می گوید به ملت ایران سختی می 
دهم تا دولتش به خواســت من تن دهد. از نظر 
من بخشی از گسترش تروریست سیاست آمریکا 
بوده اســت . عامل گسترش تروریست در منطقه 
و تسری اش آمریکا است. سردار سلیمانی باعث 
ایجاد امنیت در منطقه بود. نه فقط ما که دنیا در 

برابر یک دولت نا متعادل قرار گرفته است.

تحریم های 94 قابل مقایسه با امروز نیست
ســخنگوی دولت درباره مهار گرانی و قیمت های 
افســار گســیخته، اظهارکرد: ما مدام درگیر این 
چالــش بوده ایــم و باید بگویــم تحریم های ۹۴ 
قابل مقایســه با امروز نیست.وی ادامه داد: فشار 
حداکثــری که امــروز وجــود دارد را نمی توان 
نادیده گرفت، ریشــه علمی بــه وضعیت اقتصاد 
بازمی گردد. زمانی ۵۰ میلیارد دار درآمد داشتیم  
که ۱۴ میلیارد دار آن برای کااهای اساسی بود.

سخنگوی دولت گفت: بانک مرکزی در این مدت 
تمام تاش خودش را برای کنترل نقدینگی کرده 
است، امروز چرا مسکن گران می شود بحث وجود 

همین نقدینگی است.

تاش کردیم اقتصادمان ونزوئایی نشود

وی ادامــه داد: خاطرمان هســت که عده ای می 
گفتند تورم ونزوئایی خواهیم داشــت اما تاش 
خودمان را به کار بردیم که این امر محقق نشود. 
دولت تمام تاش خودش را کرده است اما بخشی 
از این وضعیت فعلی برای سوداگری است.دستیار 
اجتماعــی رئیس جمهور تاکید کرد: مشــکات 
وجــود دارد اما با این وجود ســراغ بانک مرکزی 
نرفتیم و اســتقراض نکردیم، ما امروز هزینه های 
دولت را کاهش دادیم و منابع را از بورس به وجود 

آوردیم.

آخرین تمهیدات بــرای بازنگری در حقوق 
بازنشستگان

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش  که دولت 
برای  رفع تبعیضی که گریبانگیر بازنشســتگان 
تامین اجتماعی است، چه برنامه ای دارد  و درباره 
قول رئیس ســازمان بازرسی کل کشور که اعام 
کرده دولت قول داده در ۶ ماهه دوم سال مجددا 
افزایش حقوق ها را بازنگری کند، خاطر نشــان 
کرد: از ابتدای قانون کار در ایران سه جانبه گرایی 
در تایین مزد درنظر گرفته می شــود. وی  ادامه 
داد: مــن خبری از این قول و قــرار ندارم. دیروز 
با وزیر محتــرم رفاه صحبت کردم به ۲میلیون و 
صد رسیده اســت. با بن و مسکن به سقف مورد 
نظر بازنشستگان نزذیک خواهیم شد. در هیئت 
امنای سازمان قرار است مطرح شود و تاش خود 
را می کنند ایــن انتظارات را برآورده کنند.ربیعی 
تاکید کرد: از ابتدای تامین اجتماعی تا ۸سال ۸۴ 
یک و نیم میلیون و از ســال ۸۴ تا اان سه و نیم 

میلیون بازنشسته داریم. 

سخنگوی دولت:
تاش کردیم اقتصادمان ونزوئایی نشود
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گزیده خبر جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت

ممنوعیت واردات  ، فرصتی برای صنعتگران
معــاون اول رئیس جمهور: ممنوعیــت واردات ۲۶۰۰ قلم کاا، 
فرصت خوبی برای صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی برای تولید 
این کاا ها است.آقای اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم روز 
ملــی صنعت افزود: امروز در بخش صنعت به حدی از توانمندی 
رسیدیم که پاایشگاه ها و صنایع مختلف به دستت تولیدکنندگان 
و صنعتگــران داخلی به بهره برداری می رســد.وی گفت: بخش 
صنعت در بحران شــیوع ویروس کرونا عالی درخشید و صنعت 
گران توانســتند ظرف ۴ ماه تولیــد برخی از اقام مورد نیاز را تا 
۳۰ برابــر افزایش دهند و هم اکنون در برخی تجهیزات از جمله 
ماسک و دستگاه های تنفسی، به صادرکننده تبدیل شده ایم.وی 
گفت نیاز ارزی را یکی از دغدغه های دولت در شــرایط تحریم و 
کرونا ارزیابی کرد و خطاب به صادرکنندگان گفت: در این شرایط 
دشــوار از صادرکنندگان انتظار داریم ارز حاصل از صادرات را به 
چرخه اقتصاد کشــور وارد کنند.»اسحاق جهانگیری«  گفت: در 
ایام سخت و دشــوار که از یک طرف با تحریم های ظالمانه، غیر 
انســانی و غیرقانونی آمریکا و از طرف دیگر با ویروس نوظهور و 
نوپدید کرونا  که عالم گیر شده، مواجه هستیم.معاون اول رئیس 
جمهوری افزود: آمریکایی ها فکر می کردند که می توانند اقتصاد 
ایران را از هم بپاشــند اما ما متناسب با این شرایط سیاستها را 
تغییر  دادیم. سیاســتمدار عاقل باید متناســب با این طراحی ها 
سیاست گذاری کند و ببیند که چه برنامه ای علیه کشور طراحی 

شده و چه اقدامی می خواهند انجام دهند.

سیاست ما در این شرایط مقاومت و تاب آوری است/ ایجاد 
سه و نیم میلیون شغل در دولت تدبیر و امید

جهانگیری گفت: سیاســت ما در این شرایط و مقابل فشارهای 
خارجی ناشی از تحریم، مقاومت اســت و باید سازوکاری ایجاد 
کنیم که تاب آوری ملت را افزایش دهیم تا بر مردم فشــاری وارد 
نشود. بنابراین مقابل تحریم، سیاست مقاومت و تاب آوری را در 
پیش گرفتیم.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اولویت های 
کشور افزود: اولویت ما در ابتدا »سامت مردم« و سپس »تامین 
معیشت« است. همچنین باید از اشتغال موجود صیانت کنیم در 
این ۷ سال با توجه به شرایط و محدودیت ها ۳ و نیم میلیون شغل 
ایجاد شده است.وی خاطرنشــان کرد: کرونا بخش های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی دنیا را تحت تاثیر قرار 
داده است و به فضل الهی تا اان مردانه و سرفرازانه اقدام کرده ایم 

و از این به بعد هم همین طور ادامه خواهیم داد.

سیاســت خارجی عامل تعیین کننده سیاست صنعتی و 
اقتصادی است

جهانگیری با اشــاره به روز ملی صنعت و معدن ادامه داد: هم در 
توســعه صنعتی و هم فراتر از  آن در توسعه اقتصادی، عاوه بر 
سیاست هایی که مختص توســعه صنعتی است در واقع محیط 
پیرامونی اثر گذار اصلی اســت. این محیط تعیین می کند ما در 
هر دوره زمانی چگونه سیاســت های صنعتــی و اقتصادی خود 
را در پیش بگیریم. سیاســت های اجتماعــی فرهنگی و به طور 
خاص سیاست خارجی عامل تعیین کننده در سیاست صنعتی و 
اقتصادی است.معاون اول رییس جمهوری  افزود:  وقتی به تجربه 
کشــورهای موفق صنعتی نگاه و تاریخ آنها را بررســی می کنیم 
مثا در شــرق آســیا یا در آمریکای اتین، در دهه های اخیر و 
دوران پس از جنگ جهانی دوم به نوع دیگری سیاســت گذاری 
برخورد می کنیم. شــرق آسیا به دلیل روابطی که با دنیای غرب 

در پیش گرفت کره ای ها و بقیه کشورها به اسم توسعه صادرات 
نوع دیگری سیاســت گذاری کردند. آن موقع فکر می کردند که 
دنیــا بازار بزرگــی در اختیار آنها قرار داده اســت که باید به آن 
سمت حرکت کنند. در مقاطعی که تنش در آمریکای اتین رخ 
داد توجه به ســمت سیاست کنترل واردات یا جایگزینی واردات 
معطوف شد و سیاســت های متناسب با آن اتخاذ شد حتماً این 

درس تعیین کننده ای است.

متناسب با شرایط سیاست ها را تغییر  دادیم
جهانگیری ادامه داد: تحریم های ســنگینی بر ایران وارد کردند؛ 
این تحریم هــا، آمریکا را به این اطمینان رســانده بود که نظام 
ایران به ۴۲ سال نمی رسد و گاهی می گفتند که اقتصاد ایران از 
هم می پاشــد. ما متناسب با این شرایط باید سیاست ها را تغییر 
می دادیم یک سیاســت گذار و مدیر عاقل و دلســوز کسی است 
که ببیند طراحی که انجام گرفته چیســت و  چه سیاست هایی 
متناســب با این شرایط باید وضع شــود؟ این سیاست ها به این 
منجر شد که مقابل فشارهای خارجی تحریم باید مقاومت کنیم 
باید ساز و کاری به وجود بیاوریم که هم تاب آوری ملت باا برود 
و ساز و کار ایجاد می کردیم که معیشت مردم آسیب نبیند.  لذا 
سیاست توسعه و پیشرفت و سرعت دادن به سیاست مقاومت و 
افزایش تاب آوری تبدیل شــد.معاون اول رییس جمهوری ادامه 
داد: آمریکایی ها جنگ اقتصادی را شــروع کردند در مرحله اول 
نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ما را هدف قرار دادند. سال 
۹۲ در تحریم های شــورای امنیت مجوز صــادرات یک میلیون 
صادرات نفت را داشــتیم. در دولت یازدهم با همان صادرات یک 
میلیون بشکه نفت ادامه دادیم تا بعد از برجام به صادرات روزی ۲ 

میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه رسیدیم.

صادرکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند
جهانگیری، صادرکنندگان را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی 
عنوان کرد و گفت: این درســت نیست که فکر کنیم می خواهیم 
علیه صادرکنندگان واقعی کشــور پرونده سازی و آنها را نسبت 
به آینده نگران کنیم. واردکنندگان هم ســرباز خط مقدم جنگ 

اقتصادی علیه آمریکا هستند و باید قدر آنها را دانست.معاون اول 
رییس جمهوری ادامه داد:از اسفند سال گذشته موضوع دیگری 
عــاوه بر تحریم ما به نام ویروس کرونا اضافه شــد. کرونا امروز 
اقتصاد دنیا را با مشکل روبرو کرده است. صاحب نظران اقتصادی 
دنیا و مجموعه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می گویند 
که بزرگترین رکود اقتصادی جهانی بعد از سال ۱۹۳۰ متعلق به 
دوران شیوع ویروس کرونا است یعنی در قرن اخیر چنین اتفاقی 
بی سابقه بوده اســت.جهانگیری خطاب به صنعتگران حاضر در 
جلسه گفت: اتفاقات را در محاســبات و برنامه ریزی های آینده 
خود در نظر بگیریــد که چه عواملی باعث رکود و چه زمینه ای 

دچار رکود است.

سامت، معیشت و اشتغال سه اولویت دولت است
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه کرونا، ســامت مردم،  
اقتصاد معیشــت و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است، افزود:در 
مقطع فعلی تمرکز ما در سه موضوع است. نخست این است که 
سامت مردم آسیب نبیند هر موضوعی که سامت مردم تحت 
تاثیر قرار دهد باید به کنار برود. موضوع دوم معیشت مردم است 
و ما مجبور هستیم سیاســت هایی که به ما اطمینان می دهد و 
زندگی طبقات ضعیف جامعه را در یک حداقل هایی نگه می دارد 
مدیریت کنیم. دیگر آنکه از اشتغال موجود صیانت کنیم و برای 
آن برنامه داشته باشــیم.جهانگیری ادامه داد: این ۷ سال میزان 
خالص شغلی ایجاد شده، سه و نیم میلیون نفر است یعنی سالی 
حدود ۵۰۰ هزار شــغل ایجاد شــده اســت منابع محدودی که 
داشــتیم آن را باید با دوران قبل مقایسه کنیم.معاون اول رئیس 
جمهــوری با بیان اینکه کرونا بودجه مــا را تحت تاثیر قرار داده 
اســت، افزود: برای نحوه تامین کسری بودجه به نحوی سیاست 
گذاری کنیم که افزایش پایــه پولی به افزایش تورم و نقدینگی 
منجر نشود.جهانگیری ادامه داد: دولت به معنای حاکمیت ایران 
دولت ثروتمندی است براساس محاسبات که چند سال قبل انجام 
شــده بود غیر از نفت و معادن دارایی هایی در اختیار دولت ایران 
۷ هزار هزار میلیارد تومان بود که این یک دارایی بزرگ است. ما 
کشور ثروتمندی هستیم و اگر نفت و گاز را به آن اضافه کنیم از 

نظر ذخایر در رتبه نخست قرار داریم.وی ادامه داد: از نظر معادن 
فلزی ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم. باید این دارایی را مولد 
ســازی کرده و در این شرایط سخت در خدمت مردم قرار دهیم. 

صنعت کشور در بخش کرونا عالی درخشید.

ممنوعیت واردات  ، فرصتی برای صنعتگران
جهانگیری افزود: صنعتگران کشــور در حــد معجزه کار کردند 
و تعداد زیادی از کادر درمانی ما شــهید شــدند؛ همت کردند و 
ظرف ۴ ماه تولید را چند برابر کردند که نشان می دهد راه را بلد 
هســتند. باید از تهدید کرونا و تحریم فرصت ســاخت.  هیچ جا 
نگفته ام که تحریم نعمت یا تحریم چنین اســت تحریم و  کرونا 
تهدید اســت و از دل آنها می توانیم فرصت بیافرینیم.وی گفت: 
کارهایــی که صنعتگران کردند فرصت هایی که برای کشــور به 
وجود آوردند؛ باید درس بگیریم که بتوانیم مسائل را حل کنیم. 
شما خوب درخشیدید و با تولید تجهیزات مورد نیاز کرونایی به 
یکی از کشــورهای صادر کننده تبدیل شویم.معاون اول رئیس 
جمهوری با بیان اینکه جوانان کشور در شرکت های دانش بنیان 
درخشــیدند درباره انتظارات از این حوزه ها، ادامه داد: مهمترین 
انتظــار در مقطع فعلی از بخش صنعت این اســت که همچنان 
این خط تأمین نیازهای کرونا را در دســتور کار داشــته باشند 
حفاظت از پرسنل خود به عنوان نیروی کار در بخش صنعت جزو 
مهم ترین ها است.وی گفت: کد پرسنلی شرکت های خودروسازی 
را از آنها جویا شدند آنها گفتند که تاکنون موردی از کرونا در آنها 
مشاهده نشــده یا اندک بوده است و در حوزه های دیگراز جمله 
در مجموعه پارس جنوبی سوال کردم که ۷۰ هزار پرسنل آن تا 
این لحظه به کرونا مبتا نشــده و در سر کار خود حضور دارند. 
این حفاظت باید جدی تر شــود موضوع اســتفاده از ماسک که 
مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کردند باید رعایت شــود این 
یک نیاز حفاظت از خود و دیگران است.جهانگیری گفت: انتظار 
دوم این است که یکی از فشــارها در دوران تحریم و کرونا، نیاز 
ارزی است. تامین ارز کشور به ویژه اکنون که فشار در نفت بسیار 
ســنگین اســت بر عهده صادر کنندگان است.معاون اول رییس 
جمهوری افزود: این مطالبه ماست و انتظار داریم که صنعتگران 
کشــور آن را محقق کنند اگرچه سخت اســت اما می دانیم که 
قدرت، توانایی و فرصت آن را دارید. این کشــور به یک میلیارد 
دار نیاز دارد. کشور از صادرکنندگان خود در این شرایط دشوار 
انتظار دارد که مردانه به صحنه بیایند که این رقم را برای کشور 
تامین کنند و صادرات را انجام دهند و ارز ناشــی از صادرات در 
چرخه اقتصاد کشــور وارد شود.جهانگیری ادامه داد: می خواهیم 
بخشی از نیازهای اولیه بخش خصوصی را به صادرات آنها مرتبط 
سازیم و یک سازمان ایجاد شود و همان کاری که در فلزات انجام 
دادیم و بسیاری از نیازهای کشور را حل کردیم و این هماهنگی 
با بانک مرکزی انجام شود که بخشی از رشته های صنعتی در این 
حوزه وارد شــوند. تامین ارز  یک نیاز مهم ماست و امروز بیش از 
همه از صادرکنندگان انتظار داریم.وی گفت: موضوع تولید داخلی 
جدی است و ما با تعرفه گذاری از این بخش حمایت می کنیم. بر 
کااهای ساخت داخل تمرکز کنید شما صنعت گران می توانید.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه شرایط کشور را در نظر 
بگیرید، گفت: همه حق دارید اظهار نظر کنید و هر اشکالی می 
توانیــد به دولت بگیرید و بگویید. به عنوان یک انســان منصف 
شرایط کشور را در نظر بگیرید. سیاستی که دولت در پیش گرفته 

و نیازمند اصاح است را متذکر شوید. 

وزیر راه خبر داد:
منابع وام ودیعه مسکن آماده شد

وزیر راه و شهرســازی از تامین منابع وام ودیعه مســکن خبر داد و گفت: 
قرار نیست مستاجر اقساط آن را بپردازد.محمد اسامی دیروز در حاشیه 
مراسم بهره برداری از ۶۸ دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته حمایتی 
از مســتأجران گفت: بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا درباره 
تسهیات حمایت از مســتأجران مصوبه ای داشتیم چرا که التهابات بازار 
مسکن ســبب افزایش بی منطق اجاره بها شــده بود. در نتیجه جلسات 
متعددی با دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضائی برگزار کردیم که 
نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره بها بود و برای همه ازم ااجرا 
اســت.وی ادامه داد: این نرخ ها بر اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و 
زندگی مردم در شــهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای 
افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در ۷ کانشــهر ۲۰ و ســایر شــهرها ۱۵ 
درصد اســت.وزیر راه و شهرســازی افزود: با توجه به اینکه اسباب کشی 
موجب گســترش ویروس کرونا می شد تعیین کردیم که هر کس قرارداد 
اجاره ای آن به اتمام می رسد موجر مکلف به تمدید قرارداد می شود اما اگر 
مستأجر تکالیف خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را باید تخلیه کند. 
همچنین اگر مالک در این مدت مســکن را بفروشد مستأجر ظرف دو ماه 
باید واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد رهگیری برای معامات مسکن 
و قراردادهای اجاره الزامی است.اسامی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه 
را ۳ تا ۴ برابر افزایش داده اند اظهار داشت: برای بسته حمایتی منابع در 
نظر گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی 
اســت که به زودی بخشی از آن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در 
ستاد اقتصادی دولت به تصویب می رسد.وی درباره وام ودیعه مستأجران 
نیز گفت: منابع این وام تهیه شــده اما رقم آن هنوز قطعی نیســت. این 

تسهیات به صورت ودیعه است و اقساط آن را مستأجر نمی دهد.

 هزینه خانوار کارگری به ۶ میلیون 
و ۸۰۰ رسید

رئیس کمیته دســتمزد شورای اسامی کار درباره هزینه زندگی کارگران 
گفت: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال 
۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رســیده 
اســت،فاصله بین هزینه و درآمد بســیار زیاد است.فرامرز توفیقی، رئیس 
کمیته دستمزد شورای اسامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار 
درباره هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه های ماهیانه خانوار شهری 
و معیشت کارگران گفت:سه آمار در کشور وجود دارد. آمار متوسط هزینه 
های خانوارهای کارگری در کل کشــور)کارگران شهری(  مربوط به قبل 
از کرونا، بعد از کرونا و ســه ماه منتهی به خرداد ۹۹ است.  هزینه خانوار 
کارگری قبل از کرونا حدود ۵میلیون و ۱۹۰هزار تومان برای خانوار۳نفره 
در کشور در کل کشور بود.  ماده ۴۱درباره کل کشور صحبت می کند. )به 
دلیل عدم زیرساخت ها  در ۴۱ سال بعد از انقاب و حتی قبل از انقاب، 
دولت هرگز نتوانست دلیل منطقی برای مزد منطقه ای و مزد صنفی داشته 
باشد،چرا که زیرساخت و امکانات فراهم نیست. همچنین بانک اطاعاتی 
و شرایط فراهم نیست.  وی ادامه داد: نوسانات و واریانس باا است و نمی 
توان میانگین گرفت، که در یک کارگاه چند نفره به چه صورت  است. در 
مزد منطقه ای هم شرایط برای محاســبه وجود ندارد. در جاهایی که به 
دنبال نیروی کار ارزان هســتند، هزینه های سربار بسیار باا است. مانند 
حمــل و نقل. مانند تأمین مواد اولیه و زنجیره توزیع. پس از کرونا جهش 
۳۰ و چند درصدی در استفاده از شوینده های بهداشتی داشتیم که هزینه 
ســبد خانوار را به ۶میلیون و ۵۰هزار تومان رســاند.  توفیقی با اشاره به 
جهش تمام مولفه های قیمتی موثر در سبد خانوار در سال ۹۹ اشاره کرد 
و گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و... باعث 
شــد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال 
۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رســیده 
است.  وی بیان کرد: دولت صحبت از فرمولی برای افزایش اجاره بها ارائه 
کرد. اما به این موضوع فکر نمی کند که وقتی سیاســت های کهنه شده 
و تجربه شده  دوران احمدی نژاد را برای جمع آوری پول تکرار می کند, 
نگران این موضوع باشد که این با سر خانوارها می آید. زمانی که با بازی 
کــردن با نرخ ارز, با باا و پایین کردن نرخ مســکوکات و با ثبت نام های 
خودرو، با کاهش نر خ ســود بانکی، با مدیریت بازار بورس کسری خود را 
جبران می کند شرایط زندگی همین وضعیت را دارد. دولت با این طرح ها 
در گام اول به دنبال جمع کردن نقدینگی ســرگردان در جامعه  و کاهش 
تورم اســت و همچنین به دنبال با کاهش نرخ سود بانکی جاذبه سرمایه 
گذاری در بانک ها را کاهش دهد. نتیجه تمام این موارد باعث می شــود, 
کارمندانی که اگر مقدار اندکی سرمایه دارند, وارد بازار ریاکارانه بورس, ارز 
و سکه می شوند و سرمایه خود را می بازند.  رئیس کمیته دستمزد شورای 
اسامی کار بیان کرد: در چنین شــرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت 
به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر دار۱۰ تومان 
باشد این رقم است زمانی که دار ۲۰هزار تومان می شود, بدهی دولت نیز 
نصف می شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش 
دیون خود را دنبال می کند. از ســوی دیگر تصور می کند که نقدینگی را 
کاهش داده است.این کار هیچ ارتباطی به کمک به سفره کارگران ندارد. اما 
چون دولت با مولفه های تاثیر گذار در نرخ تورم بازی کرده است با افتخار 
اعام می کند که نرخ تورم کاهش یافته است.  توفیقی اظهار داشت: زمانی 
که نرخ سود بانکی کاهش می یابد؛ سودگران بازار پول را در فضاهای دیگر 
سرمایه گذاری می کنند, از افزایش قیمت لبنیات  گرفته تا مسکن افزایش 
می یابد. سرمایه گذار وسودگران با هدف سود بلند مدت و میان مدت به 
بازار می آیند.  وی گفت: قیمت مرغ در یک شب  ۲۵ درصد گران می شود 
و از ۱۱ هزار تومــان به ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت می یابد. در چنین 
شرایطی مرغداران میگویند ۱۵هزار تومان به صرفه نیست, به همین دلیل 
مرغ را ۱۸ هزارتومان می فروشند. یعنی ۴۰ درصد مرغ گران می شود. در 
چنین شرایطی چراییت دفن اون مقدار جوجه مشخص می شود.دولتی که 
موفق به کنترل بازار مرغ نشده است چگونه می تواند بازار مسکن و اجاره 
بها را کنترل کند؟! دولت می گوید اگر مرغ گران تر از ۱۵ هزار تومان باشد 
مقابله می کنیم. تمام پروتینی ها قیمــت زده اند ۱۸هزار تومان!! چطور 
دولت نمی بیند. توفیقی  گفت: کارگران در منجاب عدم تأمین معیشت 
گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش, شکاف طبقه غنی 
و فقیر به شــدت افزایش یافته اســت. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از 
تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان 
کــه با دولت همراه هســتند، بهتر بود برای زمان اجــرای این مصوبه نیز 
رأی گیری می کردند، وعده واهی دادن به کارگران درســت نیست. هزینه 

زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است.

انعقاد ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری 
طی سه ماه اخیر در قم

شهردار قم با بیان اینکه اقدامات گســترده ای در شهرداری طی 
سال های اخیر آغاز شده است، اقدامات شهرداری در حوزه سرمایه 
گــذاری را مورد توجه قرار داد و افزود: فقط در ماه گذشــته ۵۰۰ 
میلیارد تومان در شهرداری قرارداد سرمایه گذاری نوشته شده است.

دکترسیدمرتضی سقائیان نژاد در نشست خبری با رسانه های استان قم، با اشاره به برگزاری 
نخستین جشنواره رسانه ای »شهر ما«، اظهار کرد: مسائل و مشکات زیادی در شهر وجود 
دارد که شهرداری به بخشی از آنها نپرداخته و نیاز است رسانه ها به کمک شهرداری بیایند تا 
این مشکات شناسایی شود.شهردار قم با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد فعالیت های شهر 
متعلق به شهرداری است، گفت: شهرداری ها به صورت متنوع درگیر در شهر هستند و نزدیک 
به ۳۷۲ وظیفه دارند در صورتی که شــاید یک وزارت خانه کمتر از ۳۰ وظیفه داشته باشد.

سقائیان نژاد با اذعان به اینکه موضوع شناسی در امور شهری مهم است، گفت: مثلث مردم، 
شهرداری و خبرنگاران در پیشبرد اهداف شهر بسیار موثر است.

معاون اشتغال وزیر کار از ثبت نام بنگاه های فاقد 
بیمه برای دریافت تسهیات کرونا در هفته جاری 
خبــر داد و گفت: مطابق هماهنگی ها از این هفته 
ثبت نام کســب و کارها و افراد متقاضی که بیمه 
نیســتند آغاز و پرداخت تسهیات به آنها از هفته 
آینده شــروع می شود.، پیدایش ویروس کووید ۱۹ 
و الزامات بهداشتی برای پیشگیری و جلوگیری از 
این بیماری و حفظ جــان و مال مردم, پیامدهای 
ناخوشــایندی از جمله رکود در حوزه اقتصادی به 
همراه داشــت و فعاان حوزه کسب و کار را تحت 
فشار قرار داده اســت. کارگروه پیامدهای ناشی از 
ویروس کرونا برای حمایت از واحدهایی که آسیب 
بیشتری دیدند و برای حفظ اشتغال آنها تسهیات 
کرونایی در نظر گرفت. بر اســاس تصمیمات اولیه 
مقرر شــد این تسهیات توسط وزارت کار تا پایان 
خرداد سال جاری به بنگاه های مشمول پرداخت 
شــود. اما ۵ شــرط برای پرداخت تســهیات به 
کارفرمایان وجود داشــت. اول اینکه دارای لیست 
بیمه کارفرمایی یا خویش فرمایی باشند, دوم اینکه  
بنگاه ها درســال ۹۸ فعال بوده و در سال ۹۹ فعال 
باشند. ســوم اینکه کارگران واحدهای مشمول از 
بیمه بیکاری اســتفاده نکرده باشند. چهارم اینکه 
نیــروی کار خود را تعدیل نکرده باشــند و پنجم 
اینکه  بنگاه ها با نیــروی کار خود  قرارداد همراه 
با  بیمه منعقد کرده باشند و نسبت به رعایت آن تا 
پایان سال متعهد بمانند. علی رغم اینکه در شروط 
دریافت تسهیات حفظ اشتغال موجود ذکر شده 
بود، برای تسهیل شرایط عیسی منصوری, معاون 
اشتغال وزیر کار در ۱۹خرداد ماه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه از برداشته شدن شرط حفظ تمام 
نیروهای کار برای پرداخت تســهیات کرونا خبر 
داد و گفت: متقاضیان وام و تسهیات کرونا از روز 
شــنبه ۲۴ خرداد ماه باید به شعبی که در سامانه 
بیمه بیکاری اعام کرده مراجعه و تسهیات خود 

را دریافت کنند.

حذف شرط حفظ تمام کارگران در بنگاهها
وی در خصوص حذف شرط حفظ تمام کارگران و 
نیروهای کار در یک بنگاه برای دریافت تسهیات 
کرونا توضیح داد: از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاهی 
که اطاعات آنها را در اختیار داشتیم پیامک داریم 
و کارفرمایانی که تمایل داشتند و پیامک را دریافت 
کرده بودند در سامانه کارا ثبت نام کردند و در این 
دوره کرونا مشــمول وام ۱۲ درصدی می شــوند.

منصــوری ادامه داد: در ابتــدا اصرار ما این بود که 
بنگاهها نیروی کار خود را حفظ کنند تا وام به آنها 
تعلق بگیرد ولی در حال حاضر این شرط برداشته 
شــده و اگر بنگاهی با حداقل نیروی کار مشغول 
کار باشد به ازای تعداد نیروهای شاغل در بنگاه وام 
می گیرد؛ یعنی اگر کارفرمایی قبًا ۱۰ نفر کارکن 
داشــت با توجه به وام ۱۲ میلیــون تومانی، ۱۲۰ 
میلیون تومان وام دریافــت می کند ولی اگر یک 
نفر را هم حفظ کرده باشد معادل آن یک نفر به او 

تسهیات پرداخت می شود.

14 رسته و550 زیر رسته مشمول تسهیات 
کرونا

معاون اشــتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر با ۱۴ رســته اصلی و ۵۵۰ زیررسته مواجه 
هستیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه می شوند. 
وزارت کار رسته های اصلی را از ابتدا مورد مطالعه 
قرار داد تا به ۱۰ رســته رسید و پس از تلفیق آنها 
با ۱۴ رســته و حدود ۵۵۰ زیر رسته مواجه شدیم 
که از شیوع ویروس کرونا شدیدا آسیب دیده اند و 
برخی از این رســته ها در حوزه گردشگری، مراکز 
اقامتی، رســتورانها، اغذیه فروشی ها بودند، برخی 
آموزشگاههای رانندگی، آرایشــگاهها و سالنهای 
زیبایی، مراکز تولید و فروش صنایع دســتی، کیف 

و کفش، پوشــاک، مراکز عرضه آجیل و خشکبار، 
باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی و حمل 
و نقل مسافری برون شهری و بین شهری که در این 

۱۴ رسته می گنجیدند.

پرداخت 40 هزار میلیارد ریال تسهیات کرونا 
به کسب و کارها

اما اکنون عیســی منصوری درباره آخرین وضعیت 
این تسهیات گفته اســت:پرداخت تسهیات به 
مشــاغل آســیب دیده از کرونا در هفته های اخیر 
آغاز شده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت 
شده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون  اظهار داشت: تاکنون حدود۹۰۰هزار نفر در 
سامانه ثبت نام کردند و در حال حاضر نیز حدود ۷۶ 
هزار پرونده در شعب بانک ها وجود دارد.منصوری 
افزود: متقاضیــان دریافت تســهیات کارفرما یا 
خویش فرما هســتند و هر کدام از پرونده هایی که 
به شعب بانک ها ارسال شده تعداد زیادی اشتغال را 
دربرمی گیرد. ظرف چند روز اخیر ۱۴۳ هزار پرونده 
از طریق سامانه کارا به بانک ها ارسال،  ۶۵۸ پرونده 
نیز تصویب شده و آماده انتقال به مرحله بعد است.

شرایط بنگاه های بدون بیمه 
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون درباره پرداخت 
تسهیات به کسب و کارهای فاقد بیمه، گفت: طی 
مذاکراتی که با دســتگاه ها و تشکل های مختلف 
داشــتیم، خواســتیم که اطاعات افراد شــاغل و 
بنگاه هــای فاقد بیمه را ارائــه دهند و تا کنون نیز 
اطاعات قابل توجهی ارائه شده است. مشکل ما این 
بود که اطاعات صرفاً در حد کد ملی و داشتن یک 
جواز بود که این کافی نیست زیرا برای نمونه ممکن 
است فرد جواز فعالیت را دریافت کرده باشد اما در 
این زمینه فعال نباشد، بنابراین با پرداخت تسهیات 

به آنها حق افراد دیگر تضییع شود.

 آغاز ثبت نام بنگاه های فاقد بیمه برای وام کرونا 
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دبیرکل اوپکاستانها

بازار نفت هنوز در وضعیت قرمز است
دبیــرکل اوپک و وزیر انرژی امارات متحــده عربی در اظهاراتی 
هشــدار دادند با وجود اجرای توافق کاهش تولید تاریخی اوپک 
پاس، روزهای دشــواری همچنان پیش روی بازارهای نفت قرار 
دارد. محمــد بارکیندو، دبیرکل اوپک در وبیناری که از ســوی 
شورای کسب و کار کانادا-امارات متحده عربی سازماندهی شده 
بود، اظهار کرد: اگرچه هنوز از شــرایط بحرانی خارج نشــده ایم 
اما با شــرکای غیراوپکمان ثابت کردیم که چندجانبه گرایی در 
دنیای متنوع انرژی که گاهی تحت تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی قرار 
می گیرد، غیرقابل جایگزینی است.گروه اوپک پاس که متشکل از 
23 کشور است، از ابتدای ماه مه کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه 
در روز را آغاز کرده و بدون در نظر گرفتن 1۰۰ هزار بشکه در روز 
سهم مکزیک در کاهش تولید، تا پایان ژوییه به آن ادامه می دهد. 
کاهش تولید این گروه از ژوییه تا آوریل ســال 2۰22 به تدریج 
کمتر خواهد شد. کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس که 
اکنون هر ماه نشست خواهد داشت قرار است روز 15 ژوییه دیدار 
کند و نشست فنی که در سطح نمایندگان اوپک پاس است، یک 

روز قبل آن برگزار می شود.

اوضاع دشوار تمامی ندارد
امــارات متحده عربی که ســومین تولیدکننده نفت بزرگ 

اوپک اســت، با تبعیت از اقدام عربســتان سعودی، کویت و 
عمان، در ژوئن 1۰۰ هزار بشکه در روز به کاهش تولید خود 
اضافه کرد تا به روند بازیابی توازن بازار نفت سرعت ببخشد.

ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امــارات متحده عربی در این 
وبینار گفت: اوضاع دشوار برای صنعت نفت به قوت خود باقی 
مانده اما بازارهای نفت رو به بهبود هستند.بر اساس گزارش 
پاتــس، وی در ادامه افزود: هیچ کس پیش بینی نمی کرد 
حتی پس از اعام کاهش تولید 9.7 میلیون بشــکه در روز 
بازارهای نفت به ســرعت بهبود پیدا کنند و به سطحی که 
اکنون مشاهده می کنیم برسند.در این بین، رویترز گزارش 
داد که صادرات نفــت عراق در ژوئن تقریبا 9 درصد معادل 
31۰ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و این کشــور به 
ســه پنجم تعهد خود برای کاهش تولید تحت توافق اوپک 
پاس عمل کرده اســت.طبق آمار رفینیتیو آیکان و شرکت 
پترو لجستیک، صادرات عراق از جنوب این کشور در 28 روز 
نخســت ژوئن به 2.9۰ میلیون بشکه در روز رسید که 2۰۰ 
هزار بشــکه در روز در مقایسه با آمار رسمی صادرات در ماه 
مه کاهش داشت.نرخ پایبندی عراق به توافق اوپک پاس در 
ماه مه 38 درصد بود و بر مبنای محاسبات اخیر در ژوئن به 

۶۰ درصد رسیده است.

 با سرمایه گذاری21۰ میلیارد تومانی  شرکت ذوب آهن اصفهان 
صورت می گیرد ؛

توسعه شبکه فاضاب و ارتقای تصفیه خانه 
فاضاب فوادشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرار داد سرمایه 
گذاری  میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان اعام کرد: با سرمایه گذاری شرکت 
ذوب آهن مقررشد توسعه شبکه فاضاب فوادشهر و ایمان شهر به همراه ارتقا و 
توسعه تصفیه خانه فاضاب فوادشهربا هدف انتقال پساب به شرکت ذوب آهن 
تا ســال 14۰۰ عملیاتی شود.مهندس هاشم امینی اعام کرد: با سرمایه گذاری 
21۰ میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن،  95 کیلومتر شبکه فاضاب  در شهرهای 
فوادشهر و ایمانشهر اجرا  می شود و فاز توسعه ای تصفیه خانه  فوادشهر نیز  
در دستور کار قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در ازای اجرای شبکه فاضاب در 
شهرهای فوادشهر و ایمانشهر  و توسعه تصفیه خانه فاضاب فوادشهر، پساب  
این تصفیه خانه دریک  دوره 2۰ ساله در اختیار شرکت ذوب آهن قرار می گیرد 
خاطرنشان ساخت: با انعقاد این قرار داد 125 میلیون مترمکعب پساب طی این 
دوره، در اختیار شرکت ذوب آهن برای رفع نیاز آبی قرار گیرد.رئیس هیات مدیره 
شرکت آبفا استان اصفهان اعام کرد: این عملیات در راستای حفاظت و صیانت 
از محیط زیست انجام می شود و در نتیجه ی آن، معادل همین مقدار، برداشت 

ذوب آهن اصفهان از آب رودخانه زاینده رود، کاسته می شود.

 پاسخگویی مطالبه مردم در دیدار با 
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 

اســماعیلی مدیر عامل شرکت گاز اســتان اردبیل دیدار چهره به چهره مردم با 
مســئوان را در تسهیل روند خدمت رسانی و شــتاب  بخشیدن به فرآیند حل 
مشــکات امری مهم تلقی نمود و گفت : مطالبه گری مردم از مسئولین باعث 
ایجاد فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولین شده و موجب ارایه خدمات بهینه به 
مشترکین خواهد بود.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت از برگزاری 4۶ جلسه ماقات چهره به چهره با 
آحاد مردم و نمایندگان نهادها و سازمانها در سال 1398 خبر داد و گفت: مراجعه 
مردم به شرکت گاز استان و پیگیری مطالبات شان را نشانه اعتماد ملت به نظام 
مقدس اســامی دانست و ماقات عمومی مردم با مسئوان را  در تسهیل روند 
خدمت رسانی و شتاب  بخشیدن به فرآیند حل مشکات آنان را بسیار تاثیر گذار 

تلقی نمود.

در دیدار مدیران صنعت آب و برق با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
اعام شد؛

در دو ماه ابتدای دوران کرونا تا ۳۷ درصد 
افزایش مصرف آب داشتیم

تبریز -آقای وحید خوش زرع:نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه تبریز در 
دیداری که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با مدیران عامل صنعت 
آب و برق استان انجام گرفت، بر ضرورت صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق 
تاکید کرد.حجت ااســام والمسلمین دکتر آل هاشم پس از استماع سخنان و 
گزارش مدیران عامل شــرکت های آب و برق اســتان، طی سخنانی ضمن ابراز 
خرسندی از دیدار با مسئولین آب وبرق، وزارت نیرو را یکی از وزارتخانه های مهم 
قلمداد کرد که ارتباط مستقیم با کل مردم جامعه داشته و خدماتش کامًا حیاتی 
و حساس است.نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه 

برنامه های مدیریت مصرف باید عملیاتی و قابل اجرا باشد،.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان با جهاد 

دانشگاهی استان
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه 
همکاری این شرکت با جهاد دانشگاهی استان گلستان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری 
ضمــن اعام این خبر گفت: این تفاهم نامه به منظور اســتفاده از توانایی های 
علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف تقویت و توسعه همکاری فی مابین، 
دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس 
موضوعات مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شده است.وی با تاکید براینکه مراکز 
علمی می بایســت در راستای پویایی سیستم با مراجعه به دستگاههای اجرایی 
جهت تامین نیازهای پژوهشی اقدام نمایند افزود: جریان سازی در دستگاههای 
اجرایی و همچنین جمعهای استانی از طریق ایجاد شبکه های فکری میان مراکز 

علمی و دانشگاهها از اولویتهای پژوهشی در حال پیگیری است.

 تولید نفت اوپک ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز 
در ماه ژوئن کاهش یافت

با وجود کاهش تولید 1.25 میلیون بشکه ای اوپک در ماه ژوئن، به جز ایران، لیبی و 
ونزوئا که بخشی از قرارداد کاهش تولید نیستند، 1۰ عضو دیگر اوپک همچنان 1.55 
میلیون بشکه در روز از تعهد کامل به این قرارداد فاصله دارند. به گزارش رویترز، اوپک 
تولید نفت خود را در ماه ژوئن 1.25 میلیون بشکه در روز نسبت به ماه قبل از آن 
پایین آورده است. این اقدام اوپک در راستای اجرای قرارداد کاهش تولیدی است که 
با روســیه و سایر متحدان خود را امضا کرده است. اوپک و متحدانش طی ائتافی 
با عنوان اوپک  پاس توافق کردند عرضه نفت را 9.7 میلیون بشــکه در روز از اول 
ماه مه پایین بیاورند تا سقوط تقاضا و قیمت نفت که به خاطر بحران کرونا به وجود 
آمده جبران شود. سهم اوپک از این کاهش تولید ۶.۰84 میلیون بشکه در روز است.  
شرکت ردیابی نفتکشهای پترو-لجستیکس اعام کرد:» به جز ایران، لیبی و ونزوئا 
که بخشی از این قرارداد کاهش تولید نیستند،  1۰ عضو دیگر اوپک همچنان 1.55 

میلیون بشکه در روز از تعهد کامل به این قرارداد فاصله دارند.

 عراق ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از 
سهمیه خود نفت صادر می کند

صادرات نفت عراق حدود 9 درصد معادل 31۰ هزار بشــکه در روز در ماه ژوئن 
کاهش یافته اســت ولی این کشور همچنان باید 3۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید 
خود را کم کند تا بتواند کامًا متعهد به قرارداد کاهش تولید باشــد. به گزارش 
رویتــرز، اطاعات منابع صنعتی نشــان می دهد صادرات نفــت عراق حدود 9 
درصد معادل 31۰ هزار بشــکه در روز در ماه ژوئن کاهش یافته است. این بدان 
معناست که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک حدود سه پنجم تعهد خود به قرارداد 
کاهش تولید اوپک پاس را عملی کرده اســت. شــرکت های رفینیتیو ایکون و 
پترولجســتیکس که حرکت نفتکش ها را ردیابی مــی کنند و همچنین منابع 
صنعتی گزارش داده اند صادرات از میادین نفتی جنوب عراق در 28 روز اول ماه 

ژوئن به طور متوسط برابر با 2.9۰ میلیون بشکه در روز بوده است. 

 سهم نفت خاورمیانه در واردات کره جنوبی 
کاهش یافت

تنهــا ۶7 درصد معادل 1.91 میلیون بشــکه در روز از کل واردات نفت کره 
جنوبی در ۶ ماه اول سال جاری میادی متعلق به خاورمیانه است یعنی 72.8 
درصد کمتر از همین دوره در ســال گذشته میادی. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، سهم نفت خام خاورمیانه در واردات کره جنوبی برای ۶ ماه اول سال 
جاری میادی به پایین ترین حد طی بیش از سه دهه گذشته رسیده است که 
نشــان دهنده کاهش تولید شدید تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در بحبوحه 
همه گیری ویروس کروناســت.طبق اطاعات شرکت ملی نفت کره جنوبی و 
اطاعات مربوط به ردیابی نفتکش ها از شرکت رفینیتیو آیکن، از کل واردات 
نفــت خام کره جنوبی طی ماه های ژانویه تــا ژوئن،  ۶7درصد معادل 1.91 

میلیون بشکه در روز متعلق به خاورمیانه است.

:در نشست مشترک مدیران صنعت آب و برق استان اعام شد
 تاش همگاني براي مدیریت بهینه 

مصرف انرژي
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان با بیان اینکه برق به عنوان صنعت 
زیربنایي نقش بسیار اساسي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي کشور دارد، این صنعت 
را عامل کلیدي توســعه، رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي معرفي کرد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت توزیع برق اســتان زنجان، علیرضا علیزاده رئیس شوراي 
انسجام بخشــي صنعت آب وبرق اســتان و مدیر عامل این شرکت در نشست 
مشترک مدیران صنعت آب و برق استان با اعام اینکه تولید برق پایدار و مطمئن 
در سال جهش تولید نقش حیاتي براي تداوم و چرخش چرخ هاي صنعت دارد، 
افــزود: ایران یک  درصد جمعیت دنیــا را دارد، در حالي که دو درصد کل انرژي 
جهان را مصرف مي کند.وي با تاکید بر اینکه منابع بســیار عظیم زیرزمیني اعم 
از نفتي،گازي، کاني ها، معادن و انرژي هاي نو از قبیل خورشــیدي، برق آبي و 
بادي در کشــور وجود دارد، ادامه داد: کشور ما به مهد انرژي معروف است، ولي 
متاسفانه الگوي مصرف بسیار بیشتر از الگوي جهاني و کشورهاي درحال توسعه 
است.علیزاده درباره سرانه مصرف برق در کشور اعام کرد: این میزان در ایران سه 
برابر میانگین جهاني است، به طوري که متوسط مصرف خانگي 9۰۰کیلووات در 
ســاعت و 2 هزار و 9۰۰کیلووات ساعت در ماه متوسط مصرف هر خانوار ایراني 
ثبت شــده است.به گفته وي، شــدت مصرف انرژي برق شاخصي به ازاي تولید 
یک واحد از یک محصول است که این مهم13 برابر ژاپن، هشت برابر کشورهاي 
اروپایي  و یک و نیم برابر چین است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
بــا بیان اینکه عمده ترین مصرف انرژي اســتان زنجان در بخش هاي صنعت و 

کشاورزي براي تولید است.

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: ایران 
پتانســیل باایی در حوزه صادرات برق 
دارد تاجایی که مــی توانیم با افزایش 
بهره وری و توسعه شبکه کل نیاز برقی 
کشورهایی که با آن ها مرز خاکی داریم 
را پاسخ دهیم.محمد حسن متولی زاده 
با اشاره به وضعیت فعلی بازار صادرات، 
اظهار کــرد: اگر بتوانیم بهــره وری را 
افزایش دهیم زمینه ای می شــود که با 
یک سرعت بیشــتر در بخش هایی که 
پتانســیل افزایش صادرات وجود دارد 
گام برداریم.وی با اشاره به پتانسیل های 
موجود برای افزایش صادرات برق، تاکید 
کرد: این مســاله تابع نیاز کشــورهای 

همسایه اســت و اکنون نیز با برخی از 
کشورهای همسایه درحال رایزنی برای 
عامل  هســتیم.مدیر  صادرات  افزایش 
شرکت توانیر با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر این امکان وجود دارد که شبکه 
را توســعه دهیم و نیاز تمام کشورهای 
همسایه که با آن ها مرز خاکی داریم را 
برطرف کنیم، تصریح کرد: برای توسعه 
بهره وری و ایجاد ساز و کارهایی در این 
زمینه وزارت نیرو برنامه های متعددی 

را در نظر گرفته است.همچنین با توجه 
به ســرمایه گذاری هایی که در صنعت 
برق طی سال های گذشته شده، ایران 
امکان تبادل انرژی با همه همسایگانی 
که با آن ها مرز زمینــی دارد برخوردار 
است؛ از گوشه جنوب شرقی، پاکستان، 
افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجان، 
ارمنستان و ترکیه، امکان تبادل وجود 
دارد، یعنی می توانیم هم صادرات و هم 
صادرات  باشــیم.میزان  داشته  واردات 

برق در کشور نسبت به گذشته افزایش 
داشــته اســت، به گونه ای که در سال 
1398 شــاهد افزایــش 12۰ درصدی 
رشد خالص صادرات برق بودیم، درواقع 
سیاســت صنعت برق، توسعه صادرات 
خدمــات فنی و مهندســی  و از جمله 
توســعه صادرات برق به کشــورهای 
همســایه اســت، به گونه ای که باتوجه 
به نیازهای کــه در منطقه وجود دارد 
و نیازمنــدی کشــورهای همســایه، 
زیرساخت های ازم برای توسعه انرژی 
فراهم شــده و بر اســاس ظرفیت های 
موجود صــادرات برق صــورت گرفته 

است.

ایران می تواند کل نیاز برقی 
کشورهای همسایه را پاسخ دهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع فضایی ایران )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 17 روز چهارشــنبه مورخ 99/4/25 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پاک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس 

قانونی شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1398/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت 

 6- ســایر امــور کــه در صاحیــت مجمع عمومــی عادی
سالیانه است

به شماره ثبت  95500 و شناسه ملی  10101395633

 هیأت مدیره
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گزیده خبر سرپرست وزارت صنعت:

تجارت کشور در حال بازگشت است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: آمار تولیدات 
منتخب کاایی کشور با وجود محدودیت های کرونایی و تشدید 
تحریم ها، در سه ماه نخست امسال افزایشی بوده و تجارت کشور 
در حال بازگشــت به دوران پیش از کرونا است.به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، »حسین مدرس خیابانی« در مراسم روز 
ملــی صنعت و معدن، افزود: تولیدکنندگان با همت و عزم جدی 
خود در روزهای ســخت کشــور و در ایام کرونا، مانع کند شدن 
حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند.وی اضافه کرد: در این 
مدت با وجود همه محدودیت ها، تولید ماســک بیش از 3۰ برابر 
افزایش تولید داشــته و از 2۰۰ هزار عدد )در ابتدای اسفند ماه( 
به 6 میلیون عدد رسیده و با همت تولیدکنندگان، اکنون از یک 
وارد کننده اقام بهداشــتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این 
حوزه تبدیل شده ایم.مدرس خیابانی گفت: امروز حدود 23 درصد 
اشــتغال کشــور و ۷6 درصد صادرات غیرنفتی مربوط به بخش 
صنعت اســت.وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از واحدهای 
تولیدی و صنعتی کشــور داشتم، نه تنها حرکت صنعت متوقف 
نشــده بلکه گام های محکمی در راســتای تکمیل و بهره برداری 

طرح های جدید و توسعه ای برداشته شده است.
سرپرست وزارت صنعت گفت: در سه ماهه نخست امسال و با وجود 
محدودیت های کرونایی و تحریم ها، عموم تولیدات منتخب کاایی 
افزایشی بوده و به عنوان نمونه تولید خودرو 22 درصد، تولید تایر 
خودرو 2۷ درصد و تولید سیمان ۱۰ درصد رشد داشته و در حوزه 
لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و 
تولید تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده است.وی افزود: 
در دو ماه نخست امسال مشکات عدیده ای در بازگشایی مرزهای 

تجاری و برقراری صادرات کشور وجود داشت که با مدیریت انجام 
شــده اکنون حدود 8۰ درصد از مرزهــای تجاری و ۷۵ درصد از 
بازارچه های مرزی کشــور فعال است.سرپرســت وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان خود اعام کرد: در 
سه ماهه نخست امسال صدور جواز تاسیس صنعتی بیش از 2۷ 
درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته و میزان 
سرمایه گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش ۱3۷ 
درصدی مواجه شده است.مدرس خیابانی اضافه کرد: در این مدت 

تعداد شــرکت های دانش بنیان از 32۵ شــرکت به 3۵۰ شرکت 
رسیده است.وی تاکیدکرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید 
در بخش های مختلف دارد که ثابت می کند دشمنان نتوانستند این 

کشور را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند.

4 ماموریت ویژه برای تحقق جهش تولید
سرپرست وزارت صنعت اظهارداشت: امسال وزارت صنعت، معدن 
و تجارت چهار ماموریت ویژه برای تحقق اهداف »جهش تولید« 

برای خود تعریف کرده و در دستور کار قرار داده است.وی، »تعمیق 
ســاخت داخل« را نخستین محور فعالیت وزارت صنعت در سال 
99 عنوان کرد و گفت: بایــد روی صنایع داخلی و دانش بنیان و 
توانایی جوانان ســرمایه گذاری کرده و متمرکز شویم.سرپرســت 
وزارت صنعت افزود: در همین راســتا، تامین مواد اولیه به عنوان 
اولویت کاری وزارت صنعت قرار گرفته و با همکاری بانک مرکزی، 
در خرداد ماه گشــایش خوبی در این بخش به وجود آمده است.

مدرس خیابانی اعام کرد: امســال تکمیل و راه اندازی طرح های 
نیمه تمام در دستور کار این وزارتخانه است و در همین راستا بیش 
از ۱2 هــزار و ۵۰۰ طرح صنعتی با پیشــرفت فیزیکی باای 6۰ 
درصــد مراحل تکمیل خود را طی می کننــد.وی گفت: در قالب 
پویش ملی »تولید، تداوم امید«، بهره برداری از 2۰۰ طرح بزرگ 
و پیشران با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان 
و اشتغال زایی افزون بر 4۱ هزار نفری در حال انجام است و هفته 
نخست این پویش با فرمان رئیس جمهوری وارد فاز عملیاتی خود 
شد.سرپرســت وزارت صنعت اضافه کرد: سومین ماموریت وزارت 
صنعت در ســال جهش تولید، توســعه صادرات و کنترل واردات 
اســت و با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی 
جدید است، دستیابی به رقم 4۱ میلیارد دار صادرات غیرنفتی در 
این وزارتخانه هدف گذاری شده است.وی ابراز امیدواری کرد که با 
وجود شــکاف آمار صادراتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، با پیگیری های انجام شده و با روند حاضر 
به رقم مد نظر دست یابیم.مدرس خیابانی افزود: در کنترل واردات 
نیز این وزارتخانه جدی عمل می کند و در تاشیم اقام مورد نیاز 

را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم.

غریب پور خبر داد:
 سرمایه گذاری ایمیدرو در 82شهرستان کم 

برخوردار
رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در 82شهرستان 
کم برخوردار ســرمایه گذاری کرده اســت.به گزارش 
روابط عمومی ســازمان توســعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو(، خداداد غریب پور که 

به مناسبت روز صنعت و معدن سخن می گفت، با بیان اینکه این سازمان نگاه 
ویژه ای به مناطق کم برخوردار و محروم کشورمان دارد، تصریح کرد: ایمیدرو به 
عنوان تنها نهاد توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور،  تاکنون از ۱۰8 
شهرستان کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، در 82 شهرستان اقدام به سرمایه 
گذاری در قالب دو اســتراتژی کان » توســعه و توانمندسازی« کرده است.به 
گفته وی،  از آمار فوق در 48 شهرستان سرمایه گذاری توسعه ای و زیرساختی 
انجام شده که با احتساب انجام فعالیت های اکتشافی در 4۱ ناحیه کمتر توسعه 
یافته، در مجموع 82 درصد شهرســتان تحت فعالیت های ایمیدرو و شــرکت 
های تابعه قرار گرفته اند.ریب پور همچنین به اقدامات جدید ایمیدرو اشاره کرد 
و گفت: این سازمان در ســال های اخیر با تعریف و اجرای پروژه ای اکتشافی، 
مناطق جدیدی از کشور را تحت فعالیت های »توسعه ای و توانمندسازی« قرار 
داده اســت. بخش توســعه ای مربوط به ســرمایه گذاری در ظرفیت سازی در 
تولید،  اشتغال و با هدف توسعه صادرات است و بخش توانمندسازی حوزه های 
»اکتشــاف«، »زیرســاخت«، »آموزش،  پژوهش و فناوری« ،«بهداشت،  ایمنی، 
 محیط زیست و انرژی« و همچنین »توســعه مناطق ویژه اقتصادی« از جمله 

خلیج فارس، امرد،  پارسیان و کاشان را دربرگرفته است.

درخشش ایمپاسکو در روز صنعت و معدن
برای تحقق اهداف کان بخش  معدن و جذب سرمایه بخش خصوصی در اجرای 
طرح های این بخش، از سال 9۵ تاکنون 26 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرح 
های ایمیدرو و ایمپاسکو با مدیریت و نظارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران به بخش خصوصی واگذار شده است.سیاست برون سپاری معادن و مجتمع 
های تابعه ایمپاسکو عاوه بر رونق تولید، توسعه و تجهیز معادن، زمینه استخراج 
حــدود ۵۵ میلیون تن انواع مواد معدنــی را فراهم نموده و باعث ایجاد بیش از 

3۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم شده است.
در حال حاضر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به جایگاهی در امور معادن 
رسیده که فعالیت های اکتشافی و معدنی خود را در ۷۰ درصد استان های کشور 
گسترش داده است.فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال ۱399 با 
جهش تولید مواد معدنی در کشور و هدف گذاری طرح جهت احیای 2۰۰ معدن 

کوچک مقیاس برنامه ریزی شده است .

مدیرعامل فواد مبارکه خبر داد:
 رشد 16.2 درصدی تولید فواد و افزایش 

32 درصدی درآمد فروش فواد مبارکه
در ســه ماهۀ نخســت ســال ۱399 تاش مدیریت و کارکنان فواد مبارکه به 
بار نشســت و به ثبت رکوردهای تولید در نواحی آهن ســازی، فوادســازی و 
ریخته گری مداوم، نورد گرم و سرد فواد مبارکه و مجتمع فواد سبا منجر شد 
و در پی تاش همه جانبۀ کارکنان، در بازۀ زمانی مذکور درآمد این شــرکت 32 
درصد رشد داشت.حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه در این خصوص 
گفت: از ابتدای ســال جاری و پس از این که رهبر معظم انقاب شعار »جهش 
تولید« را در دستور کار تولیدکنندگان و صنعتگران کشور قرار دادند، با توجه به 
اهداف ترسیم شدۀ سال ۱399 در فواد مبارکه، همۀ مدیران و کارکنان شرکت 
عزم خود را جزم کردند تا همانند سال های گذشته راهبرد ایشان را جامۀ عمل 
بپوشانند و در شرایط تحریم، شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت، 
اقتصاد کشور را یاری کنند.وی در تشریح کسب این موفقیت ها گفت: در بخش 
تولید فواد خام، فواد مبارکه در ســه ماهۀ ابتدایی سال، به همت همکاران این 
حوزه توانســت یک میلیون و 896 هزار و ۱9۱ تن تختــال تولید کند که این 
میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )یک میلیون و 63۱ هزار و 8۱2 
تن( حاکی از رشــد ۱6.2 درصدی است.مدیرعامل گروه فواد مبارکه در ادامه 
با اشــاره به اهمیت تأمین حداکثری انواع محصوات فوادی تخت برای کشور 
افزود: عاوه بر تاش همکاران ناحیۀ نورد گرم فواد مبارکه، همکاران بلندهمت 
مجتمع فواد سبا هم در بهار سال جاری خوش درخشیدند و توانستند در بخش 
کاف گرم با 9 درصد رشــد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل )34۰ هزار و 
26 تن( به رکورد تولید 3۷۰ هزار و 668 تن دست یابند. ضمن این که همکاران 
این مجتمع همچنین در ســه ماهۀ نخست سال جاری 2 میلیون و 44۱ هزار و 
342 تن آهن اسفنجی تولید کردند و توانستند نسبت به مدت مشابه سال قبل 

)2 میلیون و 328 هزار و 48۱ تن( رشد 4.8 درصدی را به ارمغان آورند.

پیام مهندس تقی زاده مدیر عامل چادرملو 
بمناسبت روز صنعت و معدن

روز ملی معدن و صنعت فرصت مغتنمی اســت برای 
بازنگری در ظرفیت های عظیم معدنی کشــور که به 
فرمایش مقام معظم رهبری می تواند بهترین جایگزین 

برای در آمدهای نفتی باشد .
   پیام مهندس تقی زاده مدیر عامل چادرملو:

 بمناسبت روز صنعت و معدن
روز ملی معدن و صنعت فرصت مغتنمی اســت برای بازنگری در ظرفیت های 
عظیم معدنی کشــور  که بــه فرمایش مقام معظم رهبری مــی تواند بهترین 
جایگزین برای  در آمدهای نفتی باشــد .با نگاهی عمیقتر و بررسی قابلیت های 
معادن در ایجاد اشــتغال، تقویت بنیه اقتصادی مناطق کم برخوردار که عمدتاً 
معادن کشــور در این نقاط واقع شــده اند، ایجاد واحدهای پائین دستی، رونق 
بخشی به محیط کسب و کار، اثر بخشی در رشد اقتصادی و درآمد زایی ارزی، 
ما را مکلف به سرعت بخشی به اجرای عملیات اکتشافی برای دستیابی به ذخایر 
جدید معدنی می نماید .بدون شــک جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که 
ابتدا به مواد اولیه دسترسی یابیم تا در فرآیند تولید صنایع تکمیلی شاهد رشد 
و توســعه باشیم و خوشــبختانه این قابلیت در اکثر نقاط کشور وجود دارد و بر 
ماست که با عزمی جزم و اراده ای مستحکم و نیز با بکارگیری  نیروهای مستعد 
وکارآمد، اســتفاده از فناوری های نوین ، ایمن سازی، مدیریت صحیح  و بهره 
برداری اصولی، به رشــد و توســعه این بخش از اقتصاد کشور بیاندیشم .ضمن 
تبریــک این روز به تمامی فعاان بخش معدن و صنایع معدنی، آرزو می نمائیم 
دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان امور اقتصاد و توسعه کشور با نگاهی عمیقتر 
به جایگاه  معادن و صنایع معدنی آینده ای روشن و امید بخش را برای این بخش 

از اقتصاد کشور به ارمغان آورند  .

جزئیاتی از آبگرفتگی لنج تجاری در بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه

مدیر بنــادر و دریانوردی بندرلنگه از نجــات موفقیت آمیز یک فروند لنج 
تجــاری حامل بار صــادرات میوه و تره بــار از آبگرفتگی در اســکله بنادر 
و دریانــوردی بندرلنگه خبر داد.بــه گزارش روابط عمومــی اداره بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه،”قاسم عسکری نسب” با بیان اینکه در ساعت ۱۱:۰۰ 
صبح مورخ دوشنبه 9 تیرماه گزارشی مبنی بر آبگرفتگی لنج تجاری حامل 
بار صادرات میوه و تره بار در اسکله این بندر اعام شد افزود: این لنج تجاری 
که حامل بار صادرات هندوانه و کلم به کشور امارات بود به علت عدم بارگیری 
چندین ماهه در شرایط کرونا و عدم امکان تردد لنج ها به کشورهای مقصد و 
تعطیلی چندماهه صادرات که منجر به انتظار لنج ها در بندر و  خشک شدن 
تخته های بدنه و ورود آب از درزهای بوجود آمده به خن لنج میشود دچار 
آبگرفتگی شد که با اقدام به موقع تیم مدیریت بحران و آتش نشانی و تیم 
عملیاتی بنادر و دریانوردی بندرلنگه و همکاری تنگاتنگ  تعاونی لنج داران 
و شــرکت های فعال در بندر و تیم غواصی و همیار ناجی در ساعت ۱:۰۰ 
بامداد لنج تجاری مذکــور نجات یافته و بصوت یدک و با تمهیدات ایمنی 
و پشتیبانی عملیاتیجهت تعمیرات راهی داک کوهین گردید.عسکری نسب 
با بیان اینکه تیم عملیاتی بنادر و دریانوردی بندرلنگه در تمام شــبانه روز 
پاسخگوی مشکات شناورها و لنج های تجاری هستند اظهار داشت:  تیم 
مدیریت بحران و آتش نشــانی و تیم عملیاتی بنادر و دریانوردی بندرلنگه 
در تمام شبانه روز یاری گر دریانوردان، شناورها و لنج های تجاری و صیادی 

هستند.

زادبوم گفت: توســعه صادرات غیرنفتی 
نیازمند افزایش اختیارات شــورای عالی 
توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش فرآیند 
تصمیم گیــری و اباغ تصمیمات اتخاذ 
شــده اســت که امیدواریم این الزامات 
در جلســه آینده شــورا به جمع بندی 
نهایی برسد.توسعه صادرات غیرنفتی در 
انتظار تصمیمات شورای عالی صادرات 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
تجــارت ایران؛ آقای حمیــد زادبوم در 
بیست ویکمین جلسه فوق العاده کمیته 
کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات 
غیر نفتی افزود: در نشســت آینده این 
شــورا که طی هفته جاری به ریاســت 
معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد 

شــد، در مورد موضوعــات مهمی که 
در جلســات قبلی کمیته کارشناســی 
و کارگروه هــای کارشناســی با حضور 
دســتگاه های اجرایــی و بخش هــای 
و  شــده  تصمیم ســازی  غیردولتــی 
راه حل های اجرایی مختلفی برای حل و 
فصل مسائل و مشکات سر راه صادرات 
پیش بینی شــده اســت، تصمیم گیری 
خواهد شــد.زادبوم اضافه کرد: با توجه 

به اهداف و برنامه های پیش بینی شــده 
بــه منظور صــادرات کاا و خدمات در 
ســال جاری و لزوم تســهیل شرایط و 
مســیر صادرات برای ارزآوری با اولویت 
بازار های همســایه، همه دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربط باید بــا برنامه ریزی و 
بســیج امکانات و منابع بــرای تحقق 
اهــداف کمی صادرات در ســال جاری 
تاش کرده و موانع بر ســر راه صادرات 

و صادرکننــدگان را به ســرعت مرتفع 
کنند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران و دبیر شورای عالی توسعه صادرات 
غیر نفتــی گفت: یکی از نیازمندی های 
ضروری حــوزه تجارت خارجــی، ارائه 
بهنگام آمار و اطاعات از سوی گمرک 
ایران به عنوان رکن برنامه ریزی و تحلیل 

به موقع حوزه تجارت خارجی است.
بیست و یکمین جلسه فوق العاده کمیته 
کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتــی با حضور دبیر شــورای عالی 
صادرات، نمایندگان دستگاه های اجرایی 
و بخش غیردولتی عضو شورا با موضوع 
بررسی دستور کار نشســت آتی شورا 

برگزار شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

توسعه صادرات غیرنفتی در انتظار 
تصمیمات شورای عالی صادرات

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه منابع انرژی )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت ۱6 روز چهارشنبه مورخ 99/4/2۵ در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 2، 
انتهــای کوچه پژوهش، پاک ۱3 برگــزار می گردد حضور به هم 

رسانید.

دستور جلسه :
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به ۱398/۱2/29
2-تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به ۱398/۱2/29 
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعام ختم تصفیه

6- سایر امور که درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 78780 و شناسه ملی 10101236120

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

نایــب رییس اتاق بازرگانی ایــران می گوید با امضای یک 
تفاهمنامه، مقدمات ورود شرکت های بخش خصوصی به 

بازار سرمایه فراهم خواهد شد.نود و ششمین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و با حضور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان ســازمان بورس و 
فرابورس و اتاق بازرگانی ایران، طرفین تفاهم نامه ای را امضا 
کردند که مقدمات ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه را 
فراهم می کند.توضیحات حسین ساح ورزی - نایب رییس 
اتاق بازرگانی ایران - نشــان می دهــد که در این فرایند 
اقدام ازم برای طراحی و پیاده سازی درگاه واحد و نظارت 

بر آن با هدف پوشــش کامل مســیر تأمین مالی از محل 
بازارهای ســرمایه در یک سامانه واحد بر عهده اتاق ایران 
است.درواقع این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و 
پایش تأمین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از 
محل بازارهای سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای 
زیر نظارت شــرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
اســت.در کنار این موضوع یکی از طرح هایی که می تواند 

در شرایط فعلی برای اقتصاد اهمیت فراوانی داشته باشد.

در جدیدترین جلسه شورای گفت وگو نهایی شد:

بخش خصوصی، 
مهمان جدید بورس

به منظور تنظیم بازار انجام می شود
آغاز عرضه گوشت مرغ در سراسر کشور

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت از آغاز توزیع و عرضه گسترده گوشت 
مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور خبر داد و بر همکاری 
روسای ســازمانهای صمت استانها در این زمینه تاکید کرد.به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کامی با اشــاره به مصوبه جلســه امروز 
ستاد تنظیم بازار کشور در مورد گوشت مرغ بیان کرد: در این جلسه مقرر شد 
با اختصاص ۱۵ هزار تن ســهمیه گوشت مرغ، به شرکت پشتیبانی امور دام 
تکلیف شــد تا به صورت عرضه مستقیم با استقرارهای ماشین های توزیع در 

نقاط مختلف شهر و میادین به عرضه مرغ بپردازد.
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گزیده خبر

گزیده خبر

 ثبت رکوردهای جدید برای طا و سکه در بازار

سکه از مرز ۹ میلیون تومان عبور کرد
نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر با بیان اینکه قیمت ســکه 
از مــرز ۹ میلیون تومان عبور کرد، گفــت: دیروز رکوردهای 
جدیدی برای طا و ســکه در بازار ثبت شــده است.محمد 
کشتی آرای درباره وضعیت بازار طا وسکه در روزجاری اظهار 
داشت: با توجه به افزایش قیمت ارز و طای جهانی، از صبح 
دیروز شاهد افزایش قیمت طا و سکه در بازار داخلی و ثبت 
رکوردهای تاریخی هستیم.وی با اشــاره به فروش دار 20 
هــزار و 400 تومانی در بازار ارز گفت: اونس جهانی طا نیز 
12 دار افزایش داشته است که منجر به افزایش شدید قیمت 
سکه و طا در بازار داخلی شده است.نایب رئیس اتحادیه طا 
و جواهر با بیان اینکه قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
هم اکنوناز مرز ۹ میلیون تومانهم گذشت،  ت صریح کرد: این 
قیمت ها درحالی در بازار سکه ثبت شده که تا کنون شاهد 
ثبت چنین نرخ هایی نبودیم و برای اولین بار است که قیمت 
سکه به این مرز رســیده است.به گفته کشتی آرای، هر گرم 
طای 18 عیار نیز با بیشــترین افزایش قیمت هم اکنون با 
قیمت 870 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح 

قدیم با قیمت 8 میلیون و 600 هزار تومان معامله می شود.
وی با بیان اینکه خریدار و فروشنده به صورت موازی در بازار 
حضور دارند، گفت: اما تقاضای اضافی وارد بازار طا و ســکه 
نشده است؛ حباب سکه نیز بین 350 هزار تا 380 هزار تومان 
در نوسان است.هم اکنون در بازار آزاد قیمت طای 18 عیار 
هر گرم 870 هزار تومان، قیمت دار 20 هزار و 400 تومان 
و قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 8 میلیون و ۹80 
هزار تومان و قیمت ســکه طرح قدیم 8 میلیون و 600 هزار 
تومان اســت.همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه 
بهار آزادی 4 میلیون و 540 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 
2 میلیون و 500 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون 330  
هزار تومان تعیین شــده است و به فروش می رسد.قیمت هر 
گــرم طای 18عیار هم 870 هزار تومان، هر گرم طای 24 
عیار یک میلیون و 158 هزار تومان و هر مثقال طا 3 میلیون 
و 765 هزار تومان ارزش گذاری شــده است، ضمن آنکه هر 
اونس طا در بازارهــای جهانی با قیمت 1774 دار معامله 

می شود.

ایروانی: 
دولت نرخ ارز مصوب را اجرایی کند، بدهی 

بانکی گروه عظام را تسویه می کنیم
قاضی صلواتی: ما به شما مهلت می دهیم

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بدهی بانکی گروه قطعات خودرو عظام به 
قصاوت قاضی صلوات صبح 10 تیر 13۹۹ برگزار شد.سومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات بدهی بانکی گروه قطعات خودرو عظام به قصاوت قاضی صلوات صبح 10 
تیر 13۹۹ برگزار شد. عباس ایروانی با بیان این که اختاف ما با بانک ها بر سر تعیین 
نرخ ارز است گفت: آماده ایم به محض این که دولت نرخ ارز مصوب را اجرایی کند، 
بدهی بانکی گروه عظام را تســویه کنیم. قاضی صلواتی نیز به عباس ایروانی مالک 
گروه عظام مهلت داد تا بدهی های بانکی اش را ب پردازد.در این جلسه اظهارات بازرس 
سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان حقوقی بانک ها و شاه محمدی نماینده دادستان 
بیان شــد و عباس ایروانی مالک گروه عظام و دبیر دریابیگی وکیلش به آن ها پاسخ 
گفت. براساس گزارش مرکز رسانه ای قوه قضاییه عباس ایروانی در این دادگاه گفت: به 
نرخ روز کا 250 میلیون دار بدهی داریم با بانک سپه نیز اصاً مشکلی نداریم و در 
توافقی 24 قسط تقسیط کرده ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه یک 3 میلیون دار 
اختاف داریم که می گویند بر اساس ارز آزاد پرداخت کنید که شرکت های تولیدی 
مان توان پرداخت ارز آزاد را ندارند. اختاف ما با بانک سپه اختاف در قیمت ارز است.

بــه گزارش میزان ایروانی تاکید کرد: در بانک ملی کل بدهی ما 280 میلیارد تومان 
است. هیچ معوقی هم وجود ندارد همین امسال 100 میلیارد تومان چک دادیم و در 
حال پردتاخت است. درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان 12 میلیون یورو به اضافه 
10 میلیارد تومان به ما تسهیات دادند. آن زمان دار 2 هزار تومان بوده است حاا 
می گویند بر اساس دار امروز پرداخت کن وثایقی که از ما گرفتند 10 هزار میلیارد 
تومان ارزش دارد. ما در دادسرا قول دادیم و با بانک مسکن به توافق رسیدیم، اما هیئت 
مدیره بانک مسکن آن توافق را قبول نکرده. این که نماینده دادستان می گوید 480 
میلیون درهم ال سی باز کرده ام درست نیست 680 میلیون درهم بوده است که 200 
میلیون آن را پرداخت کرده ام. حرف من این است چرا }وقتی{ بانک مسکن خانه من 
را تملک کرده از بدهی کم نکرده است؟ چرا وقتی پول پرداخت کرده ام از بدهی ام کم 
نکرده است؟ ایروانی با رد اتهام جعل نماینده دادستان به قاضی گفت: تمامش کذب 
اســت و یقین دارم چنین چیزی نیست. ما یک دار قاچاق نکردیم. به دلیل تحریم 
جنس را به طرق دیگری آوردیم.قاضی صلواتی به ایروانی گفت: به شما اعام می کنم 
قبل از صدور حکم با بانک ها تسویه کنید. این موارد از تخفیفات دادگاه است. من قبل 
از پایان دادگاه به شما مهلت می دهم با حضور در بانک ها تسویه کنید.ایروانی مالک 
گروه عظام تاکید کرد: بله صد درصد. دولت قرار اســت نرخ ارز را در مصوبه ای اعام 
کند هر وقت اعام کند من بافاصله آن را می پردازم. صددرصد. من به دنبال توافق 
هستم. 21 میلیون درهم ظرف یک ماه به بانک مسکن داده ایم منتظر هستم بانک 

مسکن بدهی من را اعام کند تا آن را پرداخت کنم.

رخدادهای سیاسی و افزایش تقاضا دلیل اصلی 
نوسان بازار ارز

یک کارشناس حوزه ارز عوامل سیاسی و همچنین افزایش تقاضا در سامانه نیما را 
از دایل اصلی نوســانات بازار ارز طی روزهای اخیر عنوان کرد.یک فعال بازار ارز در 
گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکنـ  هیبنا ، درباره دایل نوسان نرخ ارز 
طی روزهای اخیر اظهار داشت: یکی از دایل این نوسانات بحث سیاست  خارجی از 
جمله موضوع ارسال پرونده ایران به شورای حکام و رأیی که علیه ایران صادر شد، 
بوده اســت.وی با بیان اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزه روابط بین الملل رخ داده 
است، گفت: لحن کشورهای اروپایی درباره سیاست های ایران تغییر کرده و در حال 
انجام بدعهدی هایی هستند که این اقدامات آنها حاکی از همسویی بیشتر با آنها با 
آمریکا اســت.این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: از سوی دیگر در مدت زمانی بسیار 
کوتاه تخصیص های ازم انجام نشده و تخصیص هایی که شده به سمت ارز حاصل 
از صادرات ســوق داده شده و ارز حاصل از صادرات نیز توسط صادرکنندگان تامین 
می شود، که با توجه به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز، صادرکنندگان ارز را به قیمت 
آزاد به فروش می رسانند.وی افزود: از سمت نیما تقاضا به سمت ارز حاصل از صادرات 
سوق داده شد که این تقاضای باا عدم تعادلی را در بازار ایجاد کرد و همین مسئله 
باعث شــد تا برخی شــرکت ها که ارز خود را از قبل فروخته بودند، دوباره از بازار، 
صرافی های امارات یا ســایر کشورها خریداری کنند که مشکاتی را به وجود آورد.

این فعال بازار خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم این که تاش بسیار زیادی شده تا 
نرخ صرافی های رسمی به نرخ بازار نزدیک شود، به صورت نامشخص با وجود آنکه 
تقاضایی در بازار نیســت و مصرف کننده واقعی وجود ندارد، شاهد آن هستیم که 
اختاف قیمت بسیار زیادی ایجاد می شود که یک بحث آن سودآوری واسطه ها از 
خرید ارز از صرافی های بانکی و فروش در بازار آزاد است که همواره این جذابیت باعث 
می شود تا قیمت بازار از نرخ صرافی های رسمی فاصله بگیرد و با توجه به این که این 

میزان فاصله جذابیت ایجاد کرده، دائما شاهد تکرار آن هستیم.

 نسل جدید عاقه ای به مراجعه حضوری 
در شعب ندارد

به رسمیت شناختن احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی برای تداوم فعالیت بانک ها 
با توجه به شیوع ویروس کرونا ضروری است.فرهاد اینالوئی معاون فن آوری اطاعات 
بانک ایران زمین؛ به رسمیت شناختن احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی برای 
تداوم فعالیت بانک ها با توجه به شــیوع ویروس کرونا ضروری است. بحران کرونا در 
دنیا و به تبع ایران منجر به استقبال عامه مردم از خدمات غیرحضوری شده و در حال 
حاضر شرکت هایی در این فضا توانسته اند فعالیت خود را استمرار و توسعه دهند که با 
ایجاد زیرساخت های ازم خدمات غیرحضوری متنوعی باارزش افزوده را به مشتریان 
خود ارایه دهند. این فضا فرصت خوبی را برای شــبکه بانکی کشــور به وجود آورده 
تا با تقویت زیرساخت های خود بتواند خدمات متنوع تری را به  صورت غیرحضوری 
به مشتریان خود عرضه کند؛ البته برای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و توسعه 
بانکداری دیجیتال در کشور نیازمند به رسمیت شناختن احراز هویت غیرحضوری در 
شبکه بانکی هستیم تا مردم بتوانند با روش های غیرحضوری نسبت به افتتاح حساب 
اقدام کنند و از بســیاری از خدمات بانکی که ازمه آن احراز هویت است، بهره مند 
شوند.احراز هویت دیجیتال ازمه توسعه بانکداری دیجیتال است و این مهم در شرایط 
کنونی کشور اولویت باایی دارد و بانک مرکزی نیز با درک این نیاز کمیته ای تخصصی 
در این بخش با حضور متخصصان صنعت راه اندازی کرده که فعالیت ها در این بخش 
خوشبختانه به نتیجه رسیده و پیش نویس EKYC نیز نهایی و به شورای عالی مبارزه با 
پول شویی ارایه شده که در صورت تأیید آن از سوی این شورا وتصویب در هیات دولت 
با تعیین ســازوکار آن از سوی بانک مرکزی بهره گیری از احراز هویت غیرحضوری 
می تواند در شبکه بانکی به رسمیت شناخته شود که امیدواریم فعالیت ها در این بخش 
با توجه به شرایط خاص کشور تسریع شود.با به رسمیت شناخته شدن احراز هویت 

غیرحضوری مانع جدی بر سر راه بانک برداشته می شود، 

 راه اندازی بورس اماک و مستغات 
در هفته آینده

وزیر اقتصاد از تشکیل بورس اماک و مستغات در هفته آینده خبر داد.فرهاد دژپسند 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت های بخش 
خصوصی به بازار ســرمایه، گفت: شرکت هایی که در بورس پذیرش می شوند شفاف 
هستند، اما بسیاری از این شرکت ها نگران بودند که سازمان امور مالیاتی به پرونده ها 
ورود پیدا کند؛ به همین دلیل در شــورای هماهنگــی اقتصادی مصوبه ای تصویب 
کردیم که براساس ان سازمان مالیاتی به جز سال ۹8 که صورت های مالی مشخص 
شــد به پرونده های سال های قبل شرکت ها مراجعه نخواهد کرد.وی درباره تشکیل 
بورس اماک و مستغات گفت: خوشبختانه موفق شدیم با همکاری سازمان بورس 
اولین جلســه را در این رابطه برگزار کنیم. وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه 12 حوزه 
درگیر بورس مستغات هستند، افزود: بسیاری از سازمان ها، چون بنیاد مستضعفان. 
بنیاد شــهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعام آمادگی کردند 
تا اماک خود را در این بورس قرار دهند.دژپســند گفت: با تامین اجتماعی و شستا 
تفاهم کردیم تا 21 شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند. وی بیان داشت: از هفته 
آینده عرضه های اولیه طی دو روز عرضه می شود. بورس حامی سهامداران ُخرد است 

و از اعمال ضوابط و مقررات دست بر نمی دارد.

 شاخص بورس از قله ۱.۵ میلیون واحد هم عبور کرد
شاخص بورس در جریان معامات بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از 64هزار و ۹11واحدی، در ارتفاع یک 
میلیون و 546هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوســتدهای روز گذشته بازار سرمایه بیش از 5میلیارد 
و 7۹۹میلیون ســهم و حق تقدم به ارزشــی بالغ بر 10هزار و 35میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 
15۹هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 64هزار و ۹11واحدی در ارتفاع یک 
میلیون و 546هزار و 850واحد قرار گرفت.بیشــترین اثر مثبت بر دماســنج بازار سهام در روز جاری به 
نام نمادهای معاماتی شــرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان و ملی صنایع 
مس ایران شــد و در مقابل شــرکت های قند اصفهان، صنعتی آما و فرآورده های نسوز پارس با افت خود 
مانع افزایش بیشــتر نماگر بازار سهام شدند.شــاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر 
ـ ارزشی( 17186واحد، کل )هموزن( 18288واحد، قیمت  گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
)هموزن( 12057واحد، آزاد شــناور 8۹625واحد و شــاخص های  بازار اول و دوم نیز به ترتیب 48118 
و 128574واحد رشــد کردند.بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2میلیارد 
و 241میلیــون ورقه به ارزش 11هزار و 3۹8میلیارد تومان در 631هزار و 748نوبت، شــاخص فرابورس 
)آیفکس( 563واحد رشد کرد و در ارتفاع 16هزار و 516واحد قرار گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین 
اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاماتی هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فرابورس ایران 
و ذوب آهن اصفهان شــد و در مقابل شرکت های دامداری تلیسه نمونه و تولید نیروی برق عسلویه مپنا 

بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

از سوی بانک مرکزی
جایگزینی سکه ۵ تومانی 

با اسکناس ۵ هزار تومانی 
تکذیب شد

بانک مرکزی جایگزینی سکه 5 تومانی با اسکناس 
5 هــزار تومانی را تکذیب کرد.بــه گزارش، بانک 
مرکزی اعام کــرد: رئیس کل این بانک امروز در 
جلسه صحن علنی مجلس حضور نداشته و ظرف 
دو ماه گذشته و از زمان تشکیل مجلس جدید در 
خصوص ایحه حذف صفر از پول ملی هیچ گونه 
اظهارنظری نکرده اســت.با توجه به انتشار خبری 
مبنی بر اظهارنظــر عبدالناصر همتی در خصوص 
جایگزینی سکه 5 تومانی با اسکناس 5 هزارتومانی، 
وی از رسانه ها درخواست کرد در خصوص انعکاس 
اخبار و رویدادهای مرتبط با بانک مرکزی، نسبت 
به صحت متن و منبع خبر، قبل از انتشار اطمینان 

حاصل کنند.
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گزیده خبر

 تدروس آدهانوم:
 تیمی را برای بررسی منشا کرونا 

به چین می فرستیم
دبیرکل ســازمان بهداشت جهانی گفت که این سازمان در روزهای آینده تیمی 
را بــه چین برای تحقیق درباره ویروس کرونا می فرســتد.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، »تدروس آدهانوم«، دبیرکل ســازمان بهداشت جهانی، شامگاه گذشته 
- دوشنبه- گفت که این سازمان در روزهای آینده تیمی را به چین برای تحقیق 
درباره ویروس کرونا می فرستد. وی گفت: »زمانی می توانیم بهتر با این ویروس 
مبارزه کنیم که همه چیز را درباره آن بدانیم، از جمله این که چگونه این بیماری 
شیوع پیدا کرد.«آدهانوم گفت: »در این رابطه، تیمی را در روزهای آینده به چین 
می فرستیم.« این در حالی است که آمریکا پیشتر خواستار ارسال تیمی مستقل 
به چین برای بررســی زمینه شــیوع کرونا شده بود و استرالیا نیز از آن حمایت 
کرده بود. پکن در واکنش این کشورها را به سیاسی کردن پاندمی فعلی متهم و 
اعام کرد که تعرفه هایی را بر واردات شماری از کااها بر استرالیا اعمال می کند.

 »فرانسوا فیون« به دو سال زندان 
محکوم شد

فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین فرانسه به سه سال حبس تعلیقی و دو سال 
حبس قطعی، در مجموع پنج سال زندان محکوم شد. این سیاستمدار راستگرای 
فرانســوی بجز حکم زندان، بــه پرداخت جریمه 375 هــزار یورویی و انفصال 
10 ســاله از خدمات دولتی نیزمحکوم شــد. دادگاه فرانسوی علت محکومیت 
فرانسوا فیون را اتهام ایجاد شغل »ساختگی« عنوان کرد.به گفته دادگاه، فیون 
در زمانی که نماینده پارلمان فرانســه بوده، برای همسرش، پنه لوپه فیون یک 
پست غیرواقعی ایجاد کرده و او از طریق آن سال ها از دولت به عنوان »دستیار 
نمایندگی پارلمان« حقوق می گرفته است.به گزارش یورونیوز، فرانسوا فیون که 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 نامزد حزب جمهوریخواهان فرانسه از 
جناح راست گرایان بود در آغاز کارزار انتخاباتی خود محبوبیت فراوانی داشت و 
یکی از بخت های اصلی پیروزی محسوب می شد، اما پس از انتشار این اتهامات 
توســط وبسایت مدیاپارت شانس پیروزی در انتخابات را کمابیش از دست داد، 

هرچند که تا پایان از حضور در انتخابات کنار نرفت.

اخراج نماینده اتحادیه اروپا از ونزوئا
رئیس جمهور ونزوئا به نماینده اتحادیه اروپا دســتور داد تا ظرف مدت سه روز 
این کشــور را ترک کند.به گزارش خبرگــزاری رویترز، نیکواس مادورو، رئیس 
جمهوری ونزوئا پس اعمال تحریم گروهی از مقامات ونزوئایی توسط اتحادیه 
اروپا به نماینده  این سازمان دستور داد ظرف مدت 72 ساعت این کشور را ترک 
کند.پس از آنکه اتحادیه اروپا 11 مقام دیگر ونزوئایی را به لیست تحریم های خود 
اضافه کرد، مادورو به نماینده اتحادیه اروپا دراین کشــور دستور داد تا ظرف 72 
ساعت این کشور را ترک کند.مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار کرد: »من 
تصمیم گرفته ام که به نماینده اتحادیه اروپا 72 ســاعت فرصت دهم تا کشور را 
ترک کند.«نیکواس مادورو در سخنرانی خود همچنین گفت که »استعمارگری 

اروپا علیه ونزوئا دیگر بس است.«

اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را تمدید کرد
 اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی علیه روسیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش آسوشــیتدپرس، این تحریم ها در ارتباط با تحوات اوکراین، پیوستن 
شــبه جزیره کریمه به روســیه و توافق صلح »مینسک« وضع شده و بخش های 
مالی، انرژی و دفاعی روسیه را هدف گرفته است.شبه جزیره کریمه واقع در جنوب 
اوکراین در سال 201۴ پس از برگزاری یک همه پرسی به خاک روسیه ملحق شد؛ 
اما اوکراین و غرب نتیجه این همه پرسی را نپذیرفتند و آن را جدایی طلبی و خاف 
قوانین بین المللی خواندند.اتحادیه اروپا و آمریکا از همان سال تحریم های بسیاری 
را علیه روســیه وضع کرده است.این در شرایطی است که شماری از اعضای این 
اتحادیه همچون ایتالیا، یونان و مجارستان، به دلیل ضررهای هنگفت اقتصادی 
که در سال های گذشته متحمل شده اند، با این تحریم ها مخالف هستند.شورای 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعام کرد: با توجه به اینکه اجرای کامل این توافقنامه 
]مینسک[ محقق نشــده، ســران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که تحریم های 
اقتصادی علیه روسیه را تمدید کنند.این تحریم ها تا 31 ژانویه )12 بهمن( تمدید 
شده و دسترسی بانک ها و شــرکت های روسی به بازارهای مالی اتحادیه اروپا و 
کااهایی را که ممکن اســت کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی داشته باشند، را 

محدود می کند.

با وضعیت شکننده ترامپ، احتمال کناره گیری 
او از انتخابات وجود دارد

یک عامل حزب جمهوری خواه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت، چنانچه دونالد 
ترامپ به این باور برسد که هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد، احتماا 
از رقابت ریاســت جمهوری 2020 کنار می کشد.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، 
انتشــار این گزارش در رســانه محبوب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با 
اســتناد به اظهارات تعدادی از نیروهای مطلع در حزب جمهوری خواه بوده است 
که نگران چشــم انداز دومین حضور ترامپ در کاخ ســفید در بحبوحه آمارهای 
بسیار بد از نظرسنجی ها هستند.براساس رصد نظرسنجی ها از سوی پایگاه »ریل 
کلیر پالیتیکس« جو بایدن، نامزد دموکرات ها در حال حاضر میانگین پیشتازی 
9 درصدی نسبت به دونالد ترامپ دارد.ترامپ، حمایت رای دهندگان سفیدپوست 
سالخورده را که همواره از حزب جمهوری خواه حمایت می کردند و برای پیروزی 
پر زحمت او در 2016 حیاتی بودند، از دســت داده اســت. ترامپ همچنین در 

اکثر ایالت های »چرخشی« از معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا عقب است.
ایالت چرخشــی به ایالت هایی در آمریکا گفته می شود که هیچ کدام از دو حزب 
اصلی در آن ها حمایت صد درصدی ندارند و در نتیجه مورد توجه زیاد کاندیدها 
قرار می گیرد. یک عامل حزب  جمهوری خواه به فاکس نیوز گفت: هنوز بســیار 
زود است اما اگر نظرسنجی ها همچنان رو به وخامت برود، شما می توانید شاهد 
ســناریوی کناره گیری او باشید.چارلز گاسپارینو، نویســنده این گزارش فاکس 
نیوز در یک ســری پیام های توییتری نوشــت، او با "بازیگــران اصلی" در حزب 
جمهوری خواه درباره این مطلب صحبت کرده است. یکی از آن ها حالت ترامپ را 
"شکننده" توصیف کرد چرا که فرصت های او برای دور دوم ریاست جمهوری به 

شدت در حال از دست رفتن است.

آلمان: 

شورای امنیت در آستانه فلج شدن است
 در شــرایطی که برلین برای تحویل ریاست یک ماهه شورای 
امنیت آماده می شود، وزیر امور خارجه آلمان می گوید این شورا 
در آستانه فلج شدن است. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان 
در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفت، حتی درباره مسائل مهمی 
چون درگیری ســوریه یا پاندمی کووید-19، شــورای امنیت 
نمی تواند به یک موضع مشــترک برسد که دلیل آن اختافات 
و تنش ها میان اعضای دائم است.هایکو ماس گفت: این نمونه 
دیگری است که نشان می دهد شورای امنیت  در آستانه از کار 
افتادگی و فلج اســت. در بحران های کنونی مهم مثل سوریه و 
ویروس کرونا، شــورای امنیت دیگر نیازهایی که باید را تامین 
نمی کند. مانع تراشــی دائــم وجود دارد؛ گاهی از ســوی یک 
طرف، گاهی از سوی دیگران.  وزیر خارجه آلمان با درخواست 
از آمریکا و چین برای کنار گذاشــتن اختافاتشان، تاکید کرد 
که سکوت شــورای امنیت در بحبوحه یک پاندمی پذیرفتنی 
نیست. او افزود: می خواهیم یک بار دیگر برای رسیدن به موضع 
مشترک در قبال پاندمی کرونا تاش کنیم.هایکو ماس همچنین 
گفــت، تنش های اخیر میــان آمریکا و آلمــان صرفا به خاطر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیســت و بیانگر تغییرات 

عمیق تر در حوزه بین الملل اســت. رئیس دســتگاه دیپلماسی 
آلمان گفت: هر آنکه گمان می کند شــراکت ترانس-آتانتیک 
با حضور یــک رئیس جمهوری دموکرات در آمریکا به آنچه بود 
بازمی گردد، تغییرات ساختاری را دست  کم می گیرد.همچنین 
وی خواستار افزایش اعمال فشار بر کشورهای ناقض قانون منع 
صادرات اسلحه به این کشور شد.ماس گفت: »همیشه نمی  توان 
نام این کشــورها را به وضوح بیان نکــرد. آمادگی اتحادیه اروپا 
در این زمینه در حال افزایش اســت.«وی تاکید کرد: »اتحادیه 
اروپا تاکنون به صورت آشکار از این کشورها و نقض قانون منع 
صادرات ســاح انتقاد نکرده اســت، اما به اعتقاد من این اتفاق 
خواهــد افتاد.«ماس بــا بیان اینکه در حال حاضر چشــم انداز 
روشــنی برای برگزاری نشست جدید درباره لیبی وجود ندارد، 
گفت: »اما هنگامیکه اهداف تعیین شــده اجرا شــود یا حداقل 
برنامه ای در این زمینه وجود داشــته باشد، بدون شک احتمال 
برگزاری نشســت را می  توان پیش بینی کــرد با این حال زمان 
زیادی نیاز دارد.«برقراری ثبات در لیبی موضوع بســیار مهمی 
برای آلمان و اتحادیه اروپا است و برلین نقش میانجی را در نزاع 

لیبی به عهده دارد.

چین، دولت آمریــکا را به اقدام تافی 
جویانه بابــت تصمیم در لغــو در نظر 
گرفتن وضعیت ویژه برای هنگ کنگ 
در بحبوحــه افزایــش تنش ها بر ســر 
تصویب قانون جدیــد امنیت ملی این 
دولتشــهر تهدید کرده است.به گزارش 
این هشــدار  اســپوتنیک،  خبرگزاری 
از ســوی چین در حالی مطرح شــده 
که قانونگذاران در چیــن قانون جدید 
امنیت ملی برای هنگ کنگ را تصویب 
کردند که به مقام هــا اجازه می دهد تا 
هرگونه اقدام در راستای تبانی خارجی، 
تروریســم، جدایی طلبی و خرابکاری 
در هنگ کنگ را ســرکوب کنند. این 

قانون بــا مخالفت هایی در هنگ کنگ 
و بســیاری از کشورهای غربی از جمله 
آمریــکا روبرو بوده اســت.ژائو لیجیان، 
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن به 
اقدامات احتمالی در تافی جویی علیه 
آمریکا در صورت لغو وضعیت ویژه این 
دولتشهر اشــاره ای نکرده است.روزنامه 
SCMP و شبکه خبری RTHK مستقر در 
هنگ کنگ گزارش کردند، قانونگذارن 
چینی به اتفاق این قانون را تایید کردند 

که چین می گوید بــرای تامین امنیت 
ملی ضرورت دارد اما بسیاری در هنگ 
کنگ نگران این هستند که رویکرد این 
قانون، محدود کردن آزادی های منحصر 
به فرد در این قلمرو باشد.این قانون یک 
ســال پس از آغاز اعتراضات ضد دولت 
چین در هنگ کنگ تصویب شــد. این 
قانون از سوی منتقدان در هنگ کنگ 
تاشــی از ســوی پکن برای به کنترل 
درآوردن این دولتشهر است.چین تاکید 

دارد که این قانون برای هدف قرار دادن 
مشکل سازان تصویب شده و بر حقوق 
مدنــی و آزادی هــا و همچنین منافع 

سرمایه گذارها تاثیری نمی گذارد.
آمریــکا تهدید کــرده بود اگــر قانون 
جدید امنیــت ملی هنگ کنگ تصویب 
شــود، وضعیت ویژه  تجاری را که برای 
این دولتشــهر در نظــر گرفته بود، لغو 
می کند.دونالــد ترامــپ گفته دولتش 
حذف تمامی توافقاتی که باعث برقراری 
روابط ویژه هنگ کنگ با آمریکا از جمله 
با برخورداری از یک ســری معافیت ها 
از کنترل هــای مربوط بــه برخی اقام 

صادراتی شده بودند را آغاز می کند.

پکن، آمریکا را به اقدام تافی 
جویانه تهدید کرد

آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت آپادانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 4332 و شناسه ملی 10260451183

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - پیمان امینیان 
به شــماره ملــی 12881۴0975 ، داود قاری به شــماره ملی 
1285852575 ، نیوشــا اکبر به شماره ملی 1290۴9۴223 و 
حسن غامی به شماره ملی 0530768690 بعنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - مؤسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت آوند به شــماره ثبت 12260 و 
شناسه ملی 1010058805۴ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال 
مالی انتخاب شــد ، ضمناً تغییری در بازرس علی البدل شرکت 

صورت نگرفته است. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری نجف آباد )819614( 

آگهی تغییرات شرکت حدید پردازان اصفهان
 سهامی خاص به شماره ثبت 3459 و شناسه ملی 

1۴003۴90103 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مصطفی توکلی به 
شماره ملی 1090989237 به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد 
توکلی به شــماره ملی 1092093508 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و علی توکلی به شــماره ملی 1092191623 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با امضای مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری نجف آباد )829066(

آگهی تغییرات شرکت فانوس رایانه سپاهان
  شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36673 

و شناسه ملی 10860230663 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمد کاجی اصفهانی کدملی 1288۴20196 
کدپستی 8153715۴99بســمت رئیس هیات مدیره و هادی 
زمانی کدملی 1293289809 کدپستی 8153715۴99 بسمت 
مدیرعامــل وصالح کاجــی اصفهانی کدملــی 12926۴18۴3 
کدپستی 8153715۴99 بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل 

شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )854896(

آگهی تغییرات شرکت هیدر آب اندیش شرکت
  سهامی خاص به شماره ثبت 355 

و شناسه ملی 10860083592 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اعضا هیئت برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. 
1. آقای اسماعیل لندی شماره ملی 1755268221 به سمت مدیرعامل 
خارج از اعضا 2. آقای علی اکبر قیصری شــماره ملی 1229692517 
به ســمت رئیس هیئت مدیره 3. آقای علیرضا قیصری شــماره ملی 
12297۴8075 به سمت نایب رئیس ۴. آقای ناصر فروغی شماره ملی 
122988926۴ به ســمت اعضا )منشی( ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شــرکت به امضاء مشــترک آقای علی اکبر قیصری و آقای 

اسماعیل لندی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خوانسار )883376(

آگهی تغییرات شرکت تداوم نیرو سرزمین پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 48265 و شناسه ملی 10260664470 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند از : احسان بطانی یادگار شماره کدملی 
128828۴519 - ایمان بطانی یادگار شماره کدملی 12702۴2611 - فرشته 

رحمانی شماره کدملی 0059589361 برای مدت دوسال انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )847808( 

آگهی تغییرات شرکت آوام به نگار هور
 سهامی خاص به شماره ثبت 4938 و شناسه ملی 

1۴000112895 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/13 مرکز 
اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله شهید 
چمران ، بلوار شــهید چمران ، بن بســت شهید برادران رســتگار ، پاک 0 ، طبقه همکف - 
کدپستی 8717663191 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کاشان )835287(

آگهی تغییرات شرکت فانوس رایانه سپاهان
 سهامی خاص به شماره ثبت 36673 و شناسه ملی 10860230663 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/30 مرکز اصلی شرکت به 
اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله خواجو ، خیابان 
چهارباغ خواجو ، بن بســت صدر]27[بن ))فرعی ســوم(( ، پاک 293- ، طبقه همکف - 
کدپستی 8153773831 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری اصفهان )858477(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا مهر اسپادان 
سهامی خاص به شماره ثبت 35883 و شناسه ملی 10840077622 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/06 شعبه 
شــرکت در اصفهان به نشانی خیابان بزرگمهر خیابان بال غربی نبش کوچه 3 
پاک۴0 تجاری کدپســتی 815663۴8۴1 با مدیریت آقای عباس خسروی به 

شماره ملی 1199681۴15 تاسیس گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )840280(

آگهی تغییرات شرکت طرح و تکمیل پارسه
 سهامی خاص به شماره ثبت 50463 و شناسه ملی 10260689664

  به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله شیخ مفید ، خیابان جهانگیر خان قشقایی ، خیابان شیخ مفید ، پاک 11- ، طبقه همکف 

کدپستی 816۴775931 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )860106( 

آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان عرش
 سهامی خاص به شماره ثبت 25109 و شناسه ملی 10260458842

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/2۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مرکز اصلی شرکت بهاستان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، محله جی ، کوچه مهرداد 8]3[ ، کوچه مهر 1]75[ ، پاک 106 ، طبقه همکف 
کدپستی 8156833531 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )840911(

آگهی تغییرات شرکت هیدر آب اندیش شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 355 و شناسه ملی 10860083592 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای علی اکبر قیصری به شــماره ملی 1229692517 2- آقای علیرضا قیصری به شــماره ملی 
12297۴8075 3- آقای ناصر فروغی به شماره ملی 122988926۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند 
آقای حمیدرضا سمیعیان به شماره ملی 0068763816 به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام سمیعیانی 

به شماره ملی 122995911۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خوانسار )883377(

آگهی تغییرات شرکت حدید پردازان اصفهان
 سهامی خاص به شماره ثبت 3459 و شناسه ملی 

1۴003۴90103 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی نجف اباد به نشانی استان اصفهان ، 
شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، شهر نجف آباد، محله پلیس راه ، خیابان تولید ، بن بست 
فواد -بن فواد 2 ، پاک 15.001 ، طبقه همکف کدپستی 85169569۴3 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری نجف آباد )842639(

وزیر دفاع ترکیه: 
با احترام به حاکمیت عراق به عملیات علیه 

پ.ک.ک ادامه می دهیم
وزیــر دفاع ترکیه اعام کرد: ضمن احتــرام به حاکمیت عراق، به عملیات نظامی 
علیه حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک( ادامه خواهیــم داد. به گزارش بغداد 
الیــوم، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در نشســت خود بــا فرماندهان ارتش این 
کشــور، به عملیات نظامی ترکیه در »حفتنین« واقع در شــمال عراق اشاره کرد 
و گفــت، عملیات ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک( در 
این منطقه ادامه دارد.اخیرا نهاد ریاســت جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعام 
کرد، عملیات های مکرر ترکیه و نقض حریم هوایی عراق، نقض آشکار اصل حسن 
همجواری و مخالف آشکار با عرف و قوانین بین المللی است.خلوصی آکار همچنین 
عنوان داشــت: عملیات نظامی ترکیه تا زمان کنترل اوضاع در منطقه »حفتنین« 
ادامه خواهد داشت.وزیر دفاع ترکیه ادامه داد، ۴1 عضو حزب پ.ک.ک در عملیات 
»پنجه ببر« در مرزهای اقلیم کردستان عراق خنثی شدند.ترکیه از اصطاح »خنثی 
شدن« در اشاره به کشته، زخمی شدن یا بازداشت نیروهای ُکرد استفاده می کند.

انگلیس به تصویب قانون امنیتی هنگ  کنگ 
واکنش نشان داد

وزیر خارجه انگلیس تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ را گامی سنگین و نگران  کننده 
عنــوان کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، انگلیس می گویــد از اقدام امروز پارلمان 
چین مبنی بر تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ به شــدت نگران اســت.در همین 
راســتا، »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس مدعی شد: این گام سنگینی است و 
اظهارنظرهای بیشتر را به رؤیت متن کامل مصوبه موکول می کنیم.گفتنی است طبق 
اعان رسانه ها، متن کامل قانون امنیتی هنگ کنگ امروز بعد از ظهر علنی خواهد 
شد.انگلیس پیشتر هم در ادعایی مداخله جویانه از اعطای حق شهروندی به مخالفین 
هنگ کنگی سخن گفته بود.طبق این قانون، هرگونه اقدام در راستای جدایی طلبی، 
تروریسم و یا تبانی با بیگانگان، با تنبیه و زندان همراه خواهد بود.حداکثر تنبیه لحاظ 
شده برای چنین جرایمی، حبس ابد است حال آنکه ادعا می شود پیشتر این مجازات 
فقط به 10 سال زندان محدود بود.همچنین به موجب این قانون، چین به خود حق 
می دهد آژانس های امنیتی در هنگ کنگ مستقر کند و از این پس، می تواند قضاتی 

را برای کمیته تحت امر رئیس اجرایی هنگ کنگ  منصوب کند.
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نتایج یک مطالعه نشــان داد که چای سفید می تواند قند و چربی 
خون باای ناشــی از دیابت را در موش های صحرایی کنترل کند.

دیابت یک اختال متابولیکی است که با افزایش قند خون و سپس 
نقص در ترشــح انســولین، مقاومت به انســولین و یا هر دو ایجاد 
می شــود. این بیماری در ایران در راس بیماری های غیرواگیر قرار 
دارد و سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان اپیدمی خاموش یاد 
می کند. دیابت ششمین عامل مرگ ومیر در دنیا به حساب می آید و 
ساانه چهار میلیون نفر در دنیا به خاطر این بیماری از دنیا می روند. 
در این مطالعه تجربی ۳۲ ســر موش صحرایی نر نژاد ویســتار به 
چهار گروه هشت تایی به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه اول گروه 

کنترل؛ از رژیم غذایی استاندارد استفاده کردند.

محققان در پژوهشــی میزان نیترات برخی محصوات پرمصرف عرضه 
شده در میادین میوه و تره بار منطقه چهار تهران را در فصل های بهار و 
زمستان اندازه گیری کردند. با توجه به ارزش غذایی سبزی ها، وجود فیبر 
فراوان و نقش آن در ســامت انسان، مصرف آن در تمامی نقاط جهان 
مورد تایید متخصصان تغذیه است. در رژیم غذایی ما ایرانیان نیز سبزی ها 
از جایگاه خاصی برخوردارند و در برنامه ریزی ها، افزایش مصرف سرانه آن 
مورد تاکید است. این در حالی است که در صورت عدم دقت در عملیات 
کاشت، داشت و برداشت سبزی ها می توانند اثرات نامطلوبی بر سامت 
انسان ها داشته باشند. از جمله معیارهای سامت سبزی ها، عدم تجمع 
آاینده هایی چون نیترات در آن ها و متعادل بودن نســبت سایر عناصر 

ضروری مانند فسفر و عناصر ریزمغذی مانند آهن و روی است. 

با شــیوع کووید- ۱۹ در جهان و نیاز به واکسن، تهیه شیشه ویال 
واکسن نیز به یک چالش بزرگ برای شرکت های داروسازی تبدیل 
شــده اســت. در هر حال، تولید یک واکسن ایمن و موثر فقط گام 
نخســت به شمار می رود. رها شدن از این بیماری همه گیر، به ابداع 
بهترین نوع واکسن، ریختن آنها در ظرف مناسب، حمل و نقل آنها 
در سراســر جهان و بردن آنها برای افراد آسیب پذیر نیاز دارد. یک 
شرکت داروسازی اعام کرده چالش پیش روی ما، ساخت واکسن 
نیست، بلکه ویال های آن است. در حال حاضر در جهان، ویال کافی 
برای پر کردن واکسن وجود ندارد. شیشه پزشکی، محکم است اما 
در هر حال امکان شکســتن آن وجود دارد؛ در نتیجه ســازندگان 

معموا موجودی اضافه ای از این شیشه ها تولید نمی کنند. 

 تاثیر چای سفید
 بر دیابت

محصوات پرمصرف میادین میوه 
و تره بار چقدر نیترات دارند؟

ساخت شیشه واکسن، معضلی 
بزرگ تر از خود واکسن کووید-19!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

"میهمانسرای حضرت" برای حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

معرفی آئودی Q5 فیس لیفت، ظاهر تیزتر و تکنولوژی بهتر!
آئودی از نسخه فیس لیفت شده Q5 رونمایی کرد. این خودرو هم اکنون دارای ظاهر تیزتر مشابه با سایر محصوات این برند و 
جدیدترین تکنولوژی های آن می باشد. این به روزرسانی ها در مدل پاگین هیبریدی و پرفورمنس Q5 و SQ5 هم دیده می شوند. 
در ظاهر این خودرو می توان چراغ های جلو و عقب LED استاندارد با گرافیک اسپورت را مشاهده کرد. چراغ های جلو همچنین 
 OLED چراغ های عقب با تکنولوژی نورپردازی ،Q5 باشند. برای اولین بار در LED می توانند به صورت سفارشی از نوع ماتریکس
در دســترس هستند. این شاســی بلند همچنین به جلوپنجره تک فریم ضخیم تر و پهن تر و ورودی های هوای جانبی با عناصر 
اسپورت مجهز شده است. رکاب های جانبی نیز تغییر یافته و در بخش عقب تریم جدیدی وجود دارد که چراغ ها را به یکدیگر 
 SQ5 و Q5 متصل می کند. آئودی همچنین دو رنگ جدید ســبز دیســتریکت و آبی اولترا را در نسخه های پاگین هیبریدی
 TFSI 45 Q5 پرفورمنس عرضه کرده است. همچنین رینگ های جدید ۱۸ تا ۲۱ اینچی نیز در این خودرو دیده می شوند.مدل
به صورت اســتاندارد با نوارهای کرومی عمودی در جلوپنجره و عناصر نقره ای روی ســپرهای جلو و عقب عرضه می شود. نسخه 

پاگین هیبریدی نیز دارای ساختار انه زنبوری اسپورت در جلوپنجره و طراحی گیراتر دیفیوزر می باشد.

5 کشور به دنبال میزبانی جام ملت های 2027
در بین 5 کشوری که برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ درخواست داده اند شانس قطر بیشتر است. آخرین فرصت برای 
کشورهایی است که دوست دارند درخواست میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را به AFC  ارائه دهند، پیش از این کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به خاطر شیوع ویروس کرونا درخواست میزبانی را یک ماه تمدید کرده بود و امروز آخرین فرصت برای کشورهای 
اســت که دوست دارند میزبانی این رقابت بزرگ را برعهده بگیرند. تاکنون 5 کشور ایران، قطر، عربستان، هند و ازبکستان برای 
میزبانی این رقابت بزرگ درخواست داده اند و به نظر می رسد که در روز پایانی عراق و اردن هم به این فهرست اضافه شوند. شانس 
قطر برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ بیشتر از دیگر کشورهاست و این از یک طرف به خاطر امکانات بسیار خوبی است 
که دارد و از طرف دیگر  هم به خاطر تجربه باایی است که در میزبانی رقابت های بزرگ دارد. قطر میزبانی جام جهانی باشگاهی 
را اخیرا برگزار کرد و قرار است که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را هم برگزار کند و این نشان می دهد که آنها توانایی میزبانی رقابت 
های بزرگ را دارند. قطر در جام ملت های آســیا اخیر که در امارات برگزار شــد جام قهرمانی را با شکست دادن ژاپن در فینال 

باای سر برد. جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ هم به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

کارا وزگوه گوه رایت چون شهرکرده صحرااز توده توده آهن چون کوه کرده امونبا فوج فوج موکب چون موج موج ریابا خیل خیل لشکر چون سیل سیل بارانبگذشته زآب جیحون وآتش زده ر اعداای کرده فتح و نصرت ر مسرق آش پوشیده ر ندیمت آهن ه جای دیبابنهفته ر غامت دیبا ه زر آهن گاهت ر کف گرفته کیوان مرخ وار بسته ر یک میان ه جوزاماان زم شمشیر جنگیانت ر خون شده مغرق
ری بیجاده را ه مینا چوانکه رگذا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

منطقــه برادوی نیویورک که بــه عنوان پایتخت 
تئاتر جهان شــناخته می شــود، بــه دلیل تداوم 
بحران شــیوع کرونا، تا ۳ ژانویه ۲۰۲۱ )۱4 دی 
۹۹( تعطیل شــد. برادوی به دلیل شیوع کرونا تا 
پایان سال جاری میادی فعالیتی نخواهد داشت 
و روشن نیســت اجراها چه زمانی دوباره بتوانند 
به صحنــه برگردند. این چهارمین بار اســت که 
تعطیلی های کرونایی برادوی تمدید می شود. این 
تعطیلی ها که از ۱۲ مارس )۲۲ اسفند( آغاز شد، 
تاکنون طوانی ترین مــدت تعطیلی را در تاریخ 
پایتخت تئاتر جهان رقم زده است. اتحادیه صنفی 
لیگ برادوی روز دوشــنبه با اشاره به خبر تمدید 
تعطیلی هــا اعام کرد هزینه تمام بلیت های خریداری شــده بــرای نمایش ها یا اجراهای 
موزیکال تا زمان بازگشــایی، به خریداران بازگردانده یا با بلیت های جدید تعویض می شود. 
ایــن احتمــال نیز وجود دارد که برخی نمایش ها حتی پس از تاریخ اعام شــده هم روی 
صحنه نروند. وقتی برادوی در ماه مارس برای اولین بار به دلیل شــیوع کرونا تعطیل شد، 
۳۱ نمایش و اجرای موزیکال روی صحنه رفته بود، ۸ اجرای جدید در مرحله پیش نمایش 
قرار داشــت و ۸ اجرا نیز قرار بود در فصل بهار روی صحنه برود. تا به این جای کار ســه 
نمایش یخ زده )Frozen(، ماموران اعدام )Hangmen( و چه کســی از ویرجینیا وولف 
می ترســد )Who’s Afraid of Virginia Woolf( اعام کرده اند پس از بازگشــایی 

برادوی نیز به صحنه برنخواهند گشت.

افسانه میگسار قدیس
افســانه میگســار قدیس که شــامل یک داستان 
بلند و دو داستان کوتاه است اثری از یوزف روت، 
روزنامه نگار و رمان نویس اتریشــی اســت. یوزف 
روت بیشــتر شــهرت خود را مدیون آن دسته از 
آثارش اســت که به زندگی پس از جنگ در اروپا 
می پردازد. رمان مارش رادتســکی را مشهورترین 
اثر او می دانند و کتاب افســانه میگسار قدیس نیز 
به تازگی )مرداد ۹۸( از این نویسنده منتشر شده 
است. بیشتر شــخصیت هایی که یوزف روت خلق 
می کند ولگردهای بی خانمان هســتند و مدام به 
دنبال مکانی بــرای گذراندن زندگی. یوزف روت، 
خود یهودی بود و در اوج به قدرت رسیدن هیتلر 
کشــورش را برای همیشه به مقصد فرانســه ترک کرد و افسانه میگسار، به شکلی غم انگیز 
شــبیه روزهای آخر عمر خود اوســت که دائم الخمر و بی خانمان شده بود و در تنگدستی و 
در یک گرم خانه مخصوص تهیدســتان  از دنیا رفت. پشت جلد کتاب آمده است: یکباره رو 
به ســمت راســت گرداند و به کارولینه نگاهی انداخت. اکنون چیزی توجهش را جلب کرد 
که دیروز از چشــمش پنهان مانده بود: ردپای پیری بر چهره ی کارولینه. او کنارش خفته 
بود، رنگ پریده و پف کرده، ســنگین نفس، غرق در خواب صبحگاهی زنان گذرکرده از بهار 
عمــر. آندریاس به دگرگونی حاصل از گذر ایام پی بــرد، ایامی که خود او را هم بی نصیب 
نگذاشته بود. دریافت که خود نیز دگرگون شده است. تصمیم گرفت بی درنگ از جا برخیزد 
و به حکم سرنوشــت از آن جا دور شــود و پای به روزی تازه بگذارد، یکی از همان روزهای 

تازه ی مألوف خویش.

مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوست معروف به شاعر »صد دانه یاقوت« 
)زاده ۱ تیر ۱۳۲۹، همدان( شــاعر، نویســنده و مترجم 
کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان اســت. او از داوران و 
نمایندگان هیئت علمی جشنواره بین المللی شعر فجر بوده 
است. او پس از اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتاب های خطی در 
کتابخانه مجلس مشغول به کار شد و سپس به عنوان مدیر 
مرکز نشــریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مدیر مســئول نشریات رشد، سردبیر رشــد دانش آموز، 
سردبیر و پدیدآورنده سروش کودکان و نوجوانان، سردبیر 
مجله شهرزاد قصه گو به فعالیت خود ادامه داد. او همچنین 
به مدت ســه ســال مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت های 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ایران بوده است که بنابر گفته خودش، آغاز راه او برای انتقال ادبیات 
برگزیده کودکان و نوجوانان ایران به زبانهای دیگر بوده است.او در سال ۱۳۷۱ در رشته زبان و ادبیات فارسی 
به ادامه تحصیل پرداخت و پس از دوره کارشناسی ارشد،به دریافت نشان درجه یک هنری)دکترا( نائل آمد. 
مصطفی رحماندوســت، عاوه بر این، مدرس داستان نویسی و قصه گویی و ادبیات کودکان و نوجوانان در 
دانشگاه ها نیز بوده است. وی پس از بازنشستگی از سمت های دولتی، مدیر گروه شکوفه )بخش کودکان و 
نوجوانان( انتشارات امیرکبیر و مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران شد  و اقدام به تاسیس و راه اندازی پایگاه 
اینترنتی "کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران" کرد و توانست تا دهمین سال شروع به کار این پایگاه متن 
کامل بیش از بیســت و چهار هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان را برای پژوهشگران قابل دسترسی کند.

او همچنین یکی از اعضای اصلی داوران جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره 
بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان است.

پایتخت تئاتر جهان تا پایان سال جاری 
میادی تعطیل شد


