
۱۲۶ فوتی جدید کرونا
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۰۲۸ مورد جدید کرونا 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دکتر سیماسادات اری 
گفت: تا دیروز ۱ شــهریور ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هــزار و ۲۸ بیمار جدید مبتا بــه کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شد که ۷۰۷ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه 
داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور بــه ۳۵۶ هزار و ۷۹۲ 
نفر رســید.به گفته وی، متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۲۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۲۰ هزار و ۵۰۲ نفر رســید.اری افزود: 
خوشــبختانه تا کنون ۳۰۷ هزار و ۷۰۲ نفــر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی گفت: ۳۸۵۰ نفر از 
بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.به گفته اری، تا کنون سه میلیون و ۱۱ هزار 
و ۳۱۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی در تشریح وضعیت استانهای در شرایط قرمز گفت: استانهای 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، 

یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.
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مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه طبق رتبه بندی های جهانی ایران در جایگاه پنجم ساخت هواپیماهای بدون 
سرنشین است، گفت: این رتبه ها در رده بندی های جهانی در حالیست که شدیدترین تحریم ها را تجربه کرده ایم.ر سرتیپ افشین خواجه فرد، مدیرعامل سازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح دیروز با حضور در برنامه صبح به خیر ایران با اشاره به رتبه چهاردهم ایران در میان کشورهای قدرتمند 
نظامی گفت: صنعت نظامی پشتوانه هر فعالیتی است که در داخل انجام می شود و این جایگاه نشان از قدرت نظامی ایران دارد.وی با اشاره به آخرین آمار رنکینگی 

که در آن به ایران  رتبه چهاردهم اختصاص داده شده است، اظهارداشت:....

www.sobh-eqtesad.ir

 امیر خواجه فرد: 
برای تقویت توان دفاعی منتظر لغو یا عدم لغو تحریم ها نیستیم
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روحانی چرا، غلط آمار میدهد؟
۱۴۰ نفر از نمایندگان مجلس درســت بعــد از توقف عملیات فروش 
اوراق ســلف نفتی بیانیه امضا کرده اند که بقای بیژن نامدار زنگنه بر 
اریکــه نفت را صاح نمیدانند. با این حــال روحانی مطرح میکند که 
پیش فروش نفت بســود ملت ایران اســت. حال اینکــه ملت ایران از 
توطئه و نوع دیگری از فتنه بودن این طرح بخوبی آگاهند. اساسا آقای 
حســن روحانی بنا دارند به عنوان یک رئیس جمهور راستگو در تاریخ 
جمهوری اسامی ایران رکورد شکسته و احدی را با خود به یارایی در 
مقابله نبینند. در همین هفته مواجه بودیم با ارائه آمارهایی از استقراض 
دولتهای ایشان از بانک مرکزی، اینکه منظور آقای روحانی از استقراض 
دولت از بانک مرکزی چیســت، نشان می دهد سخنان وی درباره عدم 
استقراض دولت فعلی از بانک مرکزی نادرست است. ایشان اخیرا اعام 
کرده انــد که برخاف دولت قبل  یعنی دولت احمدی نژاد این دولت 
یعنی دولت های یازدهم و دوازدهم از بانک مرکزی اســتقراض نکرده 
است. ایشــان روز چهارشنبه  ۲۹ مردادماه ۹۹ در جلسه هیات دولت 
تصریــح فرموده اند که: » ما هم قدرت داریم که ۵۰ هزار میلیارد مثل 
دولت قبل از بانک مرکزی اســتقراض و پول پرفشــار وارد بازار کنیم 
اما این را به مصلحت کشــور نمی دانیم. ما تا امروز و با همه مشکات 
یک بار دست مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.« با اینکه بارها 
نسبت به این اظهارنظر نادرست و غلط و سرکار گذار و جنجال آفرین 
آقای روحانی پاسخ داده شده، اما معلوم نیست چرا این سحن از ریشه 
ناصحیح مجدداً تکرار می شــود؟ آمار بانک مرکزی در سایتها موجود 
است. بدهی دولت به بانک مرکزی تعریف دقیقی دارد. اگر مدنظر آقای 
روحانی از مفهوم استقراض از بانک مرکزی این باشد، که میزان بدهی 
دولت به بانک مرکزی کمتر اســت که واویا !! آمارها نشــان می دهد 
دولت فعلی به مراتب استقراض بیشــتری از بانک مرکزی انجام داده 
است. تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر آنند که در ادبیات اقتصادی 
کشــور، منظور از اســتقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت دولت از 
منابع بانک مرکزی است که سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی 
شناور می شود. اساسا  پایه پولی از سه طریق افزایش پیدا می کند: اول 
- افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، دوم - افزایش بدهی 
بخش دولتی به بانک مرکزی. ســوم - افزایش بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی. که در این میان، آنچه که به معنای اســتقراض دولت از بانک 
مرکزی معروف است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. 
بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت + بدهی شرکت ها و موسسات 
دولتی می شــود. شاید منظور آقای روحانی فقط بدهی دولت به بانک 
مرکزی باشــد. که علی فرض این برداشت این آمار هم نادرست است. 
در تاریخ اول شــهریور ۱۳۸۴ میزان بدهی تنها دولت به بانک مرکزی 
نزدیک به ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است و در طول ۸ سال ریاست 
جمهوری احمدی نژاد این بدهی با رشد ۶۵ درصدی به رقمی نزدیک 
به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال بالغ شــده است و در مقایسه دولت احمدی 
نژاد با دولت روحانی از اول شهریور ماه ۱۳۹۲ تا انتهای خرداد ۱۳۹۹ 
این بدهی با ۴۱۲ درصد رشد از رقم ۱۹۰ هزار میلیارد ریال به رقمی 
بالغ بر ۹۷۰ هزار میلیرد ریال افزایش داشته است. اگر به تعامل خاف 
قانون بانک مرکزی با بانکها نگاه کنیم بیشتر متوجه میشویم که شرایط 
چه میزان دردناک اســت چرا که در پایان دولت دهم بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده اســت  که با جار و جنجال 
گفته میشد ۵۰ هزار میلیارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر صرف 
شــده؛ اما طبق آخرین آمار در خردادماه امسال  یعنی ۳۰ خرداد ۹۹ 
بدهــی بانک ها به بانک مرکزی به بیــش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت؛ یعنی این دولت از طریق بانکها تاکنون بیشتر از دولت 
قبل به عبارتی دولتی که بدهی را صرف ساخت مسکن برای قشر کم 
درامد کرد، به طور غیرمســتقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است 
و مسکن مهر را هم تعطیل نمود این یعنی که استقراض غیرمستقیم 
۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل صرف ســاخت ۲ میلیون مسکن 
مهر شد اما استقراض غیرمستقیم ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت فعلی 
سودی به حال مردم نداشته است و عمدتاً صرف پرداخت سود سپرده 
به ســپرده گذاران میلیاردی در بانک های طرفدار دولت گردیده. آقای 
روحانی اگر درســت حرف زده بودند رسانه ها مجبور نمیشدند با عدد 
و رقم ثابت کنند که این دولت در اقتصاد چه میزان ضد مردمی عمل 

کرده است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نماینده کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد به کارگیری مکانیسم بازگردانی 
تحریم ها از سوی آمریکا و اعمال تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران فاقد مبنای قانونی بوده و خاف قطعنامه ۲۲۳۱ است.

به گزارش پایگاه اینترنتی انجمن کنترل ساح واشنگتن، مجید تخت روانچی 
نماینده کشورمان در سازمان ملل در گفت و گویی با این انجمن درباره تاش 
آمریکا برای اعمال تحریم های ســازمان ملل علیــه ایران در پی عدم تصویب 
قطعنامه ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه کرده بود، گفت: اول از 
همه این که هر اقدامی از جانب شورای امنیت برای اعمال تحریم های نظامی 
علیه ایران، غیر قانونی و خاف قطعنامه ۲۲۳۱ است. بنابراین، هیچ زمینه قانونی 
برای شورای امنیت وجود ندارد که بتواند بر اساس آن قطعنامه ای برای اعمال 
تحریم ها علیه ایران صادر کند.روانچی ادامه داد: مسئله دوم این است که اقدام 
آمریکا با شکست مواجه خواهد شد، به دلیل این که اعضای شورای امنیت حاضر 
به تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ نیستند. همان طور که پیش تر گفتم، این قطعنامه 
با اتفاق نظر در شورای امنیت تصویب شده است و بخشی از قوانین بین المللی 
است. بنابراین، امروز اعضای شورای امنیت باید آخرین کسانی باشند که چیزی 
خاف قوانین بین المللی تصویب می کنند.نماینده کشورمان در سازمان ملل 
در ادامه درباره اقدام آمریکا در اســتفاده از مکانیسم بازگردانی تحریم ها اظهار 
کرد: بســیار خنده دار است آمریکا را از مشارکت کنندگان برجام)توافق هسته 
ای( بدانیم چرا که آمریکا دیگر عضو این توافق نیست. آمریکا پیش از این گفته 
است که مشارکتش در برجام را متوقف کرده است و در بااترین رده هم آن را 
اعام کرده است.روانچی همچنین درباره ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی 
بر این که توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ از هم جدا هستند، گفت: در حالی 
که آمریکا از برجام خارج شــده است، هنوز مدعی است که عضوی از قطعنامه 
۲۲۳۱ است. ظاهرا آن ها این قطعنامه را مطالعه نکرده اند. این قطعنامه سند 
قانونی برجام اســت و برجام پیوستی از این قطعنامه است. صحبت از دو سند 
جداگانه نیست. تنها بحث یک سند مطرح است و آن قطعنامه ۲۲۳۱ است.او 
عاوه بر این تشریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ درباره مشارکت کنندگان برجام است 
و بحث اعضای قطعنامه ۲۲۳۱ در آن مطرح نیســت. حقوق و تعهدات معینی 
برای مشارکت کنندگان برجام وجود دارد. از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده 
است به عنوان یکی از مشارکت کنندگان برجام تلقی نمی شود. بنابراین مبنای 
قانونی برای این ادعای آمریکا که یکی از مشارکت کنندگان برجام است، وجود 
ندارد. ما بر این باور هســتیم که آمریکا نمی تواند مقررات مربوطه در قطعنامه 
۲۲۳۱ را برای بازگرداندن قطعنامه های قدیمی به کار بگیرد. ما به وضوح گفته 
ایم که اگر تحریم های تسلیحاتی علیه ایران اعمال شوند، واکنش ایران بسیار 
سرسختانه خواهد بود و هیچ گزینه سیاسی هم که در دسترس ایران هستند را 
نادیده نمی گیریم.سفیر کشورمان در سازمان ملل درباره این که آیا ایران پس 
از گام پنجم کاهش تعهدات داوطلبانه اش در برجام، اقدام بیشتری در چند ماه 
بعدی انجام خواهد داد و این اقدامات چه اهدافی را دنبال خواهند کرد، گفت: 
همان طور که می دانید، ایران پس از گام پنجم اعام کرد که دیگر اقدامی انجام 
نخواهد داد و موضع ما از آن موقع همین بوده است. درباره عملکرد ما در آینده 
هم به این بســتگی دارد که چگونه با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ رفتار می شود. 
اقدام ما مطابق اتفاقی خواهد بود که برای برجام و این قطعنامه بیافتد.روانچی 

در ادامه درباره این که با توجه به پایان یافتن معافیت های تحریم های همکاری 
هسته ای ایران در ماه جوای، وضعیت پروژه بازطراحی تاسیسات هسته ای اراک 
چگونه اســت، گفت: ما در حال مذاکره با شرکایمان هستیم. در عین حال نیز 
گفته ایم که اگر ایران در موقعیتی قرار بگیرد که نتواند این بخش از تاسیسات 
هسته ای اش را پیش ببرد، به طرح قبلی باز خواهیم گشت که توسط خودمان 
ایجاد شــده بود. بنابراین، این یک گزینه برای ایران است و ما در زمان مناسب 
تصمیم خواهیم گرفت چه وقت به طرح قبلی بازگردیم. این گزینه بسیار خوبی 
برای ایران اســت.او در بخش دیگری از این گفت وگو درباره این که در صورت 
برگزیده شــدن هر یک از رقبای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
آمریکا)جو بایدن و دونالد ترامپ(، تعامل ایران با آمریکا و دیگر شرکای برجام بر 
سر توافق هسته ای چگونه خواهد بود، توضیح داد: اول از همه این که ما تمایلی 
به دخالت دادن خودمان در سیاست داخلی آمریکا نداریم، بنابراین این بر عهده 
مردم آمریکا است که رئیس جمهور بعدی چه کسی باید باشد. چیزی که برای 
ایران و دیگر کشــورها مهم است، احترام به قوانین بین المللی می باشد که باید 
زمینه اجرای آن از طرف دولت آمریکا فراهم شــود. مهم نیست که یک دولت 
دموکراتیک در کاخ سفید باشــد یا یک دولت جمهوری خواه، تعهدات آمریکا 
باید توســط تمام دولت های آمریکا اجرا شوند.روانچی افزود: بنابراین، قطعنامه 
۲۲۳۱ بخشــی از قوانین بین المللی است و دولت آمریکا تعهدی قانونی نسبت 
به رعایت کردن مقررات قطعنامه ۲۲۳۱ دارد.  اگر دولت بعدی قطعنامه ۲۲۳۱ 
را قبول داشته باشد و مقررات برجام را با صداقت اجرا کند، فکر می کنم امکان 
این وجود خواهد داشــت که آمریکا برای مذاکره درباره مسائل مختلف مربوط 
به ایران، در چارچوب کمیســیون مشترک به دیگر اعضای برجام بپیوندد. این 
چیزی اســت که باید منتظر باشــیم و ببینیم آیا آمریکا این تصمیم را خواهد 
گرفت یا نه.او همچنین با اشاره به خسارات به ویژه خسارات جانی به بار آمده 
بــرای ایران کــه در اثر تحریم های آمریکا حتی در زمینه غــذا و دارو بوده اند، 
مطرح کرد: ما در زمینه مســائل اقتصادی چیزهای زیادی از دســت داده ایم. 
بنابراین اســتدال خوبی از سوی ایران برای طلب غرامت از آمریکا وجود دارد. 
چیزهایی هســتند که وقتی درباره اقدامات آتی آمریکا برای پیوستن دوباره به 
برجام صحبت می کنیم باید به خاطر داشته باشیم.نماینده کشورمان در سازمان 
ملل درباره اینکه ایران از فرصت دهمین کنفرانس بازبینی معاهده عدم اشاعه 
تسلیحات هســته ای)ان.پی.تی( که قرار است در سال ۲۰۲۱ برگزار شود برای 
بیان چه مواضعی استفاده خواهد کرد، گفت: مسلما ایران ودیگر کشورها بر این 
واقعیت که کشورهای دارای ساح هسته ای به تعهداتشان طبق مقررات معاهده 
ان.پی.تی عمل نکرده اند، تاکید خواهند کرد. نکته دیگر نیز در ایجاد منطقه ای 
خالی از تسلیحات هسته ای و دیگر ساح های کشتار جمعی در خاورمیانه است. 
همان طور که می دانید مجمع عمومی ســازمان ملل  در چند سال گذشته به 
این موضوع نپرداخته اســت. سال گذشــته ما اولین کنفرانس را راجع به این 
موضوع مهم ارائه دادیم اما متاســفانه اســرائیل با ذخیره مشخصی از کاهک 
های هسته ای تمایلی نسبت به ایجاد خاورمیانه ای خالی از تسلیحات هسته ای 
نشان نداده است. او ادامه داد: فکر می کنم کنفرانس بعدی فرصت مناسبی برای 
تمام کشورهای عضو است تا از رژیم اسرائیل بخواهند تمام تاسیسات هسته ای 

غیرحفاظت شده شان را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهند.

تورم مرداد اعام شد

 افزایش ۳۰ درصدی هزینه خانوارهای ایرانی
تغییر معادات گازی ترکیه 

به ضرر ایران

 معاون وزیر راه و شهرسازی:

 شرط ایران برای ادامه حضور هندی ها 
در چابهار

کارشناسان معتقدند کشف میدان عظیم گازی ترکیه در دریای سیاه می تواند معادات بازار گاز تغییر داده 
و بی شک بر صادرات گاز ایران به ترکیه موثر باشد. روز گذشته، رئیس جمهوری ترکیه اعام کرد که ترکیه 
بزرگترین میدان نفتی در دریای سیاه را کشف کرده که حاوی ذخایر گاز طبیعی به حجم ۳۲۰ میلیارد متر 
مکعب است و هدف آنکارا این است که گاز طبیعی آن را تا سال ۲۰۲۳ میادی آماده توزیع و فروش کند. به 
این ترتیب ترکیه بزرگترین میدان گاز طبیعی در تاریخ خود را در دریای سیاه کشف کرده است.وی همچنین 

پیش بینی کرد...

ریزش ۳۰۰۰۲ واحدی نماگر تاار شیشه ای

افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه اعمال می شود، گفت: 
قرار است تا آخر سال ۲۵ درصد سهام شستا در بورس ارائه شود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می شود، گفت: براساس آنچه که 
در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن 
از اول تیرماه اعمال می شود. شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به 
صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکات رفع 
شــد و قرار شــد با ثبت نام در سامانه کارا، زمینه ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت 
اجباری بیکار شــدند، طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا به میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به عاوه ۵ 
درصد برای هر ســر عائله دریافت کنند و کســانی که از ۲۰ اسفند ســال گذشته تاکنون بیکار شده اند، 
مشــمول این بیمه بیکاری می شــوند. وی همچنین گفت:  مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری، نیاز به 
حضور فیزیکی افراد نیســت و فقط کافی است در ســامانه مربوطه ثبت نام کنند و تقاضای خود را اعام 
کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می شود، هم چنان که در مورد تمدید 

دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.

 عرضه 25 درصد از سهام شستا در بورس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که قرار شد میزان بیشتری 
از ســهام شرکت شســتا در بورس ارائه شود گفت: طبق مصوبه دولت برای نهادهای عمومی غیردولتی و 
فعالیت ای خارج از دولت قرار شد شرکت هایی که وارد بو رس می شوند تا پایان سال ۲۵ درصد سهام خود 
را در بورس ارائه و یا اصطاحاً شــناور ســازند. به گفته وزیر تعاون، ارزش شرکت شستا در روز اول ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان بود که اان ارزش بازاری آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر ۲ درصد 
از سهام این شرکت هم بیشتر در بورس ارائه شود، حجم باایی خواهد بود، اما ما متعهد هستیم تا پایان 
سال ۲۵ درصد از سهام شستا را در بورس ارائه کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره 
به اینکه ۶۰ درصد از جامعه ایران در حال حاضر جوان اســت، گفت: مشــکل اول در کشور بیکاری است 
که باید افراد بیکار با مهارت مجهز شوند. از طرفی، جهت تغییر جمعیت به سمت پیری به گونه ای است 
که فرصت های بزرگی را در حال از دســت دادن هســتیم و جامعه به سمت جامعه پیر حرکت می کند و 
ما نیازمند به نوتوانی یعنی توانمندسازی بازنشستگان هستیم.وی گفت:  از بازنشستگان که دارای توانایی 
هستند می توان به عنوان مشاوره شغلی استفاده کرد چرا که آنان عصاره توان جامعه هستند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد بابت راه اندازی ارتباط بازنشستگان ومرکز نوآوری صبا، دولت که در 
این زمینه دچار کم شنوایی وکم بینایی بود، از امروز هم شنواتر و هم بیناتر می شود و ارتباط با ذینفعان و 

بازنشستگان به وسیله استارت آپ ها و مرکز نوآوری صبا بهتر می شود.

 ماجرای عرضه دارا یکم و دارا دوم را می دانم و نمی گویم
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا درست است که صندوق دارا یکم و دارا دوم از 
باقیمانده ســهام عدالت مردم است که در قالب صندوق به فروش می رسد، گفت: این از مواردی است که 
می دانم و نمی گویم، چون موضوع تخصصی مربوطه وزیر اقتصاد است و از ایشان سؤال کنید. شریتعمداری 
در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه آیا کارگران مناطق آزاد و ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، 
گفت: همه کســانی که در جغرافیای ایران زندگی می کنند مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشته باشند و در هیچ جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچ کس 
نمی تواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، مزد 
کمتری بدهد و حقوق اساســی کارگر که همان رعایت حداقل دستمزد کارگر است را زیر پا بگذارد یا از 

قانون عدول کند. هم قانون کار و هم قوانین دیگر اجازه عدول از این مسئله را نمی دهند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:
ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام اقدام می کند
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ســازمان بازرسی کل کشور هشــت متهم پرونده ویلموتس 
را به دادســتانی تهران معرفی کرد.روابط عمومی ســازمان 
بازرسی کل کشور در این باره اعام کرد:با اتمام بررسی ها در 

پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراســیون فوتبال 
با سرمربی ســابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای 
دادستان عمومی و انقاب تهران ارسال شد.در این گزارش، 
پرونــده ۸ نفر به اتهام اهمــال منجر به تضییع و ایجاد دین 
بر ذمه فدراســیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق 
عمومی و تضییع آنها به دادســتان عمومی و انقاب تهران 

ارسال شد.

سفیر ایران در روسیه با اعام اینکه امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح عازم مسکو است، اظهار داشت: 
وی ماقات های مهمی با مقامات ارشد نظامی روسیه از جمله وزیر 
دفاع این کشور خواهد داشت و فصل جدیدی از همکاری های فنی 
و نظامی بین طرفین در راه است.کاظم جالی با اعام این مطلب 

افزود: رایزنی های نظامی در کنار رایزنی های برجامی ایران و روسیه 
در دوره کرونا ادامه دارد.وی اظهار داشت: روسیه با رای منفی خود به 
قطعنامه پیشنهادی اخیر آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
نشــان داد که مخالف اقدامات غیرقانونی و تاش بی مبنای ایاات  

متحده از جمله بازگشت قطعنامه های شورای امنیت است.  

از سوی سازمان بازرسی کل کشور
هشت متهم پرونده ویلموتس به 
دادسرا معرفی شدند

کاظم  جالی: 
 فصل جدید همکاری ها در راه است
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 امیر خواجه فرد: گزیده خبر

برای تقویت توان دفاعی منتظر لغو یا عدم لغو تحریم ها نیستیم
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با بیان اینکه طبق رتبه بندی های جهانی ایران در جایگاه 
پنجم ساخت هواپیماهای بدون سرنشین است، گفت: این رتبه ها 
در رده بندی های جهانی در حالیست که شدیدترین تحریم ها را 
تجربه کرده ایم.ر سرتیپ افشین خواجه فرد، مدیرعامل سازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، صبح 
دیروز بــا حضور در برنامه صبح به خیر ایران با اشــاره به رتبه 
چهاردهم ایران در میان کشورهای قدرتمند نظامی گفت: صنعت 
نظامی پشتوانه هر فعالیتی است که در داخل انجام می شود و این 
جایگاه نشــان از قدرت نظامی ایران دارد.وی با اشاره به آخرین 
آمار رنکینگی که در آن به ایران  رتبه چهاردهم اختصاص داده 
شده است، اظهارداشــت: این رتبه بندی ها در سطح بین المللی 
بیشتر بر اساس پارامترهای مادی است اما اگر بخواهیم بر اساس 
عوامل معنوی که در نیروهای مسلح ما وجود دارد صحبت کنیم، 

رتبه کشور بااتر از این میزان تخمین می خورد.

 صنعت موشکی جز اهداف راهبردی نظام است
امیر ســرتیپ خواجه فرد با اشــاره به دور رونمایی اخیر وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از موشــک های شهید حاج 
قاسم سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس گفت: از آنجاییکه 
تهدیدهای زیادی در همســایگی کشــور ما وجود دارد، صنعت 
موشــکی جز راهبردهای طوانی مدت نظام مقدس جمهوری 
اســامی قرار گرفته است.این مقام مســئول در وزارت دفاع  با 
بیان اینکه موشک ها بر اساس خواست نیروهای مسلح و اهداف 
در نظر گرفته شده ساخته می شوند، افزود: یکی از این رونمایی ها 
در حوزه موشــک های کروز بود کــه در ارتفاعات پایین حرکت 
می کننــد و دیگری نیز در حوزه بالســتیک انجام گرفت.وی در 
ادامه گفت: در خصوص موشک کروز که از آن رونمایی شد باید 
اذعان داشــت که این جنس موشــک کروز دریایی بوده و برای 
اهداف دریایی در نظر گرفته شــده و موشــک بالستیک هم به 
دلیل آنکه مرحوم شهید سلیمانی از آن شناخت داشتند به این 

اسم نام گذاری شد.

 داخلی سازی صنعت دفاعی موجب شده دشمن تجهیزات 
ما را شناسایی نکند

مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در بخش دیگری 

از اظهارات خود با بیان اینکه تحریم ها در صنعت هوایی کشــور 
پس از پیروزی انقاب اسامی آغاز شد و شدت گرفت، گفت: از 
آنجاییکه نیروی هوایی کشــور یک نیروی تجهیزات محور است 

باید دقت بیشتری در امورات مربوط به آن صورت بگیرد.
امیر ســرتیپ خواجه فرد همچین در خصوص رونمایی از موتور 
اوج که مربوط به هواپیما و جنگنده های نیروهای هوایی اســت، 
اظهارداشــت: در خط مونتاژ این موتور بیش از 143 شــرکت 
دانش بنیان، مجموعه های دانشــگاهی و تحقیقاتی مشــارکت 

داشتند که نیروی هوایی ارتش نیز پشتوانه این خط تولید بود.
وی افــزود: موتــور اوج در حدود 149 هزار قطعــه دارد که در 
حدود پنج هزار تایپ دســته بندی شده و همچنین حدود 40 
زیرسامانه دارد که با یکدیگر تجمیع می شود. البته موفقیت این 
خط تولید فعال نگه داشــتن این تیپ موتورها در طی سالیان 
انقاب اسامی است.این مقام مسئول در وزارت دفاع در پاسخ به 
پرسشی درباره قدرت عملیاتی و جنگی هواپیماها و جنگنده های 
موجود در کشور گفت: در حال حاضر کلیه موتورهای مربوط به 

جنگنده ها در داخل اُوِرهال می شود و عملکردشان در حوزه نبرد 
نشــان دهنده صدق گفتار درباره عملکرد آن ها است.وی با اشاره 
به ابتکار داخلی در ساخت جنگنده ها و هواپیماها در وزارت دفاع 
افزود: در حــوزه جنگنده ها با توجه به اینکــه طراحی موتور و 
طراحی هواپیما در داخل انجام می شود، می توانیم در صحنه رزم 
عملکرد بهتری را داشته باشیم چراکه ابتکار عمل ساخت قطعات 

دست داخلی ها است و دشمن نمی تواند آن را متوجه شود.

رتبه پنجم ایران در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین 
در دنیا

امیر ســرتیپ خواجه فرد در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در 
حوزه هواپیماهای بدون سرنشــین یا پهبادها از وضع مطلوبی 
برخوردار هستیم، گفت: یکی از شــاخص های توان رزم هوایی 
کشــورها، هواپیماهای بدون سرنشــین بوده کــه البته کاربرد 

گسترده این هواپیماها در حوزه جنگ الکترونیک است.
وی افزود: موسســات بین المللی که توان رزم هوایی کشورها را 

ارزیابــی می کنند به ایران در حوزه پهبادها یا هواپیماهای بدون 
سرنشین، رتبه پنجم را میان سایر کشورها اختصاص داده اند.

توان علمی کشــور به صنعت خودروسازی تزریق نشده 
است

مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به اینکه 
می بایست در صنعت خودروســازی مانند صنایع نظامی منظم 
عمل شــود، گفت: توانی که در حوزه نظامــی وجود دارد توان 
کشــور اســت به معنای آنکه کلیه مراکز دانشگاهی و علمی در 
این امر دخیل هستند.وی افزود: اما در حوزه خودروسازی شاهد 
آن هســتیم که این توان تزریق نشده و همیشه در این صنعت 
نگاه ها به بیرون از کشور دوخته شده است درصورتیکه این نگاه 
در حــوزه نظامی وجود ندارد.امیر ســرتیپ خواجه فرد در ادامه 
بــا بیان اینکه امیر حاتمی وزیر دفــاع اجازاتی در باب کمک به 
صنعت خودروسازی داده اند، اظهارداشت: این اجازه در شرایطی 
اســت که به رسالت اصلی این وزارت خانه یعنی صنعت دفاعی 
کشور آسیبی وارد نشود.مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع همچنین با اشاره به نقش برجسته توان داخلی در ساخت 
قطعات موتوری اذعان کرد: در حال حاضر توربو شارژ موتورهای 
داخلی ســاخته شــده و با پیچیدگی هایی نزدیک به 140 هزار 
دور این کار به ســرانجام رسیده اســت.وی در ادامه با اشاره به 
دستاوردهای سایرکشورها در حوزه های دفاعی خاطرنشان کرد: 
اگر بررســی های بیشــتر صورت بگیرد مشخص خواهد شد که 
بسیاری از این دستاوردها محصول تاش جوانان ایرانی است که 

در سایر کشورها اقامت دارند و تحصیل کرده اند.

 برای تقویت توان دفاعی کشورها منتظر لغو یا عدم لغو 
تحریم ها نیستیم

مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در بخش پایانی 
اظهــارات خود با بیان اینکه با اتمام تحریم ها در مهرماه ســال 
جاری، برنامه هایی برای همکاری با ســایر کشورها وجود دارد، 
گفت: همکاری ایران با سایر کشورها هیچ وقت یک طرفه نبوده 
و مــا در حوزه صادرات نیز محصواتی داریم.این مقام مســئول 
در وزارت دفاع افزود: برای تقویت قدرت بازدارندگی کشــور، هر 
آنچیزی که در داخل نیاز به آن باشد را قطعاً تهیه خواهیم کرد 

و منتظر لغو یا عدم لغو تحریم ها نخواهیم ماند.

 سرلشکر سامی:
 جامعه پزشکی؛ پیشتازان بی ادعای ضامن 

سامت جامعه در عصر موسوم به کرونا
فرمانده کل ســپاه در پیامی با گرامیداشت فرا رسیدن روز پزشک تاکید کرد: 
پیشتازی بی ادعای پزشکان متعهد میهن اسامی برای حضور در میدان مبارزه 
با ویروس کرونا ، آنان را در زمره »مجاهدان فی ســبیل اه«، ضامن ســامت 
جامعه در عصر موســوم به کرونا قرار داده اســت. همزمان با فرا رســیدن روز 
پزشــک و بزرگداشت ابن سینا، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقاب اســامی در پیامی با گرامی داشت این روز تاکید 
کرد: سپاه پاسداران انقاب اسامی  افتخار دارد حوزه بهداشت، درمان و دفاع 
زیســتی در منظومه سازمانی خود را   به آوردگاه سترگ همراهی با مجاهدان 
ســامت به ویژه پزشکان فداکار و خستگی ناپذیر گسیل داشته و  جلوه هایی 
شکوهمند در دفاع از سامت ملت ایران را در حافظه تاریخی مردمان این دیار 

به ودیعت نهاده است.

سرلشکر باقری:
مجاهدت های جامعه پزشکی در مبارزه با 

کرونا جاودانه شد
رئیس ســتادکل نیروهای مســلح در پیامی به مناســبت روز پزشک، نوشت: 

مجاهدت های سفیدپوشان جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا جاودانه شد.
 سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز 
پزشک از تاش های جهادی و ایثارگرانه جامعه پزشکی ایران و نیروهای مسلح 
در خدمت به بیماران کرونایی قدردانی کرد.در این پیام آمده است: در پی بروز 
و شیوع همه خبری جهانی بیماری کرونا بار دیگر همگان نقش بی بدیل سپید 
پوشان جامعه پزشکی را در کاهش آام و نجات جان انسان ها به نظاره نشستند. 
اما آنچه در این صحنه گســترده و تاریخی رخ نمایاند و همگان را به تقدیس و 
ستایش این مجاهدت های بزرگ رهنمون ساخت به دل خطر نشتافتن پزشکان 
عزیــز و جان بر کف نهادن آنان برای هدیه حیات به همنوعان بود. قلم و بیان، 
ناتوان و عاجز اســت کــه در وصف بزرگ مردان و بزرگ زنان دانشــمندی به 
نگارش بپردازد که با بذل سامت و جان خویش و بوسیدن خلعت زیبای ایثار و 

شهادت، تا ابد در آسمان جامعه پزشکی کشور ماندگار و جاودانه شدند.

ظریف:
امیدواریم شاهد مهار هرچه سریع تر 
»کرونا« به دست کادر پزشکی باشیم

وزیر امور خارجه در پیامی به مناســبت روز پزشک ابراز امیدواری کرد: شاهد 
مهار هر چه سریع تر ویروس کرونا به دست توانمند پزشکان، پرستاران و کادر 
درمان و ســامتی و تندرستی مردم عزیز ایران باشیم.محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه در پیامی با تبریک زادروز ابوعلی ســینا و روز پزشک،آورده است: 
وزارت امور خارجه همچون گذشته با تمام ظرفیت پشتیبان جامعه پزشکی و 

کادر بهداشت و درمان کشور خواهد بود.

سردار فدوی:
آمریکا به  دلیل حضور دلدادگان انقاب 

اسامی در سوریه شکست خورد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: شکست آمریکا و متحدانش در سوریه به دلیل 
حضور دلدادگان انقاب اســامی در میدان مبارزه با جبهه باطل است.، سردار 
دریادار علی فدوی جانشــین فرمانده کل ســپاه در سومین کنگره بزرگداشت 
وزرا و شــهدای کارمند، که صبح دیروز )شــنبه( در مرکز همایش های صدا و 
سیما برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، با بیان اینکه ذهن و فکر 
ما تصور آن چیزی که بر اهل بیت پیامبر اکرم )ص( وارد شــد را ندارد، گفت: 
انقاب اسامی نتیجه انتظار برای ظهور امام زمان )عج( است و ان شاءاه این 
انقاب را به صاحب اصلی اش تحویل می دهیم.وی گفت: زبان نمی تواند درباره 
بزرگی و عظمت شــهدا صحبت کند و بهتر اســت که از صحبت معصومیت 
درباره شــهدا کمک بگیریم. شهدا در مقام و منزلت بسیار باایی قرار دارند که 
در بیان و کام معصومین )ع( بارها به آن اشــاره شــده است.جانشین فرمانده 
کل ســپاه با بیان اینکه بیش از 41 سال است که ملت شریف ایران به بهترین 
شــکل محک خورده و سربلند بیرون آمدند، اظهار داشت: مردم هرگاه نیاز شد 
جان خود را در دســت گرفته و به میدان آمدند و با اهدای بیش از ۲00 هزار 
شــهید حقانیت و ثبات قدم خود را نشان داند.سردار فدوی با اشاره به مسائل 
به وجود آمده در ســوریه گفت: رئیس جمهور آمریکا در قضیه سوریه ایستاد 
و گفت ما و همه متحدان خود خواســتیم که در ســوریه این دولت نباشد اما 
نتوانستیم، چرا که ایران نخواست. چرا ایران توانست این کار را کند؟ برای اینکه 
دلدادگان حق تا پای جان به میدان رفتند و ســر عقیده و ایمان خود ماندند و 
از خداوند متعادل و معصومین تبعیت کردند.وی اظهار داشت: در دفاع مقدس 
در خط مقدم جبهه، بزرگان اجرایی کشور را می دیدیم که هرچند می توانستند 
در جبهه حضور نیابند، اما چون نمی توانســتند خود را راضی کنند که در کنار 
رزمندگان اســام حضور نداشته باشــند، در خط مقدم جبهه حاضر می شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد:  در شرایطی که تمام دنیا پشت سر 
صدام بود، اما در پایان هشت سال جنگ تحمیلی، یک وحب از خاک کشورمان 
در اشغال باقی نماند.سردار فدوی با بیان اینکه در هر عرصه ای که تقابل جبهه 
حق و باطل وجود داشــته، پیروزی متعلق به انقاب اسامی بوده است، افزود: 
امروز دلدادگان انقاب اسامی به چنان پیشرفت هایی در حوزه هایی مثل دفاعی 
دســت پیدا کرده اند که وقتی از موشک های تولیدشده خود استفاده می کنند، 
جبهه باطل، چون انتظار آن را ندارد، پیشــرفت دلدادگان انقاب اسامی را به 
ایران نسبت می دهد؛ در حالی که آن ها در محاصره هستند به نحوی که حتی 
دارو هم نمی توانند وارد کنند.وی تاکید کرد: در این 41 ســال اســت در یک 
جنگ تمام عیار با جبهه باطل قرار داریم، اما طی این مدت آنها یک پیروزی هم 
در برابر ما به دست نیاورده اند.جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اگر امروز 

گرفتاری هایی داریم  به دلیل این است  که به اصطاح پای کار نرفتیم.

سخنگوی حزب اتحاد ملت خبر داد
محکومیت شکوری راد به یک سال حبس

ســخنگوی حزب اتحاد ملــت از محکومیت دبیرکل این حزب به یک ســال 
حبس خبر داد.حســین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت ،با  اعام خبر 
محکومیت علی شــکوری راد،دبیرکل این حزب به یک سال زندان مدعی شد: 
ایــن محکومیت به دلیل صدور بیانیه حزب اتحــاد ملت درباره وقایع آبان 9۸ 

بوده است.

رئیس جمهور گفت: برگزاری پرشور مراسم عزاداری سرور و ساار 
شهیدان امام حسین)ع( با رعایت دستورالعمل بهداشتی، آزمونی 
برای همه ما است.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اول شهریور مصادف 
با روز بزرگداشــت پزشک و سالروز تولد حکیم ابوعلی سینا که 
از افتخارات بزرگ کشــور ما و جامعه پزشکی است. امسال باید 
تبریک جانانه تری تقدیم پزشــکان جامعه مان کنیم.وی افزود: 
پزشــکان همیشــه در خط مقدم ســامت مردم بوده و تاش 
کرده اند و همیشه به قسم خودشان پایبند بودند و پزشکان عزیز 
ما کار خود را به عنوان شغل تلقی نمی کردند بلکه به عنوان وظیفه 
و تاش عاشقانه برای سامت مردم تلفی می کنند.رئیس جمهور 
بیان کرد: امســال ویژگی خاص خود را دارد و ما شش ماه است 
که با این ویروس مقابله کرده ایم و وارد ماه هفتم شدیم و مدافعان 
سامت در این مقابله کار بزرگی را انجام دادند. کار پزشکی یک 
زنجیره پیوســته ای است که هر گوشۀ آن اهمیت دارد و ما همه 
را به عنوان خط مقدم ســامت مردم می دانیم. از عزیزانی که در 
زمینه این بیماری به طور شبانه روز تاش کردند؛ حتی اساتید و 
افرادی که می توانستند به محیط بیمارستانی نیایند ولی تاش 
کردند و پزشــکانی که حتی ممکن است به طور رشته تخصصی 
آنها عفونی و یا مانند آن هم نبوده اســت، ولی به میدان آمدند و 
یاری رساندند.روحانی گفت: از سوی دیگر به خانواده های عزیزانی 
که در مقابله با این ویروس جان خود را از دســت دادند، تسلیت 
می گوییــم و برای آنان آرزوی توفیــق داریم.وی عنوان کرد: در 
جلسه امروز به عنوان نمونه سه خانواده از خانواده های پزشکانی 

که جان خود را در این راه فدا کرده بودند و به شــهادت رسیده 
بودند، از آنها به عنوان نمونه تقدیر و تشــکر شد و البته تقدیر ما 
نسبت به همه این خانواده هاست و در برابر همه این خانواده ها که 
صبر و تحمل کردند، تواضع می کنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه 
همین پزشک ها در دوران دفاع مقدس تاش و سعی وافری انجام 
دادند، به ذکر خاطره ای پرداخت و اظهار داشــت: در دوران دفاع 
مقدس یک فردی بود که همسایه یکی از جراحان بزرگ بود و او 
می گفت »من هم به اندازه شما از جنگ خبر دارم، چون هر وقت 
می بینم این جراح آماده اعزام به جبهه می شود، می فهمم که در 
روزهای آینده عملیاتی برگزار خواهد شــد.«روحانی با اشاره به 
خدمات پزشکان در دوران دفاع مقدس گفت: ما بیمارستان های 
صحرایی داشتیم که شاید تا خط مقدم حدود 7 کیلومتر فاصله 
داشتند و این بیمارستان ها در بسیاری از موارد بمباران می شدند 
و پزشکان کار عظیمی انجام می دادند. من در فردای انجام یکی 
از عملیات ها به یکی از بیمارستان هایی صحرایی که نزدیک خط 
مقدم بود رفتم؛ مجروحان زیادی آنجا بود و پزشکان از شب قبل 
که عملیات بوده تا موقع ظهر به طور مداوم مشغول عمل جراحی 
بودند و حدود 4۸ ساعت بود که نخوابیده بودند. این پزشکان با 

کار عظیم خود، جان رزمندگان عزیز ما را نجات دادند.وی ادامه 
داد: امروز نیز شبیه آن روزهاست و باز هم نیاز به فداکاری داریم. 
ممکن است خمپاره دشمن نزدیک ما نباشد ولی وقتی در یک 
جایی این همه بیمار جمع شده اند، مجموع آنها را می توان به مرز 
خطرناک میدان جنگ تشبیه کرد.رئیس جمهور با ابراز اینکه »از 
تاش هــای کادر درمان به ویژه در مقابله بــا کرونا در موج دوم 
قدردانی می کنیم«، اظهار داشت: موج اول این بیماری به شکلی 
سخت بود چون با این ویروس و خطرات آن و این که چه نوع دارو 
و درمانی می تواند مفید باشد و یا چه مراقبتی اهمیت بیشتری 
دارد، آشــنا نبودیم؛ از ماه اسفند تا اواخر فروردین دو ماه بسیار 
سختی بود. موج دوم کرونا از اواخر خرداد آغاز شد و تمام تیر و 
مرداد ماه را هم در بر گرفت، این موج تا حدی با موج اول متفاوت 
بود به طوری که این موج وسیع تر و سنگین تر بود و ویروس نیز 
مهاجم تر شده بود.  روحانی افزود: در میان جانباختگان، جوانان 
در ســنین 30 تا 40 سال را مشاهده می کنیم، در حالی که در 
موج اول این آمار کم بود ولی در موج دوم بیشــتر شــده است. 
عاوه بر اینکه  در موج دوم اســتان های زیادی درگیر شده اند، 
اگر یک یا دو اســتان درگیر باشــند راحت تر می توان مدیریت 

کرد، اما گاهی ۲0 اســتان از 31 درگیر بیماری هستند. باید از 
کادر درمانی کشور، از پزشکان، مدیران و مسئوان بهداشت و 
درمان، استاداران و دانشگاه های پزشکی و همه آنهایی که تاش 
کرده می کنند، تشکر کنیم.وی با اشاره به عزاداری در ماه محرم 
گفت: عزاداری در این ماه برای ما مهم اســت و ایران می تواند 
برای همه شیعیان و مســلمانان جهان الگو شود. این آزمونی 
برای همه ماست که عزاداری را چگونه برگزار کنیم، باید تمام 
اصول بهداشــتی را مراعات کنیم. ما باید ماه محرم پرشوری را 
بگذرانیم و بعد از عاشــورا در این نمودارها پیک جدید بیماری 
را نبینیم، آن وقت همه بــه آن آمار و نمودار افتخار می کنند.

رئیس جمهور هم چنین گفت: به وزیر ارتباطات تاکید می کنم 
در این ماه پهنای باند باید در بهترین وضعیت باشد و هیئات در 
اعامیه های خود می گویند که مراسم شان با استفاده از اینترنت 
پخش زنده می شــود و ملزومات این باید فراهم باشــد. از وزیر 
ارتباطات می خواهم به هیچ مســئولی کــه در این امر وظیفه 
مهمی دارد مرخصی داده نشــود و تاســوعا و عاشورا بمانند و 
مراقبت کنند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید. صدا و سیما 
و فضای مجازی وظیفه مهمی در عزاداری امســال دارند و باید 
امکانات خود را بکار بگیریم تا عزاداری ها پخش شــود و فضای 
جامعه حسینی تر شود. باید امکانات در اختیار گذاشته شود تا 
مردم ما بتوانند شاهد محرمی پرشــور و با دلی پر از عزا برای 
ساار شهیدان باشند و با رعایت پروتکل ها اطمینان هم داشته 
باشند که سامت خود و عزیزان شان که در حسینیه ها و مساجد 

می روند، حفظ می شود. 

 روحانی: 

برگزاری پرشور مراسم عزاداری محرم آزمونی 
برای همه است

زیر اطاعات با تاکید براینکه ملت ایران ذلت و تسلیم برابر دشمن را نمی پذیرد، گفت: 
اگر ملت ما برابر بزرگترین قدرت های دنیایی تســلیم نشده و با صابت ایستاده رمز 
و راز آن در شهادت اســت.، حجت ااسام سید محمود علوی صبح دیروز شنبه در 
سومین  کنگره بزرگداشت وزرا و شهدای کارمند در مرکز همایش های صدا وسیما، با 
تســلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین )ع(  اظهار داشت: امیدواریم که خداوند 
به همه ما بصیرت و توفیق پیمودن راه شــهدا را عطا کند. یاد و خاطره شــهیدان 
رجایی،  باهنر و بهشتی - سید شهدای ایران اسامی- را گرامی می داریم و همچنین 
وزرا شــهیدی که در سنگر خدمت با جامه خونین به لقا حق شتافتند.وزیر اطاعات 
تصریح کرد: یاد و خاطره پزشــکان شهیدی که پا به پای رزمندگان در سالیان دفاع 
مقدس در خدمت بــه مجروحین جان خود را به کف گرفتند و زیر آتش بمباران ها 
به معالجه مجروحین پرداختند و بارها حضور شــهادت طلبانــه آنها را در ایه های 
خطوط نبرد شــاهد بودیــم را گرامی می داریم و کادر درمانــی امروز هم در عرصه 
دیگری آزمون شهادت طلبی را پس می دهند.  در آزمون مقابله با بیماری کرونا خود 
در معرض آســیب قرار می گیرند تا جان هم میهنان را نجات دهند.علوی ادامه داد: 
دست ادب و سپاس به سینه می گیریم به مظهر رهبری که جان باختگان این عرصه 
را به عنوان شهدای عرصه سامت خطاب کردند و روح، احساس و انگیزه دیگری را 
به خدمت گذاران عرصه سامت عطا کردند.وی گفت: خدا رحمت کند امام راحل را 
که این فرهنگ شهادت را به عنوان فرهنگ حاکم بر جامعه را از خود آغاز کردند. آن 
زمانی که افرادی ایشــان را از رفتن به سمت فیضیه برای حضور در جمع مردم منع 
می کردنــد عده ای چاقوکش کمین کردند که مــا را از پا درآورند فرمود که من را از 
مرگ می ترسانید؟  من از سرنیزهای شما نمی ترسم و با تمام قدرت راه خود را ادامه 
دادند و فرمودند من هم اکنون سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کرده ام ولی 
برای قبول زورگویی های شــما هرگز. امام راحل روح شهادت طلبی را از خود شروع 

کردند، حاکمیت این روح بود که بســتر را در جامعه برای برخاستن و انقاب فراهم 
کرد که مســیر انقاب با خون شهدا آذین بسته شده است.علوی گفت: باید از دست 
اندرکاران بزرگداشــت سومین کنگره شهدای وزیر و کارمندان به دلیل اینکه فضا و 
فرهنگ شهادت در کلیت جامعه غبار گیرد و این فضا حاکم شود قدردانی کنم و از 
همه عزیزانی که در ســپاه حضرت محمد )ص( و بســیج ادارات و سازمان ها که این 
برنامه ها را در این شرایط فوق العاده برگزار کردند، سپاسگزاری کنیم.وی افزود: جامعه 
ما که همیشــه با دشمنانی ضدانسانی، وحشی و درنده مواجه بوده است به فرهنگ 
شــهادت و شهادت طلبی نیاز دارد برای این که بتواند با روح شهادت مقابل دشمن 
ایستادگی کند و آن را ادامه دهد و پوزه دشمن را به خاک بمالد و پرچم پیروز را به 
احتضار درآورد.وزیر اطاعات در ادامه به پذیرش قطعنامه ۵9۸ از ســوی ایران اشاره 
کــرد و گفت: امام راحل آن روزهایــی که زمزمه پذیرش قطعنامه بود و پایان یافتن 
جنگ، خیلی ها احساشان این بود که جنگ تمام شد و دیگر شهید و شهادتی در کار 
نخواهد بود و فرهنگی که مردم را با روح شهدا پیوند می زد دیگر در کار نخواهد بود 
و ممکن اســت آرام آرام روح شــهادت در مردم دچار فراموشی شود. امام راحل دعا 
کردند »خداوند در شــهادت را بر روی ما نبندد و خداوند این دعا را مستجاب کرد و 
شــاهد شهادت عزیزان مان در عرصه های مختلف بودیم که اوج آن در دفاع از حریم 
اهــل بیت )ع( بود.علوی افزود: راز و رمز این دعا را امام راحل در جمله دیگری بیان 
کردند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. آنچه باعث اسارت یک ملت می شود ترس 
از مرگ اســت وقتی ملتی از مرگ بترسد بهترین حربه دست زورگویان می افتد که 
با ترســاندن او از مرگ سوار آن شوند و مقتدرات آن را در دست گیرند. اراده خود را 
بر آنها تحمیل کند.وزیر اطاعات ادامه داد: سیدالشهدا )ع( در صحبتی با اصحاب در 
صحرای منا فرمودند شــما این امکان را  به ستمکاران دادید که بر منزلت و جایگاه 
شما تکیه بزنند و آنها سوار بر کار شدند. آنها در شهوات خود غرق هستند و کاری به 

کتاب خدا و احکام الهی ندارند ظلم به مردم می کنند چرا اینها مسلط شدند. حضرت 
فرمودند آنچه ستمکاران بر آن جایگاه مسلط کرد فرار شما از مرگ بود. ملتی که از 
مرگ بترسد و فرار کند ستمکاران برمقدرات آن حاکم می شوند.وی خاطرنشان کرد: 
چسبندگی به زندگی دنیا، روح شهادت از انسان ها می گیرد و ترس را حاکم می کند و 
وقتی ملتی از مرگ ترسید راحت با تهدید ستمکاران تسلیم می شود.  وزیر اطاعات 
افزود: اگر ملت ما برابر بزرگترین قدرت های دنیایی تســلیم نشده است و با صابت 
ایســتاده رمز و راز آن در شهادت است که مرگ خود و عزیزان خود را می پذیرد اما 
ذلت و تســلیم برابر دشــمن را نمی پذیرد.علوی ادامه داد: تــرس وقتی از بین برود 
مقاومت به وجود می آید و مقاومت وقتی به وجود آمد عزت به وجود می آید. عزت هم 
قله هستی انسان است انسانی که عزت داشته باشد همه چیز دارد که این سرمایه ای 
اســت که دست خدا است. انســانی که عزت خود را از دست دهد دیگر از همه چیز 
پســت تر می شــود بنابراین عزت از ره گذر مقاومت و مقاومت از طریق روح شهادت 
به دست می آید.وی گفت: ائمه معصومین )ع(   به ما این دید را دادند که حیات واقعی 
ما در شــهادت و مرگ واقعی در ذلت است. امیرالمومنان می فرماید زندگی شما در  
شــهادت طلبی است و مرگ شما در زندگی ذلیانه است. زنده باشید اما زیر بار ذلت 
در واقع مرده اید اما با جامه خونین شهادت در دل خاک آرام بگیرید ولی زیر بار ذلت 
نرفته باشــید زنده اید.وزیر اطاعات خاطرنشان کرد: حضرت سیدالشهدا که این ایام 
متعلق به ایشــان است می فرمایند: مرگ همراه با عزت بهتر از زندگی همراه با ذلت 
است. قرآن اصوا انتخاب ذلت را از انسان مسلمان به دور می بیند و می فرماید پیامبر 
)ص( به کفار اعام کند شما از ما انتظار دارید جز یکی از دو انتخاب خوب و زیبا را 
داشته باشیم. یا انتخاب مرگ شرافتمندانه یا انتخاب زندگی عزتمندانه. اما  انتخاب 
زندگی همراه با ذلت از انســان مسلمان به دور است.علوی افزود: فرهنگ حسین )ع( 
وقتی در جامعه ما آمد وقتی به جای ترس از مرگ روح عشــق و عاقه به شــهادت 
دمیده شد آن زمان دشمن با تهدید خود به چه می خواهد برسد. تهدید دشمن برای 
این که اراده یک ملت را متزلزل کند تا تسلیم اراده او شوند اما وقتی ملتی از مرگ 
نترســد و با تهدیدهای دشمن اراده اش متزلزل نشود آن دشمن چه غلطی می تواند 
بکند؟ اینکه امام )ره( گفت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند به خاطر این ویژگی 

ملت ایران است که از تهدید به مرگ نمی ترسید.

وزیر اطاعات: 

ملتایرانذلتوتسلیمبرابردشمنرانمیپذیرد



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 2 شهریور 1399  3 محرم 1442  23 آگوست 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4435 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر  معاون وزیر راه و شهرسازی:

شرط ایران برای ادامه حضور هندی ها در چابهار
رییس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: به نظر می رسد با 
روندی که در حال انجام آن هستیم اشکالی در فعال سازی قرارداد 
اصلی 10 ساله BOT بندر شــهید بهشتی با مشارکت هندی ها 
ایجاد نمی شــود و این قرارداد عملیاتی می شــود. پس از انتشار 
اخباری مبنی بر اقدام ایران و چین برای همکاری های راهبردی 
و بلندمــدت در پروژه های زیرســاختی کشــورمان و همچنین 
کناره گیری هند از پروژه ساخت راه آهن زاهدان-چابهار، شایعاتی 
درباره احتمال حذف اپراتور هندی از بندر چابهار شنیده شد. در 
حالــی که اوا از عمر قرارداد بهره بــرداری موقت اپراتور هندی 
حدود یک ســال باقی مانده و بعد از آن درباره قرارداد 10 ساله 
با این اپراتور تصمیم گیری می شــود و موضوع مهم تر اینکه ربط 
دادن اجــرای راه آهن چابهار – زاهدان بدون حضور هندی ها به 
ادامه فعالیت اپراتور هندی در بندر چابهار تحلیل اشتباهی است. 
طبق گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشورمان کناره گیری شرکت هند از پروژه راه آهن موضوع 
جدیدی نبوده و به سه سال قبل برمی گردد و در واقع هند از این 
پروژه حذف نشد، بلکه اساسا وارد این پروژه نشد و تامین مالی را 
انجام نداد از این رو دولت درخواســت برداشت از صندوق توسعه 
ملی را داد کــه با موافقت رهبری هم مواجه شــد.در این میان 
عده ای با ربط دادن روند اجرای این دو پروژه توسعه ای در چابهار 
و اخبار خام و تایید نشده حضور چینی ها در پروژه های عمرانی، 
پیش بینی هایی از حذف اپراتور هندی از روند توسعه بندر شهید 
بهشتی داشتند. اما رییس ســازمان بنادر و دریانوردی با رد این 
موضوعات، می گوید هر دو طــرف برای ادامه همکاری های بلند 
مدت البته با تعیین شــروطی از طرف ایران، تمایل به همکاری 
دارند.محمد راستاد، رییس سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا درباره انتشار اخباری مبنی بر پایان همکاری ایران 
و هند در بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: در حال حاضر 
قرارداد بهره برداری موقت با شــرکت هندی در جریان است و در 

قرارداد اصلی تامین تجهیزات از سوی هندی ها تعهد شده است و 
پارت اول تجهیزات شامل موبایل کرین ها امسال تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد اصلی فقط شــامل تامین تجهیزات 
بندر نیســت و در مورد برخی از بندهــای قرارداد اصلی در حال 
مذاکره هستیم، گفت: به نظر می رسد با روندی که در حال انجام 
 BOT آن هستیم اشکالی در فعال ســازی قرارداد اصلی 10 ساله
بندر شهید بهشتی با مشــارکت هندی ها ایجاد نمی شود و این 
قرارداد عملیاتی می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 

در حــال حاضر خروج هندی ها از پروژه مطرح نیســت و تمایل 
طرفین فعالسازی قرارداد اصلی 10 ساله است، ادامه داد: در حال 
حاضر روند فعالیت بندر چابهار بســیار خوب است و اگر نسبت 
آماری که با ســایر بنادر کشور در شرایط کرونا مقایسه می کنیم 
میانگین رشد این بندر از همه بااتر است.راستاد افزود: عاوه بر 
محموله گندم هایی اهدایی که از هند به ســمت افغانستان بوده، 
چندین محموله ترانزیتی یخچالی از افغانستان به هند داشتیم. با 
ادامه این روند بندر چابهار به جایگاه خوبی در تجارت بین الملل 

و ترانزیت در منطقه به دست می آورد. افغان ها بسیار تمایل دارند 
که از این مسیر ترانزیت به هند داشته باشند.وی تاکید کرد: سه 
کشور ایران – افغانســتان و هند بسیار انگیزه دارند تا این مسیر 
فعال بماند و اپراتور هندی در بندر هم برای صادرکنندگان هندی 
و هم افغان، شرایط مناسبی را برای ادامه همکاری ها فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارزیابی کارنامه هندی در 
طول این مدت همکاری ها اظهار داشت: از نظر انگیزه و تمایل به 
فعال شدن قرارداد اصلی کارنامه هندی ها خوب است از این نظر 
که ملزومات فعال شدن این قرارداد پیاده و تامین تا قرارداد نهایی 
شــود، انتظار فعالیت بیشتر و افزایش سرعت در کار را از هندی 
ها داریم.راســتاد گفت: در مجموع دو طــرف انگیزه کافی برای 
فعالســازی قرارداد نهایی و اصلی دارند و بسیار خوشبین هستم 
که این قرارداد با هندی ها نهایتا به سرانجام برسد.رییس سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: اقدامات اولیه قرارداد نهایی با هندی ها 
انجام شــده اما دو طرف تغییراتی در قرارداد داشته ایم و یکسری 
از شرایط تغییر کرده است اما نهایتا فعالسازی قرارداد برای هر دو 
طرف مهم است که بخش مهمی از فعالسازی این قرارداد منوط 
بر تامین تجهیزات بندری از سوی هندی ها است.وی درباره زمان 
بندی ورود تجهیزات بندری به بندر شــهید بهشــتی ادامه داد: 
ارزش تجهیزات مورد تعهد هند در مجموع 85 میلیون دار است 
و در ســال جاری به مرور تمام موبایل کرین های ایتالیایی وارد 
بندر می شــوند.  راستاد با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره ترانزیت 
برای فعالیت بندر شــهید بهشــتی و با اشاره به اتفاقات اخیر در 
مرز میلک که باعث انســداد چند روزه این مرز ایران و افغانستان 
شده بود، گفت: برای اینکه ترانزیت انجام شود باید زنجیره بدون 
اختال در همه شقوق حمل و نقل فعال باشد. وقتی محموله ای 
از خشکی وارد شود و از پایانه مرزی عبور کند و به بندر برسد و 
مراحل بارگیری به کشتی و ارسال به مقصد انجام شود باید این 

زنجیره فعال و بدون اختال باشد.  

گمرک اعام کرد
۷ مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشور 

بازنگردانند
صادرکنندگانــی که ارز حاصل از صادرات را به کشــور بازنگردانند، با ۷ مجازات 
مواجه خواهند شــد. گمرک ایران مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشــور 

برگشت ندهند، تشریح کرد.
بر این اساس، مجازات این افراد به شرح است:

- وزارت صنعت، معدن و تجــارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا 
تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی 
و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی 

و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
- گمرک جمهوری اســامی ایران امکان استفاده از تسهیات و خدماتی نظیر 
مســیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق 

استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت ها و مشوق های مالیاتی را لغو کند.

- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و 
باید گزارش عملکرد حساب های مشکوک را به نهادهای ذی ربط اعام کند. ضمن 
اینکه بانک های عامل نیز حق اعطای تسهیات و ضمانت نامه های ریالی و ارزی و 

خدمات بانکی را نخواهند داشت.
- شبکه صرافی ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات 
در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )تراستی ها( 
در راســتای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف 
محسوب می شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط 

بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارســنجی، 
صدور بیمه نامه و ضمانت نامه های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به 

کشور نیاورده باشند منع شده است.
- ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و ســازمان بنــادر و دریانوردی باید 
محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری 

و تسهیات مرتبط را اعمال کند.

تورم مرداد اعام شد
 افزایش ۳۰ درصدی هزینه خانوارهای 

ایرانی
گزارش های رســمی بیانگر افزایش ۳0.۴ درصــدی هزینه خانوارهای ایرانی در 
مردادماه نســبت به پارسال اســت. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می 
دهد که نرخ تورم ساانه مرداد ماه 1۳٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢5,8 درصد 
رســیده که نســبت به ماه قبل، 0.۶ درصد کاهش دارد.این در حالی اســت که 
تورم نقطه به نقطه)تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( به ۳0.۴ درصد 
رسیده که نسبت به ٢۶.٩درصد ماه قبل تا ۳.5 درصد افزایش دارد. بر این اساس 
خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳0.۴ درصد بیشتر از مرداد 1۳٩8 برای خرید 
یک »مجموعه کااها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.از سوی دیگر نرخ تورم 
ماهانه مرداد ۳.5  درصد رســیده که در مقایســه با ماه قبل، ٢.٩ درصد کاهش  

داشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن خبر داد
 فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا

 از مسیر ترکیه
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران از فعال شدن خط ریلی ایران – 
اروپا از طریق ترکیه و در قالب کریدور ترانزیتی چین به ترکیه و اروپا برای حمل 
و نقل بار و ترانزیت خبر داد.سعید رسولی اظهار کرد: از اواخر سال گذشته و قبل 
از شیوع ویروس کرونا پروتکل پنج  جانبه ای در آنکارا بین کشورهای ایران، ترکیه، 
ازبکستان، قزاقســتان و ترکمنستان امضاء شد که قرار بود براساس این پروتکل 
کریدوری از چین به ترکیه و اروپا برای حمل و نقل بار و ترانزیت راه اندازی شود. 
بر اساس این توافق نرخ تعرفه یکسان  تدوین و دیگر هماهنگی های ازم در زمینه 
مربوط به این حمل و نقل انجام شــد.وی ادامه داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و بسته شــدن مرز ترکمنستان اجرایی شدن این پروتکل و فعال سازی کریدور 
مورد نظر به تعویق افتاد، اما اخیرا مرز ترکمنستان باز شده و باید منتظر اجرای 
عملیات فورواردی و جذب بار برای آغاز فعالیت در این کریدور باشیم.مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران با بیان این که هیچ مشکل زیرساختی در 
ایــن کریدور وجود ندارد و حمل و نقل بار و ترانزیت از طریق خط ریلی موجود 
بین ایران و ترکیه قابل انجام اســت، ادامه داد: طی ماه های گذشــته ترانزیت از 
ترکیه به پاکستان و از کشورهای CIS به سمت جنوب یعنی خلیج فارس و بندر 
شهید رجایی مهیا و فعال است و از نظر شرایط و تعرفه هم هیچ مشکلی وجود 
ندارد.وی در پاســخ به سوالی درباره ی این که راه اندازی کریدور ترانزیتی چین به 
اروپا که از مسیر ریلی ایران و ترکیه می گذرد تا چه حد در این زمینه و افزایش 
ترانزیت اثرگذار است، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی همه پنج کشور امضاء کننده 
پروتکل مشترک با توجه به سهم بسیار زیاد ترانزیت چین به اروپا و نقص هایی که 
کریدورهای دیگر دارد، این کریدور می تواند سهم بسیار زیادی در این زمینه را از 
آن خود کند، چرا که کریدور رقیب، کریدور شمال دریای خزر است که از آکتائو و 
روی خزر عبور می کند و در زمستان مشکات عدیده ای از جمله یخ زدگی و حمل 

و نقل ترکیبی ریلی – دریایی- ریلی دارد .

امکان اسکان متخصصان خارجی بدون اخذ 
ویزا در هتل فرودگاهی اجرایی شد

با ثبت نخســتین هتل بین المللی تهــران در منطقه 
آزادشــهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، امکان استفاده 
از متخصصان خارجی و اســکان آنها بدون اخذ روادید 
در هتل های فرودگاهی امام خمینی )ره( از شــهریور 
ماه اجرایی شــد.به گزارش روابــط عمومی گروه مالی 

گردشگری، هتل های بین المللی  فرودگاهی از ابتدای شهریور ماه امسال پذیرای 
متخصصان خارجی و اســکان آنها خواهند بود. منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( به عنوان نخســتین منطقه آزادی شــناخته می شود که مبتنی بر 
اقتصاد حمل و نقل هوایی شکل گرفته و در مجاورت کانشهر تهران قرار دارد.این 
منطقه به مانند ســایر مناطق آزاد ایران از معافیت های مالیاتی ٢0 ســاله برای 
دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی برخوردار است و اتباع خارجی بدون اخذ 
روادید می توانند به آن وارد شــوند. هتل های بین المللی فرودگاهی وابسته به 
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران)سمگا( از زیرمجموعه 

های گروه مالی گردشگری است.

 عرضه سهام عدالت مدیریت می شود
5 شــرکت اول ٢0 درصد بازار سرمایه را شامل می شوند، شاخص ساز هستند، به 
همین جهت در چند ماه اخیر و بخصوص یک ماه گذشته افزایش قیمت سهام این 
شــرکت ها باعث شد شاخص باا برود و در چند روز اخیر هم این نمادها هستند 
که اثرگذار بوده و شــاخص را کاهش دادند.شاهین چراغی گفت: 5 شرکت اول 
٢0 درصد بازار ســرمایه را شامل می شوند، شاخص ساز هستند، به همین جهت 
در چند ماه اخیر و بخصوص یک ماه گذشته افزایش قیمت سهام این شرکت ها 
باعث شد شاخص باا برود و در چند روز اخیر هم این نمادها هستند که اثرگذار 
بوده و شاخص را کاهش دادند. وی افزود: در واقع نمادهای تاثیرگذار، شرکت های 
ســهامی هستند که در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند، به این دلیل که مردم 
از حق قانونی خود در زمینه عرضه ســهام عدالت استفاده می کنند، قرار شد که 
مدیریت خوبی انجام شود. عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: به کارگزاری ها 
این اختیار داده شده که از تسهیات منابع مالی بتوانند در خصوص سهام عدالت 
استفاده کنند، یعنی منابع مالی شان را به شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها 
تخصیص دهند که با نگهداری این نوع سهام تا حدود یک سال، این سهام با هر 

قیمتی در بازار فروش نرود و دارندگان سهام عدالت متضرر نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
ثبت ETF پاایشی

رئیس ســازمان خصوصی ســازی از ثبت دومین صندوق ETF دولتی شامل ۴ 
پاایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در روزجاری )یکم شهریور( و پذیرش 
آن در بورس طی چهارشنبه همین هفته خبر داد.به گزارش بازار سرمایه، علیرضا 
صالح گفت: مجوزهای دومین صندوق ETF دولتی شــامل ۴ پاایشگاه اصفهان، 
بندرعباس، تهران و تبریز دریافت شده و این صندوق امروز ثبت و چهارشنبه هفته 
جاری در بورس تهران پذیرش می شود.بعد از عرضه نخستین ETF دولتی مربوط 
به 5 بانک و بیمه با سقف خرید ٢ میلیون تومان برای هر کد معاماتی، دومین 
ETF دولتی شامل ۴ پاایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در حالی طبق 

مصوبه هیات دولت روانه میز فروش می شود که سقف خرید واحدهای آن از ٢ به 
5 میلیون تومان افزایش یافته است.  

واردات برنج ممنوع شد
از دیروز ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است.

 قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود که با تصمیم 
ســتاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول شــد. براین اساس از دیروز )شنبه( 
واردات و ترخیص برنج ممنوع می شود و تا اول آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.این 
در حالی اســت که طی مدت اخیر با توجه به حجم باای برنج های دپو شده در 
گمرک که به حدود ۳00 هزار تن می رسد، رایزنی هایی برای تغییر در این تصمیم 

صورت گرفت اما در نهایت نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت منتهی شد.

شرکت ســرمایه گذاری اســتان قم با 
ســرمایه 5٢۳1۶ میلیارد ریال با نماد 
به عنوان دومین شــرکت  »وســقم« 
فهرست  در  اســتانی  ســرمایه گذاری 
نرخ های بــازار دوم بورس اوراق بهادار 
اوراق  تهران درج شد.مدیریت پذیرش 
بهــادار اعام کرد: در راســتای اجرای 
اباغیــه مقام معظم رهبری به تاریخ ٩ 
اردیبهشــت 1۳٩٩ و آیین نامه اجرایی 
آزادســازی ســهام عدالــت مصوب ۴ 
مرداد 1۳٩٩ شــورای عالــی بورس و 
اوراق بهــادار و همچنیــن بر اســاس 
مصوبه جلســه ٢5 مردادماه گذشــته 

هیئــت پذیــرش، با پذیرش شــرکت 
ســرمایه گذاری اســتان قم به عنوان 
دومین شرکت ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت در بــورس اوراق بهادار 
تهران موافقت شد.این شرکت به عنوان 
پانصد و چهل و نهمین شــرکت و در 

گروه »سرمایه گذاری ها« و بخش »سایر 
واســطه گری های مالی« با کد صنعت 
5۶٩٩ و نماد »وسقم، Vaseghom« در 
فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق 
بهادار تهران درج شده است.شایان ذکر 
استان  است که شرکت سرمایه گذاری 

قــم از روز ٢٩ مرداد امســال شــماره 
108۶٢به عنوان ناشــر نزد ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار ثبــت و مدارک 
و مســتندات و اطاعات مالی شرکت 
در تارنمای ســامانه جامع اطاع رسانی 
ناشران )کدال( افشا شده است.گفتنی 
است شــرکت سرمایه گذاری استان قم 
که اخیرا اقدام به ثبت سرمایه بیش از 
5,٢ هزار میلیــارد تومانی کرده، دارای 
ســهام ۳۶ شــرکت از صنایع مختلف 
فلزات، بانک، پاایشــگا، خودرو و ... با 
ارزش روز بیــش از ۳,۳ هــزار میلیارد 

تومانی تا 15 مردادماه گذشته است.

مدیریت پذیرش اوراق بهادار اعام کرد؛
درج نماد دومین سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت در بورس

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت:هنوز به طور دقیق 
به طرح گشــایش اقتصادی مدنظــر رئیس جمهور ورود 
نکرده ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته ایم که فعًا 

راجع به مباحث مطرح شده اظهارنظری نداشته باشند.
محمدباقر نوبخت در گفت و گویی در شــبکه خبر اظهار 
داشت: ســال پایانی دولت هم زمان شد با اتفاقاتی نظیر 
تحریم که بی ســابقه و کم نظیر بود. تفاوت تحریم های 
گذشــته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا بود. در 
تحریم های جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا 
هــم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشــار به ورود 
ویروس کرونا هم برخوردیم. اما با این تفاسیر سال پایانی 
باید جمع بندی کنیم. منابــع دولت تقلیل پیدا کرده و 
مــا باید با برنامه ریزی هزینه های خود را مدیریت کنیم.

نوبخت گفت: دولت های استعمارگر و ظالم در برابر ایران 
قصد متوقف سازی توسعه و تولید در کشور را داشتند که 
خوشبختانه شکست خوردند. شما در استان ها چرخش 
چرخ توســعه را شاهدید. ٢ میلیون اشتغال در طرح های 
عمرانی وجود دارد و ما هم به طور مداوم در حال افتتاح 
طرح ها هســتیم.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
ارز ۴٢00 تومانی را دو ســال است وارد بازار کرده و پای 
آن ایستاده ایم، البته دولت از اخذ مابه التفاوت ریالی ارز 

دولتی صرف نظر کرد تا بتواند بازار را کنترل کند.نوبخت 
ادامه داد: نمی توانیم سختی ها را به طور واضح بیان کنیم، 
اما در تاشیم که شرمنده مردم نشویم. همکاران دولتی 
دوران سخت و غیر رفاه کشور را تجربه کرده اند. شرمنده 
مردم هستیم که آنطور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم. 
دولت در میان گود ایســتاده است، در تمام موارد دولت 
متولی دارد به طور مثال متولی کشــاورزی، وزیر جهاد 
کشــاورزی اســت و صنعت نیز متولی خود را دارد. اما 
بازرگانی ما هنوز نتوانسته است برای خود متولی خاصی 
را مشــخص کند. با مجلس قبلی تا حدودی توافق کرده 

بودیم، اما حال این موضوع به گیر و دار افتاده است.

هنوز به طرح گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور 
ورود نکرده ایم

وی با اشــاره به پیش بینی صــادرات یک و نیم میلیون 
بشکه نفت در سال ٩٩ بیان کرد: پیش بینی ها مشخص 
کرده بــود که برخی از کشــورها می تواننــد از ما نفت 
خریداری کنند. طرحی که تحت عنوان طرح گشــایش 
اقتصادی از آن نام برده می شود را هنوز به طور رسانه ای و 
دقیق مطرح نکرده ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته 
ایم که فعًا راجع به مباحث مطرح شــده در جلســات 

مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی 
دچار ســردرگمی شوند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: در بحث تجارت و فروش نفت می توانستیم موفق تر 
باشیم. در جلسه ســران قوا مواردی مطرح و برای تأیید 
رهبری به ایشــان مراجعه شد، رهبری فرمودند اگر سه 
قوه موافق باشند می توانند اجرا کنند.نوبخت در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت چند قلم از اقام اساسی 
را می دانید، گفت: خریدها در منزل توسط همسرم انجام 
می شــود و فعًا حضور ذهنی راجع بــه قیمت ها ندارم، 
همســرم از قیمت ها به بنده ُغر می زند.رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه همچنین گفت: در اســتان ها طرح هایی 
را مشــخص کرده ایم که از منابــع دولتی به چه میزان 
اســتفاده خواهند کرد البته چارت مصارف از تسهیات 
بانکــی و بخش خصوصی را هم مشــخص کرده ایم.وی 
تاکید کرد: در بحث مسکن، ساخت مسکن محرومین با 
متراژ ۶0 متر در دستور کار بود که تاکنون ٢0 هزار کلید 
به محروم نشینان تحویل داده شده است، بنیاد مسکن، 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و همچنین سازمان برنامه 
و بودجه هم برای تهیه این مســکن ها در تاش هستند. 
مســکن باید جایی برای زندگی باشد نه به عنوان کاای 

سرمایه در نظر گرفته شود.

نوبخت:

هنوزبهطرحگشایشاقتصادیمدنظررئیسجمهورورودنکردهایم

پیش از این صاحبان مشــاغل باید از ابتدای امسال ملزم به 
استفاده از کارتخوان می شــدند اما از آنجا که در پی شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، این 
موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم شد و طبق اعام 
رئیس سازمان مالیاتی الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان 
به ماه جاری منتقل شــد. ســازمان امور مالیاتی از شهریور 
ســال گذشته معادل 15 گروه از فعاان اقتصادی که حدود 
50 شغل می شــوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن 
درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی 
مالیاتــی مکلف به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و 

استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن ها، پزشکان 
و فعاان حوزه درمان )که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، سازمان نظام پزشکی 
ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر 
می شود( بودند.تا پایان پارســال تنها 50 درصد از پزشکان 
اقدام به ثبت نام در پایانه فروشــگاهی کردند و هنوز نیمی از 
پزشکان از این قانون تبعیت نکرده اند. پس از الزام پزشکان، 
نوبت به وکا برای ثبت نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از 
کارتخوان رســید که از اول مهر پارسال ثبت نام آن ها شروع 
شــد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور 
مالیاتی از امکان مجدد وکا همراه با جریمه برای ثبت نام بعد 
از مهلت قانونی که تا پایان دی ماه بود، در این ســامانه خبر 
داد که تاکنون این ســازمان آماری از ثبت نام وکا در پایانه 

فروشگاهی اعام نکرده است.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشموان 15 گروه شغلی 
برای نصب سامانه فروشــگاهی پایان دی پارسال بود که با 
اتمام آن، این مهلت تا ابتدای امسال تمدید شد. سرانجام، از 

آنجا که شیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، الزام 
مشاغل به استفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد. بنابراین، 
طبق اعام رئیس سازمان مالیاتی صاحبان مشاغل در این ماه 

ملزم به استفاده از کارتخوان می شوند.
1. وکا

٢. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین اماک
5. تاار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه 
فروشی ها و فســت فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی 
شــاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های 
غذاخوری و باغ تاارها، باغ ســراها، طباخی ها، آش و حلیم 
پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل 

مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتــل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرها، مهمان ســراها، مهمان خانه ها، مســافرخانه ها، باغ 

ویاها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها

۷. نمایشــگاه ها و فروشگاه های وســایط نقلیه موتوری)به 
استثنای ماشین آات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(

8. آرایشگاه های مردانه و زنانه
٩. آجیل و خشــکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده 

)81( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(
10. قنادی ها و شیرینی فروشــی ها، آب میوه فروشــی ها، 

بستنی و فالوده فروشی ها
11. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره 

بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها
1٢. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

1۳. لوازم تحریر و نوشــت افزارفروشی ها )به استثنای تولید 
کنندگان و وارد کنندگان(

1۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
15. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشــترکین تلفن 
همراه و ثابت و خدمات پســتی(، دفاتر خدمات الکترونیکی 
)از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شــهر، 
دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

کدام مشاغل ملزم به 
استفاده از کارتخوان 
هستند؟
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تغيير معادات گازی ترکيه به ضرر ايرانگزیده خبر
كارشناســان معتقدند كشــف ميدان عظيــم گازی تركيه در 
دريای ســياه می تواند معادات بازار گاز تغيير داده و بی شــک 
بر صادرات گاز ايران به تركيه موثر باشــد. روز گذشــته، رئيس 
جمهوری تركيــه اعام كرد كه تركيه بزرگترين ميدان نفتی در 
دريای سياه را كشف كرده كه حاوی ذخاير گاز طبيعی به حجم 
320 ميليارد متر مكعب اســت و هدف آنكارا اين اســت كه گاز 
طبيعی آن را تا ســال 2023 ميادی آماده توزيع و فروش كند. 
به اين ترتيب تركيه بزرگترين ميدان گاز طبيعی در تاريخ خود 
را در دريای سياه كشف كرده است.وی همچنين پيش بينی كرد 
كه اكتشــافات ديگری نه تنها در دريا بلكه در اراضی اين كشور 

انجام شود.

تغییر جایگاه تزارها در بازار گازی اروپا
چنين خبری برای تركيه كه همواره طی ســاليان سال مشكل 
تأمين انرژی خود را داشته اســت، می تواند عاوه بر تأمين نياز 
داخلی آن، معادات صادراتی و اســتراتژيک اروپا با اين كشور را 
تغيير اساسی دهد. با توجه به سودای حضور تركيه در بازار گازی 
اروپا، چنين اكتشــافی می تواند زنگ خطری برای تزارها كه يكه 
تاز بازار گازی قاره سبز هستند، به شمار رود. به عبارتی ديگر اين 
اكتشــاف معادات بازار گازی اروپا را می تواند به ضرر غول گازی 
دنيا تغيير دهد. از سويی ديگر پيش بينی كارشناسان بر اين است 

كه اروپايی ها كه همواره در پی متنوع ســازی مبادی واردات گاز 
خود بوده و در اين راستا همواره بر خواست روس ها گردن نهاده 
بودند، از چنين تحولی به سركردگی تركيه، استقبال كنند.بررسی 
روند وارداتی گاز تركيه طی ماه های اخير ســال جاری ميادی 
نشــان می دهد، اين كشور قدم در مسير كاهش وابستگی گازی 

خود به روســيه گذاشته است. در همين راستا سهم گاز وارداتی 
روسيه را از 46 به 2۸ درصد رسانده و جبران اين سهم واردات گاز 
را از طريق افزايش واردات از جمهوری آذربايجان و به ويژه نيجريه 
انجام داده است. حتی در برخی موارد از مصر نيز افزايش وارداتی 

داشته و چندی پيش از آمريكا محموله ال ان جی وارد كرد.

سهم ایران در بازار گازی ترکیه
به گفته كارشناسان سهم ايران در سبد وارداتی گاز تركيه از 12 
به 16 درصد رسيده است و در مقابل افزايش سهم، حجم واردات 
گاز از ايران كاهش داشــته اســت علت اين كاهش نيز، كاهش 
ميزان واردات گاز تركيه به طور كلی اســت. بنابراين اين افزايش 
سهم به نفع ايران نيست و نشان می دهد ايران از فرصت موجود 
برای افزايش سهم و حجم صادرات گاز به تركيه به خوبی استفاده 
نكرده اســت؛ اين در حالی است كه قرارداد صادرات گاز ايران به 
تركيه امكان افزايش ظرفيــت از ۸ به 12 ميليارد مترمكعب در 
سال را داشــته و حتی نياز به عقد قرارداد جديدی ندارد.حال با 
توجه به كشف چنين ميدانی گازی در دريای سياه، اوضاع ترك ها 
دستخوش تغييرات قابل توجهی خواهد شد كه در اين ميان بی 
شک ايران نيز متأثر می شــود و برآورد نخستين متخصصين از 
چنين تحواتی كه در آينده نه چندان دور رخ می دهد، نشــان 
دهنده اين است كه ايران می تواند از چنين اكتشافی متضرر شود. 
چرا كه ميزان وابستگی و واردات گاز تركيه از ايران كاهش يافته 
و از سويی ديگر برای نخســتين بار، تركيه در قامت يک بازيگر 
گازی در بازار ظاهر می شود.متخصصين معتقدند اينكه چقدر در 
بازار گاز تركيه ســهم داريم به هوشمندی ايران باز می گردد به 
همين منظور نبايد مذاكرات خود را به ســال 2026 ميادی كه 
زمان پايان قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه است واگذار كنيم.

مشارکت آبفا و بسیج سازندگی برای اصاح 
شبکه آب روستاهای اصفهان 

مديرعامل شركت آب و فاضاب اصفهان از همكاری 
و مشاركت اين مجموعه با سازمان بسيج سازندگی 
و قــرارگاه محروميت زدايی ســپاه در موضوع امور 
آب روســتاهای اين استان خبر داد. هاشم امينی در 
جريان بازديد از تصفيه خانه فاضاب شــهر سميرم 
و ناحيه صنعتی جنوب اين شــهر، اظهارداشــت: اين همكاری در قالب يک 
تفاهم نامه با بســيج ســازندگی برای كار جهادی و عام المنفعه در روستاها 
تنظيم و منعقد شــده اســت.وی با بيان اينكه در مرحله اول اين طرح 20 
روســتای غير زيرپوشــش و 20 روستای زير پوشــش آبفا برای انجام كار 
انتخاب می شــوند، تصريح كرد: در يک اقدام جهادی بهسازی، اصاح شبكه 
يا شــبكه گذاری را در تعدادی از روستاهای محروم سميرم انجام می دهيم.

مديرعامل آب و فاضاب اصفهان ظرفيت و توان نيروی مقاومت بســيج در 
عرصه ها و ميدان های مختلف را ســتود و گفت: دهيار هر روستا يا بخشدار 
هر بخش در اســتان كه بيشترين همراهی و همكاری را با آبفا داشته باشد، 
امكانات و خدمات بيشــتری از امور آب و فاضاب دريافت می كند.امينی با 
يادآوری اينكه اعتبار اســتانی آبفا با وجود شرايط سخت اقتصادی كشور و 
دولت، يک پنجم ســال گذشته است، افزود: با اين وجود روند كار ما به ويژه 
در مباحث مربوط به اصاح شبكه انتقال آب متوقف نشده و نخواهد شد.وی 
به اجرا و حفاری ۷2 كيلومتر لوله گذاری و اصاح شــبكه در سميرم اشاره 
كرد افزود: هر چند به دليل شــرايط سخت اقتصادی و هزينه های سنگين 
حفاری شبكه فاضاب اعتباری برای اين موضوع تخصيص نمی دهند اما در 
ســال گذشته ۵00 ميليون تومان به منظور انجام كار در محله هايی از شهر 

سميرم اختصاص داديم.

با اعتباری بالغ بر 20 ميليارد و600 ميليون تومان؛
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی65 

پروژه برق رسانی در غرب مازندران
مهنــدس كيوان فرح زاد مديرعامل شــركت توزيع 
نيروی بــرق غرب مازنــدران ضمن گراميداشــت 
هفته دولت كه امســال همزمان با  دهه اول محرم 
است،اظهار داشت: برق رسانی به روستای كاوه ملک 
در شهرســتان تنكابن ،اجرای طرح جايگزينی كابل 
خودنگهدار و بركناری ســيم های بدون عايق، تامين برق متقاضيان شهری 
و روســتايی و چاه های آب كشــاورزی، ايجاد رينگ مابين خطوط اصلی و 
اصاح و بهينه سازی شــبكه ها از اهم پروژه های قابل بهره برداری در اين 
هفته اســت.وی افزود: در اين ايام 41پروژه برق رسانی به متقاضيان ،اصاح 
و نوســازی خطوط و تاسيسات ،رفع ضعف ولتاژ به ارزش 141ميليارد ريال 
بــه بهره برداری رســيده و عمليات اجرايی 24 پــروژه تامين برق و اصاح 
ونوسازی شبكه به ارزش 6۵ ميليارد ريال آغاز خواهد شد.فرح زاد ادامه داد: 
همچنين در راســتای ارتقای كيفيت خدمات و بهبود شاخص ها در زمينه 
كاهش خاموشــی و افزايش رضايتمندی شهروندان طرح نوسازی و تجهيز 
مركز فوريت های برق)ديســپاچينگ( با بهره مندی از سيســتم های نوين 
مانيتورينــگ و مخابرات با صرف اعتباری بالــغ بر 10 ميليارد ريال به بهره 

برداری رسيد.

سرپرست امور آبفا شهرستان گلوگاه خبر داد؛
اجرای 114 مورد نمونه گیری دوره ای از 

مخازن و انشعابات گلوگاه
در راستای پايش كيفيت آب آشاميدنی، 114 مورد 
نمونه برداری از مخازن و انشعابات شهرستان گلوگاه 
انجام شدمهندس مسعود حسن پور سرپرست امور 
آبفا شهرستان گلوگاه در گفتگويی با اعام عملكرد 
اين امور طی ســه ماهه ابتدای سالجاری از اصاح و 
توسعه شبكه آبرسانی شهرســتان گلوگاه به طول يک كيلومتر و استاندارد 
ســازی 1۸ فقره انشــعابات خبر داد و افزود: واحد كنتــرل كيفی اين امور 
اقداماتی در راستای شستشوی  4 باب مخازن آب روستايی ، شستشوی ۵۵ 
كيلومتر شبكه های شهری و روستايی ، نصب 11 فقره شير برداشت مخازن 
شــهری و روســتائی و توزيع 2۵0 گيلو گرم پركلرين در روستاهای تحت 
پوشش و غير تحت پوشش انجام داد.مهندس حسن پور با اشاره به نصب 10 
فقره انشــعاب آب  و تعويض 30  فقره كنتور خراب اظهار داشت: مهمترين 
اقدامــات واحد بهره برداری امور آبفا شهرســتان گلوگاه  نصب و راه اندازی 
اتوماســيون، تايمر و تابلو مخزن مادر يخكش ، راه اندازی و تعويض 4 فقره 
الكترو پمپ ، تعويض 4 فقره فن تابلو برق تأسيسات آبرسانی و چاه ، تعويض 
و رفع اتصالی نگهبانی مخزن گلوگاه ،ايروبی چاه روســتای خورشــيدكا، 
تعويض 200متر لوله پلی اتيلن خط انتقال چشــمه قلقلی روستای تيله نو 
، همچنين ترميم و برقراری خط انتقال چشــمه روســتای تيرتاش ، اتصال 
شبكه توزيع عبور گلزار شهدای روستای تيله نو بعد از سيل اخير ، شستشو 
و گندزدايی مخازن روستاهای تحت پوشش ،توسعه شبكه روستای مهديرجه 

به طول 60  متر از طی سه ماهه ابتدای سالجاری بوده است.

برای نخستين بار در كشور؛
نصب دستگاه تصفیه شیمیایی روغن 

ترانسفورماتور در نیروگاه نکا
با ســاخت و نصب دستگاه تصفيه شــيميايی روغن 
ترانســفورماتور در نيروگاه  شهيدسليمی نكا، ايران در 
ميان پنج كشــور دارنده اين فنــاوری در جهان قرار 
گرفت.بيــش از 40 درصــد ترانســفورماتورهای دنيا 
كه دارای عمری بين 2۵ تا 30 ســال هســتند نياز به 
تعويض روغن دارند كه اين اقدام دارای مســائل متعددی از جمله آلودگی های 
زيست محيطی و نحوه دپوی روغن تعويض شده است، اما اين دستگاه  قادر است 
روغن را پس از تصفيه به شرايط اوليه بازگرداند.كاهش اسيديته، بهبود كشش 
بين ســطحی روغن و از بين بردن آلودگی روغن های ترانســفورماتور از جمله 
مزايای اين دستگاه ساخته شده توسط شركت های دانش بنيان كشورمان است 
كه قابليت تصفيه شــيميايی 6 هزار ليتر روغن در ساعت را داراست.نيروگاه  نكا 
دارای چهار ترانس اصلی و يک ترانسفورماتور جايگزين است كه  تعويض روغن 
ترانس های مجموعه نيازمند ۵0 ميلياردتومان اعتبار بود كه با استفاده از چنين 

روشی اين مهم با صرف هزينه  ای حدود 3.۵ ميليارد تومان انجام  خواهد شد.

 روسیه با کنار زدن عربستان دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت جهان شد

روســيه در ماه ژوئن نفت خام بيشــتری نسبت به عربستان سعودی 
توليــد كرده و به ايــن ترتيب در رتبه دوم در بيــن بزرگترين توليد 
كنندگان نفت جهان قرار گرفته است. به گزارشز اويل پرايس، اطاعات 
سازمان مشترك آمار عربستان )جودی( نشان می دهد روسيه در ماه 
ژوئن نفت خام بيشــتری نسبت به عربستان ســعودی توليد كرده و 
به ايــن ترتيب در رتبه دوم در بيــن بزرگترين توليد كنندگان نفت 
جهان قرار گرفته اســت. رتبه اول در اين گروه در اختيار آمريكاست. 
سازمان مشترك آمار عربستان ارقام توليد نفت از 114 كشور را جمع 
آوری و گزارش می دهد. طبق اطاعات اين ســازمان، توليد نفت خام 
روســيه در ماه ژوئن برابر با ۸.۷۸۸ ميليون بشكه در روز بوده است. 
عربســتان ســعودی در همين ماه كمتر از ۷.۵ ميليون بشكه در روز 
نفت توليد كرد. اين كشور در ماه ژوئن عاوه بر 2.۵ ميليون بشكه در 
روز كاهش توليدی كه طبق قرارداد اوپک پاس متعهد شــده بود، به 
طور داوطلبانه يک ميليون بشــكه نفت ديگر از توليد خود را كم كرد.

در حالی كه روسيه و عربستان توليد خود را طبق قرارداد كاهش توليد 
اوپک  پاس پايين می آورند، آمريكا در ماه ژوئن عليرغم كاهش توليد 
در پاســخ به قيمت پايين نفت، همچنان بزرگترين توليد كننده نفت 
خام دنيا بود. اطاعات جودی نشــان می دهد آمريكا در ماه ژوئن به 
طور متوسط 10.۸۷9 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده كه بيشتر 
از 10 ميليون بشــكه توليد شده در ماه مه است. اين پايين ترين رقم 
توليد ماهانه آمريكا از اواخر 201۷ بوده است.ســقوط قيمت نفت در 
اوايل سال جاری ميادی باعث شد عربستان و روسيه قرارداد جديدی 
برای كاهش توليد امضا كنند و توليد نفت خود را بيشــتر از قرارداد 
قبلــی پايين بياورند. توليدكنندگان نفت آمريكا هم حدود 2 ميليون 
بشكه از توليد خود را در پاسخ به قيمت پايين نفت كمک كردند.اداره 
اطاعات انرژی آمريكا تخمين می زند توليد نفت خام اين كشــور به 
طور متوسط 990 هزار بشكه در روز در سال جاری ميادی كم شود 
و به 11.26 ميليون بشكه در روز برسد. عليرغم اينكه اين رقم بيشتر 
از آن چيزی است كه اداره اطاعات انرژی آمريكا در ماه گذشته پيش 
بينی كرده بود، ولی آمريكا همچنان بزرگترين توليد كننده نفت دنيا 

پس از عربستان و روسيه خواهد بود.

 توقف سرمایه گذاری آرامکو در پاایشگاه
 1۰ میلیارد داری چین

شــركت آرامكوی سعودی سرمايه گذاری در جوينت ونچری برای ساخت مجتمع پاايش 
و پتروشيمی 10 ميليارد داری در چين را در بحبوحه كاهش هزينه سرمايه متوقف كرد.

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند چين به ساخت اين پروژه ادامه خواهد داد و جوينت ونچری 
كه آرامكوی سعودی 3۵ درصد در آن سهم دارد، گزينه ای برای آينده خواهد ماند.آرامكوی 
ســعودی در فوريه ســال 2019 توافقی را برای تشكيل بزرگترين سرمايه گذاری مشترك 
چينی-خارجی با شركتهای نورينكو و پانجين سينسن به منظور ساخت يک مجتمع پاايش 
و پتروشــيمی يكپارچه در چين امضا كرد. اين مجتمع 10 ميليارد داری پاايشگاهی به 
ظرفيت 300 هزار بشــكه در روز خواهد داشت و آرامكو قرار بود ۷0 درصد از خوراك نفت 
خام اين مجتمع را تامين كند و بنا بود فعاليت اين مجتمع در سال 2024 آغاز شود.آرامكوی 
سعودی سال گذشته قراردادهای متعددی را برای تضمين تقاضای آتی برای نفت عربستان 
امضا كرد. با اين حال امســال سقوط قيمتها و تقاضا برای نفت، برنامه های شركتهای نفت 
بزرگ شــامل آرامكو را بهم ريخته و اين توليدكنندگان با ســقوط درآمد، ســود و جريان 
نقدينگی مواجه شده اند.شركت آرامكو در سه ماهه دوم همزمان با اعام سقوط بی سابقه 
ســود، در هزينه ســرمايه و فعاليتهايش تغييراتی داد. سود خالص آرامكو در سه ماهه دوم 
امسال ۷3.4 درصد كاهش يافت و به 24.6 ميليارد ريال سعودی معادل 6.۵۷ ميليارد دار 

در مقايسه با 92.6 ميليارد ريال در مدت مشابه سال گذشته رسيد.

 امضای بزرگترین قرارداد فروش
 برق تجدیدپذیر صنعت آبفا

بزرگ ترين قرارداد فروش برق تجديدپذير صنعت آب و فاضاب كشــور توســط شــركت 
فاضاب تهران با سازمان انرژی های تجديدپذير و بهره وری انرژی برق )ساتبا( به مدت 1۵ 
سال مبادله شد.عباســعلی مصرزاده - معاون بهره برداری شركت فاضاب تهران - با اعام 
اين خبر گفت: با انعقاد اين قرارداد در مدت 1۵ ســال )از شــهريور سال 139۸ تا شهريور 
ســال 1413( امكان فروش برق توليدی اين نيروگاه كــه در حدود ۵00 ميليارد كيلووات 
ساعت است با نرخ پايه 10۵00 ريال فراهم شده است.او افزود: در چارچوب عملياتی شدن 
ماده )62( قانون تنظيم بخشــی از مقررات مالی دولت مبنی بــر تكليف وزارت نيرو برای 
خريداری انرژی برق توليدی توسط نيروگاه و توليدكنندگان بخش های خصوصی و دولتی 
با قيمت های تضمينی و بند )ب( ماده )133( قانون برنامه پنج ســاله پنجم، قرارداد فروش 
برق توليدی نيروگاه بيوگازسوز تصفيه خانه فاضاب جنوب تهران كه به عنوان تنها نيروگاه 

بيوگاز ناشی از تصفيه فاضاب در ايران در حال فعاليت است با سازمان ساتبا مبادله شد.

  چین ۳۷ میلیون بشکه نفت از آمریکا 
وارد می کند

چين ماه آينده 3۷ ميليون بشكه نفت خام از آمريكا تحويل می گيرد. ای كشور 
موظف است طبق قرارداد تجاری كه در سال گذشته بسته شده، 1۸.۵ ميليارد دار 
انرژی در سال جاری ميادی و 33.9 ميليارد دار در سال آينده از آمريكا خريداری 
كند. به گزارش اويل پرايس، چين نفتكش هايی را اجاره كرده كه می توانند 3۷ 
ميليون بشكه نفت خام را در ماه آينده از آمريكا تحويل بگيرند. با وجود درگيری 
های اخير بين آمريكا و چين، واردات اين مقدار نفت برای چين يک ركورد است و 
طبق الزامات قرارداد تجاری كه در سال گذشته بسته شده صورت می گيرد. چين 
موظف است 1۸.۵ ميليارد دار انرژی در سال جاری ميادی و 33.9 ميليارد دار 
در سال آينده از آمريكا خريداری كند. اين محموله ها محصوات متفاوتی از نفت 
خام و گاز طبيعی مايع گرفته تا زغال سنگ و محصوات نفتی را شامل می شوند. 
ولی همه گيری ويروس كرونا تقاضا برای اين محموله های انرژی را از بين برده و 
تعهد چين به قرارداد را سخت تر كرده است. حتی قبل از آغاز هم گيری ويروس 
كرونا هم در مورد توانايی چين برای خريد تمام مقدار انرژی كه در قرارداد توافق 
شــده، ترديد وجود داشــت. با اين وجود، كل واردات نفت خام چين در نيمه اول 
سال جاری ميادی بيشــتر از همين دوره در 2019 بوده است. متوسط واردات 
نفت چين در اين مدت 10.۷۵ ميليون بشــكه در روز بوده كه 10 درصد بيشتر 
از همين زمان در ســال گذشته اســت. طبق گفته تحليلگران ريفينيتيو ايكون، 
واردات نفــت چين از آمريكا هم تا ۵ ميليون تن افزايش يافته كه معادل بيش از 
يک ميليون بشــكه در روز است. اين رقم نسبت به سال گذشته بااتر است ولی 
از مقدار نفتی كه چين طبق قرارداد برای خريد از آمريكا در سال جاری ميادی 

متعهد شده كمتر است. 

مديرعامل شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد در بازديد مجموعه قضايي 
شهرستان سرخس از پاايشگاه عنوان كرد:

سرمایه گذاري دو هزار میلیارد ریالي بخش 
خصوصي  در سرخس و ایجاد زنجیره تولید 

فرآورده هاي گوگردي
جمعي از مديران، كاركنان و قضات دادگســتري شهرســتان مرزي سرخس از 
واحدهاي عملياتي شــركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد بازديد و از نزديک با 
روند پاايش گاز طبيعي و خدمت رســاني به هموطنان در حوزه شمال و شمال 
شرق كشور آشنا شدند.به گزارش روابط عمومي شركت پاايش گاز شهيد هاشمي 
نژاد، مديرعامل اين مجتمع گازي در اين خصوص گفت: به بركت خون شــهدا و 
جانفشاني هاي جانبازان، پاايشگاه خانگيران روز به روز مدارج ترقي خود را طي 
كرده و هم اينک 3۸ ســال از فعاليت پاايشــگاه در اين خطه مرزي مي گذرد.

مهندس سيد مجيد منبتي افزود: كاركنان سخت كوش صنعت عظيم نفت و گاز 
براي سربلندي ايران اسامي و پايداري توليد بطور شبانه روزي تاش مي كنند تا 
هموطنان در آسايش و رفاه باشند.مديرعامل شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد 
مولفه امنيت را زمينه ساز سرمايه گذاري خارجي و داخلي عنوان و بيان كرد: هم 
اكنون شاهد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سرخس هستيم و فعاان اقتصادي 
بالغ بر دو هزار ميليارد ريال در بخش توليد فرآورده هاي گوگردي سرمايه گذاري 
كرده اند.مهندس منبتي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري 
به نام » جهش توليد » تاكيد كرد: امسال با استفاده از تمام ظرفيت ها و با تكيه بر 
دانش مهندسان و متخصصين در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري گام 
برداشته و براي توليد پايدار انرژي و همچنين كمک به مردم منطقه در قالب ايفاي 

مسئوليت هاي اجتماعي از هيچ تاشي فروگذار نخواهيم بود.

 وزير نيرو با بيان اين كه اوج تابســتان 
گرم امســال بدون خاموشــی ناشی از 
كمبود توليد پشــت سر گذاشته شده، 
گفت: انجام مديريت خوب و برنامه ريزی 
شــده، اوج بار تابســتان امسال كه در 
روز 31 تيــر رخ داد، به شــب منتقل 
شد.به گزارش پايگاه اطاع رسانی وزارت 
نيرو، »رضا اردكانيان« به مناسبت هفته 
دولت افزود: برنامه ای را از پارسال همين 
موقع با عنــوان 099 طراحی كرديم؛ 
يعنی با وجــود تحريم ها و كمبودها و 
اين كه به طور طبيعی ســاليانه برای 
حدود يــک ميليون مشــترك جديد 
بايد تامين برق شــود، می خواهيم كه 
در تابستان 99 خاموشی ما صفر باشد.

وی اضافه كرد: اكنون در كشور بزرگی 
كه ۸3 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده 
نيروگاهــی و حدود 900 هزار كيلومتر  
شبكه های انتقال و توزيع برق به همراه 
صدها دستگاه و تجهيزات مختلف پست 
و غيــره در صنعت برق وجــود دارد، با 
برنامه ريزی دقيق و تاش همه فعاان 
اين صنعت در ســازمان دولت و بخش 
خصوصی اوج بار امسال بر اساس آنچه 
گذشت 31 تير 99 بود و برای نخستين 
بار در 10 ســال گذشته اين اوج بار در 
شــب اتفاق افتاد.همچنيــن در روز به 
قدری خــوب مديريــت و برنامه ريزی 
شــده بود كه اوج بار به شب منتقل و 
بدون خاموشــی پشت سر گذاشته شد 
و در عين حال ميزان انرژی بيشــتری 
را هم نســبت به ســال گذشته عرضه 

شد.اردكانيان خاطرنشــان كرد: عاوه 
براين در صنايع بزرگ حدود 11 درصد 
و در كل كشور 4.۵ درصد عرضه انرژی 
بيشتری داشتيم و تعهدات صادراتی كه 
در اين شــرايط يک منبع ارزی و برای 
صنعت برق و شركت های دست اندركار 
در دولت و بيرون از آن راهگشاســت، 
به خوبــی انجام شــد.وی توضيح داد: 
امروز در شــرايط كرونا كه تامين برق 
نقش بســيار تعيين كننده ای در تداوم 
خدمت رســانی به مردم، در بيمارستان 
و بخش درمان داشــت، در بخش آب 
هم به دليل چنين شــرايطی در برخی 
شهرها نســبت به سال گذشته مصرف 
آب شرب و بهداشت حتی تا حدود 40 
درصد افزايش يافت.اردكانيان خواستار 
جلوگيری از هدررفت آب توسط مردم 
در عين رعايت موارد بهداشــتی شد و 
درباره بهای آب و برق گفت: ســه سال 
پيش مصوبه ای از دولت اخذ شد كه هر 
سال آب و برق برای كسانی كه الگوی 
مصرف را رعايت نمی كنند، هفت درصد 
افزايــش پيدا كند و به غيــر از اين هم 
عمل نشد و سعی و برنامه ريزی ها براين 
اساس است، كســانی كه بيش از الگو 
مصرف می كنند، آنها هم تشويق شده و 

به جرگه رعايت كنندگان الگوی مصرف 
بپيوندند كه كشور از حيث آب و برق با 

مشكل روبرو نشود.
وزيــر نيرو افزود: چنانچه مشــتركانی 
تصميم گرفتند كه تــا مدتی كماكان 
پر مصرف باشــند، دولت تصويب كرده 
كه آنها 16 درصد افزايش تعرفه داشته 
باشند.وی خاطرنشان كرد: اكنون بابت 
هر 1000 ليتر آب در شــهرها حدود 
۵00 تومــان و در روســتاها نصف اين 
همچنين  می شــود،  دريافــت  قيمت 
در حالی كــه قيمت تمام شــده يک 
كيلووات ســاعت حــدود 140 تومان 
اســت،بطور متوســط نصف اين مبلغ 
را در بخش خانگی دريافت می  شــود.

اردكانيان پيرامون پنل های خورشيدی 
گفت: كســانی كــه چــه در مقياس 
كوچک )كيلوواتــی( و چه در مقياس 
توليد  برق خورشيدی  بزرگ)مگاواتی( 
می كنند و حــدود هزار مــگاوات آن 
در كشــور در مدار قــرار دارد، قرارداد 
خريد تصمينی امضا می  شــود و آنچه 
خريداری می شود، چندين برابر قيمتی 
اســت كه برق مصرفی خود آنهاســت 
و فروخته می شــود.وی بــا بيان اينكه 
طبيعی اســت كه برای ادامه دادن اين 

معامله بايد منابع مالی كافی در اختيار 
صنعت برق باشد، گفت: امسال تصميم 
گرفته شــد كه در مقياس وسيع تری 
بتــوان مردم را بــرای احداث پنل های 
مقياس های  و  كوچک تر  خورشــيدی 
كيلوواتی تشويق كرد و با ترتيب هايی 
كه فراهم شــده می توانيم آن انگيزه را 
بــرای هموطنان برقــرار كنيم تا بويژه 
پرمصرف ها بتوانند بخشی از برق مصرفی 
خودشان را توسط همين پنل ها فراهم 
كنند.وزير نيرو درباره بهره مندی از توان 
شــركت های دانش بنيان، دانشگاه ها و 
دانش آموخته های دانشــگاهی در قالب 
يک طــرح برای اســتفاده از پنل های 
خورشــيدی هم گفت: اكنون اين كار 
شروع شده است، شركت های متعددی 
وجود دارند كه خود، اين پنل ها را می 
ســازند و  به كســانی كه  برای توليد 
سرمايه گذاری  خورشيدی  نيروگاه های 
كان می كنند، طبق مقررات اباغی در 
صورتی كه از پنل های داخلی استفاده 
كننــد تــا 30 درصد بــرق توليدی را 
گران تر خريداری تا به ســمت استفاده 
از اين پنل ها سوق داده شوند.اردكانيان 
#هرهفته_ پويــش  همچنين دربــاره 

الف_ب_ايران اضافه كرد: انتظار می رود 
امسال بتوانيم با تعهدی كه انجام شده 
2۵0 پروژه در اين پويش به اتمام برسد 
و تاكنون ۵۷ پروژه آن افتتاح شــده و 
بقيه پروژه ها هم اميد اســت در زمان 
و موعد خود به اتمام برســد و مردم از 

نتايج آن بهره مند شوند.

وزیر نیرو:
اوج تابستان بدون اعمال 

خاموشی سپری شد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
 شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب )سهامي خاص(

 بدينوســيله از كليه ســهامداران محترم شــركت آهاب )سهامي خاص( 
يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شركت كه در روز شنبه مورخ 1399/06/22 رأس ساعت 
12 ظهر در محل قانوني شــركت واقع در خيابان ماصدرا خيابان شــيخ 

بهائي شمالي پاك 64 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضاء هيئت مديره.

 به شماره ثبت 67481 و شناسه ملی  10101124336 
با سرمایه 158.000.00.000 ریال

هيئت مديره
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گزیده خبر رئیس سازمان شیات کشور مطرح کرد

تبعه خارجی مجوز صیادی در آب های ایران ندارد
رئیس ســازمان شیات کشــور از فعالیت ۱۳۴ فروند کشتی 
صیدترال در آبهای کشــور خبر داد.نبی اه خون میرزایی در 
نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد در پاسخ به این سوال 
که آیا صید ترال در کشــور انجام می شود یا خیر؟  گفت:صید  
ترال در داخل کشــور انجام می شــود. البته به فراخور برنامه 
ها محدودیت هایی در برخی ماه ها اعمال می شــود. در حال 
حاضــر  یک محدودیت دوماهه برای صید فانوس ماهی اعمال 
شده است.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا صید 
ترال به منابع دریایی آســیب وارد نمی کند؟  گفت:صید ترال 
فقط صید ترال کف نیست. صید ترال فانوس ماهیان ترال میان 
آبی اســت که در این صید نباید ادوات صید و تور به کف دریا 
برسد و اگر این اقدام صورت بگیرد تخلف است.به گفته رئیس 
سازمان شــیات  صید برخی گونه های  از جمله میگو اساسا 
از کف دریاســت. همچنین در حال حاضر  حدود ۱۳۴ فروند 
کشتی برای صید ترال فعال هستند و مجموع صید ترال حدود 

۱۶۵هزارتن است.

خرید تضمینی حمایت نشد، خرید امانی در دستور کار 
قرار گرفت

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که 
آیا خرید تضمینی از مزارعی که دچار انباشت محصول شده اند، 
انجام شده است یا خیر گفت : در حالت عادی عرضه محصوات 
شیاتی در کشور متناسب با تقاضای داخل کشور است و هیچ 
مشــکلی در این زمینه وجود ندارد اما در پایان سال گذشته به 
علــت محدودیت های حمل و نقلی و محدودیت های صادراتی 
با شیوع کرونا دچار مشکاتی در این زمینه شدیم و محصوات 
آبزی پروری با انباشــت در مزارع مواجه شدند و ضرورت  یک 
سیاست حمایتی در این زمینه به وجود آمد. این مشکل بیشتر 
در حــوزه پرورش ماهی در دریا بود.وی خاطر نشــان کرد: به 
همین منظــور و برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان 
خرید تضمینی ماهی مطرح شد. خرید تضمینی ضوابطی دارد 
و بایســتی تمهیداتی از قبل برای تامیــن منابع مالی در نظر 
گرفته شــود و همچنین در بودجه سنواتی سال دستگاهی که 
می خواهــد آن را خریداری کند و ضــرر و زیان فروش آن نیز 
پیش بینی شود که مورد حمایت ستاد تنظیم بازار قرار نگرفت. 
علــی رغم این که در ابتدا موافقت شــد ولــی چون در تامین 
منابع مالی دچار مشکل شــدند خرید تضمینی منوط به این 
شد که تامین منابع مالی صورت بگیرد و فعًا موافقتی با خرید 
تضمینی نشده است. اما دستور کار قرار دارد تا منابع مالی آن 
تأمین می شــود. پیگیر آن از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه 
هــای ذی ربط هســتیم.خون میرزایی تصریح کــرد: در حال 
حاضر خرید امانی از مزارع پرورش ماهی در دریا که با انباشت 

تولیدات مواجه شده اند در دستور کارقرارگرفته و موافقت های 
آن اخذ شده است. شرکت پشتیبانی امور دام نیز این خریدها 
را انجام می دهد. به موازات آن با هماهنگی هایی که با سازمان 
تعاون روستایی کشور و شهرداری تهران انجام شده در حال این 
هســتیم بستری برای برای توزیع محصوات شیاتی را طریق 

بازارچه ها و غرفی که دراختیار دارند، ایجاد کنیم.

ســرانه مصرف آبزیان در سال گذشــته به 13 کیلو و 
300گرم رسید

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه در ســال 
گذشــته تولیدات شــیات فراتر از تکلیف برنامــه بود گفت: 
سال گذشته تکلیف داشــتیم که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن 
محصوات شــیاتی تولید کنیم ولی این مقدار به یک میلیون 
و ۲۸۰ هزار تن رســید. همچنین تکلیف مصرف ســرانه ۱۳ 
کیلوگرم در ســال بود که سال گذشته این مقدار به ۱۳ کیلو و 

۳۰۰ گرم رسید. از طرفی تراز تجاری شیات نیز مثبت شد.

امسال بیماری لکه سفید میگو مشاهده نشده است
رئیس سازمان شیات به وضعیت بیماری لکه سفید میگو اشاره 
کرد و گفت: سال گذشــته از بیماری لکه سفید میگو خسارت 
دیدیم ولی امسال تا به امروز  که حدود ۱۰۰۰ تن میگو پرورشی 
صید کردیم موردی مشاهده نشده است و به نظر می رسد سال 

بی خطری باشد.

سال گذشته 39هزارتن فانوس ماهی صید شد
وی همچنین به وضعیت صید ترال فانوس ماهیان نیز اشــاره 
کرد و گفت: کل صید فانوس ماهیان سال گذشته به حدود ۳۹ 
هزار تن رسید که از این میزان ۳۱هزارتن  صید هدف و ۸ هزار 
تن صید ضمنی بود. در واقع نسبت صید هدف به صید ضمنی 
۸۰ درصد به ۲۰درصد بود.این مقام مسئول در سازمان شیات 
کشــور اضافه کرد: بر روی ناوگان صید و صیادی هنگام ورود 
به دریا کنترل های صورت می گیرد و وقتی آنها به اســکله باز 
می گردد نیز بر روی آنها نظارت هایی می شود. یگان حفاظت 
به صورت مســتمر آنها را پایش می کند و سامانه کنترل از راه 
دور سازمان شیات نیز بر آنها نظارت مستمر دارد. در حقیقت 

ایه های مختلف نظارتی بر روی صید ترال انجام می شود.

تبعه خارجی مجوز صید و صیــادی در آب های ایران 
ندارد

خون میرزایی با اشاره به اینکه هیچ صیاد چینی در آبهای ایران 
مجوز فعالیت ندارد، گفت: مجوز صید به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی ایرانی داده می شــود و هیچ تبعه خارجی از ما مجوزی 
دریافت نخواهد کرد. چیزی تحت عنوان فعالیت صیادان چینی 
نداریم اگر کسی گزارشی از فعالیت صیادان خارجی در صیدگاه 
های ما دارد به صحت آن شــک داریم زیرا نیروهای حفاظتی 
دریایی به هیچ وجه اجازه تجــاوز و بهره برداری از صیدگاه ها 
را به ناوگان های خارجی نمی دهند.به گفته وی کشــور ما و 

ناوگان صیادی ما در اقیانوس هند رتبه دوم و در غرب اقیانوس 
هند رتبــه اول صید و صیــادی دارد. در آب های بین المللی 
بین دو کشــور ایران و عمان صید فانوس ماهی می کنیم و در 
آب های ســاحلی عمدتاً صیادان ایرانی هستند.وی اضافه کرد: 
البته ممکن است اشخاصی در قالب شرکت های ایرانی به عنوان 
متخصص و کارمند در یک ناوگان های صید و صیادی  ایرانی 

فعالیت کنند ولی آنها نیروی کار هستند.

باید به سمت صید هدفمندتر حرکت کنیم
وی در پاســخ به ســوال که چه برنامه هایی برای صید ماهی 
در قفس و صید با قــاب دارید، گفت: وقتی صید با تور انجام 
می شــود ماهی  به علت فشــار وزنی در مقایسه با صید قاب 
که به صورت هدفمند یک ماهی مشــخصی با ابزار مشــخص 
صید می شــود، کیفیــت پایین تــری دارد. در در روش قاب 
صیــد هدفمنــد و کیفیت ماهی به دســت آمده نیز بیشــتر 
اســت. تاشمان این اســت که صید های ساحلی و صیدهای 
غیر هدفمند را به ســمت صیدهای هدفمند با روش قاب تن 
ماهیان و ماهیان درشــت  هدایت کنیم. ممکنه اســت میزان 
صید بدســت آمده کمتر باشد اما ارزش محصول بااتر خواهد 
بــود. خون میرزایی ادامه داد: تجهیــزات صید با قاب گرانتر 
است اما بایستی با حمایت و فراهم آوردن تهسیات این تغییر 

روش را اعمال کنیم.

تسهیاتی برای تغییر روش صیادی به صید با قاب در 
نظر گرفته شده

رییس سازمان شیات تصریح کرد: مشتریان خوبی برای صید 
با قاب وجود دارد عمدتاً ژاپنیها و کشــورهای آسیای جنوب 
شــرقی خریدار محصوات صید با قاب هستند. رویکردمان 
این اســت که در جزایر جنوبی کشور به سمت صید با قاب 
حرکــت کنیم. از تغییر روش ناوگان صیادی کشــور به صید 
با قاب اســتقبال می کنیم و تســهیاتی بــرای آنها نیز در 
نظر گرفتیم.رییس ســازمان شیات کشور به وضعیت تولید 
خاویار  در کشــور اشاره کرد و گفت :در تولید خاویار تکلیف 
برنامــه ایی حدود ۱۰تن بود در حالــی که  تولیدما ۱۰.۷تن 
بود. همچنین چشــم انداز این صنعت بســیار امیدوار کننده 
است.وی همچنین به ازادی تعدادی از صیادان در بند دزدان 
دریایی سومالی در روزهای گذشــته و جان باختن دو صیاد 
دیگر اشاره کرد و گفت: متاســفانه در روزهای گذشته ۲تن 
دیگر از جامعه صیادی ما به وســیله نیروهای مســلح کشور 
امارات مورد حمله قرار گرفتند جان باختند. امیدواریم وزارت 
امور خارجه آن را پیگیری کند که شــاهد حوادث ناگوار این 

چنینی در آینده نباشیم.

 فعالیت 4 استارتاپ معدنی در ایمینو
رئیــس هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه از مرکــز نوآوری معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمینو( بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور صبح امروز ضمن 
بازدیــد از مرکز نوآوری معادن و صنایــع معدنی ایران، در جریان فعالیت این 
مرکز و استارتاپ های مستقر در آن قرار گرفت.در این مرکز، فضا برای فعالیت 
۶ اســتارتاپ فراهم شــده که در حال حاضر ۴ استارتاپ شامل »شبیه سازی 
گمانه های اکتشافی«، »مدیریت باطله های معدنی«، »افزایش بازیابی سیستم 
های لیچینگ و بیولیچینگ مس با اســتفاده از آاینده های گازی خروجی از 
دودکش کارخانه ها« و »ساخت و راه اندازی نخستین سامانه اکتشافات زمین 
شناسی – ژئوفیزیکی )مغناطیس سنجی( هوابرد پهپادی« فعالیت می کنند.۴ 
اســتارتاپ مذکور از میان ۱۵ ایده برگزیده دومین جشنواره اینوماین پس از 
انجام مصاحبه، حائز شرایط برخورداری از خدمات مرکز نوآوری ایمینو شدند 
و اکنون دوره شکل دهی را تا زمان انعقاد قرارداد قطعی با هدف برخورداری از 

سایر امتیازات شتابدهی در بخش استارتاپ ها طی می کنند.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد:
بهره برداری از ۸ پروژه دریایی و بندری 

همزمان با هفته دولت 
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از بهره برداری ۸ پروژه دریایی و بندری 
همزمان با هفته دولت و در راســتای تحقق شعار سال ۹۹ "جهش تولید« در 
بنادر غرب هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه،«قاسم عسکری نسب« ارتقاء توان عملیاتی بندر، افزایش سطح ایمنی 
دریانوردی در آبراه های تحت حاکمیت و ارتقاء سطح ایمنی و امنیت بندر را 
از جمله اهداف بهره برداری از  این ۸ پروژه دریایی و بندری برشمرد و گفت: 
با توجه به نقش بندرلنگه در اســتان هرمزگان و بــا توجه به اینکه این بندر 
فعالترین بندر اســتان هرمزگان بعد از بندر شهید رجایی و به عنوان پایتخت 
ترانزیت خودروی کشور می باشد، بهره برداری از  این ۸ پروژه دریایی و بندری 
همزمان با هفته دولت و بهره گیری از تمام توان و پتانســیل های بنادر غرب 
هرمزگان می تواند رونق بیشتر اقتصادی منطقه را رقم بزند.وی اظهار داشت: 
ارزش ریالی این ۸ پروژه که به مناســبت هفته دولت به بهره برداری خواهد 
رسید، ۱۳۰ میلیارد ریال است که این پروژه ها شامل بهره برداری از سیستم 
اطفاء حریق در حوضچه و اماکن بندر، بهره برداری از رمپ بندر شــیوء ، بهره 
برداری از پســت برق ضلع شرقی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، تعمیرات 
اساسی شبکه روشــنایی بندر، بهره برداری از یک فروند قایق پاکسازی، بهره 
برداری از سیستم دوربین های مداربسته، بهره برداری از دوربین پاک خوان 

در ورودی و خروجی بندر، بهره برداری از یک دستگاه باابر می باشد.

مدیرعامل بانک ملت در حاشیه بازدید از سایپا:
 همکاری با شرکت های قطعه ساز سایپا 

جهت تولید قطعات جدید
مدیرعامل بانک ملت گفت: اقدامات مناسبی در حوزه 
طراحی و توسعه محصول در سایپا انجام شده که باعث 
ایجاد شرایط بســیار خوبی در این گروه خودروسازی 
خواهد شــد.، مدیرعامل بانک ملت به همراه جمعی از 
مدیران ارشــد این بانک از مرکــز تحقیقات و نوآوری 

و خطوط تولید شــرکت ســایپا بازدید کرد.در این بازدید محمد بیگدلی گفت: 
استراتژی قبلی گروه ســایپا در حوزه تولید محصوات اقتصادی و ارزان قیمت 
بوده ولی با شرایط موجود و تغییر استراتژی این شرکت، شاهد تولید محصوات 
متنوعی در رده های مختلف خواهیم بود که به زودی وارد بازار خواهد شد و این 
اقدامات بسیار ارزشمند است.دیرعامل بانک ملت گفت: این چنین اقداماتی در 
شرایط عادی جزو برنامه های معمول شرکت های تولیدی است ولی در شرایطی 
که کشــور تحت تحریم و فشارهای شدید اقتصادی است و هیچ گونه همکاری 
های بین المللی انجام نمی شود انجام برنامه های نوآورانه و توسعه ای در حوزه 
تولید نشان از تخصص نیروها و توان مدیریتی باا دارد که در سایپا در حال انجام 
است.ی افزود: سایپا یکی از شرکت های بزرگ در حوزه اشتغال و تولید در کشور 
است که توانسته با شرایط موجود در این زمینه ها رشد کند و شرایطش روز به 
روز بهتر می شود، بر همین اساس به زودی سایپا در داخل کشور از جنبه های 

مختلف به خودروساز اول تبدیل خواهد شد.

در جریان سمپوزیوم مدیریت خاق در توسعه کسب و کار؛
از مدیرعامل گل گهر به عنوان مدیر 

نقش آفرین در دوران رکود تجلیل شد
ســمپوزیوم کاربــردی مدیــران موفــق و رهبری 
برند در پســاکرونا در ســال جهــش تولید در محل 
ســازمان مدیریت دولتی تهران برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، در این سمپوزیوم که با حضور صاحبان برند، 

نخبگان اقتصادی، صاحبان انواع کســب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک، 
مشاوران ارشد برند، طراحان کمپین های یکپارچه برند و تحلیلگران اقتصادی 
برگزار شــد، به بررسی چگونگی رونق کسب و کار و تولید پایدار در شرایط و 
تحوات اخیر پرداخته شــد.در این سمپوزیوم از مهندس جمشید مارحمان 
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنــوان مدیر نقش آفرین در 

دوران رکود با اهدا لوح سپاس، تجلیل به عمل آمد.

رکورد تولید کنسانتره آهن در چادر ملو 
شکسته شد

با همت و تاش تمامی پرســنل  خطوط 
تولید  تولیــد کنســانتره،  اســتخراج و 
کنســانتره ســنگ آهن در ۵ خط تولید  
مجتمع معدنی چادرملو از مرز ۱ میلیون 
و ۵۳ هزار  تن گذشــت . بااترین رکورد 

تولید کنســانتره  مربوط به تیرماه ســال  ۱۳۹۱ به میزان ۱ میلیون و ۴۲ هزار 
تن بوده اســت.  کسب این موفقیت ارزشــمند همزمان با سال جهش تولید و 
در ســایه الطاف خداوند متعال و پشتکار و تاش مدیران ، کارکنان و کارگران  
سخت کوش  فنی و ستادی در خانواده بزرگ چادرملو، با کاهش ساعات توقف 
ماهانه ، افزایش راندمان تولید و انگیزه بخشــی مدیریت، بمنظور تا ش بیشتر 

محقق شده است.

وزیر ارتباطات خبر داد:
ارائه اینترنت رایگان برای معلمان و 

دانش آموزان
وزیر ارتباطات اعام کرد: قرار است برای سال جدید تحصیلی، 
بســته های اینترنت رایــگان برای معلمــان و دانش آموزان در 
نظر گرفته شــود.»محمدجواد آذری جهرمی« در اینســتاگرام 
خود نوشــت: برای تحقق عدالت آموزشــی و ارائه بســته های 
رایگان برای معلم ها و دانش آموزان در ســال تحصیلی جدید، 
برنامه ریزی می کنیم .از سال گذشته و با شیوع پاندومی کرونا، 
آموزش مجازی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و 
دانــش آموزان و دانش آموزان بیش از پنج ماه، آموزش مجازی 
را تجربه کردند.با نزدیک شــدن به آغاز سال تحصیلی جدید و 
تاکید کارشناسان بر این که آموزش مجازی باید در کنار آموزش 
فیزیکی ادامه داشته باشد، تعریف بسته  های اینترنت برای دانش 
آموزان، دانشــجویان و معلمان نیاز جدی اســت که در وزارت 

ارتباطات دنبال می شود.

دستیابی به رکورد تولید در واحد 
تاندم میل نورد سرد

مدیر ناحیۀ نورد ســرد از کسب رکورد تولید در خط تاندم میل 
نورد سرد در مردادماه ۱۳۹۹ خبر داد.بهــــزاد بهادرانی ضمـن 
تأیید این خبـر گفت: با حمایت خطوط باادست و پایین دست 
و واحدهای پشــتیبانی، همکاران خط تاندم میل نورد ســرد با 
تولید ۱۲۷ هزار و ۵۷۳ تن در مردادماه ســال جاری افتخاری 
دیگر آفریدند.وی با بیان اینکه رکورد تولید قبلی این خط ۱۲۶ 
هزار و ۲۰۰ تن بوده و در خردادماه سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده 
است، کســب این موفقیت را در سال جهش تولید به مدیریت 
ارشــد و تمامی کارکنان شرکت تبریک گفت. مدیر ناحیۀ نورد 
ســرد با تأکید بر اینکه برای دست یابی به این رکورد هیچ گونه 
ســرمایه گذاری جدید صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در 
شرایط خاص تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، مجاهدت کارکنان 
و تاش و هماهنگــی آن ها در خطوط فــوق، در کنار افزایش 
تولید، تولید ســایر گریدهای سخت مانند تسمۀ بسته بندی در 
این ماه به میزان ۱۶۰۰ تن را نیز به بار آورد.وی در ادامه تصریح 
کــرد: تولید ۱۵۰۰ تن محصول ضخامت هــای نازک ۰.۴-۰.۵ 
میلی متر بــرای کاف های صادراتی در این مــاه نیز قابل توجه 
است که ارزش افزودۀ باایی برای شرکت به همراه داشته است.

بهادرانــی اظهار امیدواری کرد در روزهــا و ماه های پیش رو از 
سال جهش تولید،  با همدلی بیشــتر کارکنان شرکت، به ویژه 
همکاران ناحیۀ نورد ســرد، روند روبه رشد تولید و قطع هرچه 
بیشتر وابستگی ها به واردات محصوات خاص در شرایط تحریم 
ادامه یابد و شرکت فواد مبارکه عاوه بر تأمین حداکثری نیاز 
بازارهای داخل، با صادرات محصوات نورد ســرد برای کشــور 

ارزآوری داشته باشد.

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کل 
گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور را 
در ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲۳ هزار میلیارد 
تومان اعام کرد.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت علی رهبری، گفت: در این 
مدت مجموعه مبالغ تراکنشــهای درگاه 
پرداخــت الکترونیکی حــدود ۲۹۶ هزار 
میلیارد تومان و مجموعه مبالغ پرداخت در 
محل و سایر روشهای پرداخت بالغ بر ۱۲۷ 
میلیارد تومان بوده است.وی افزود: در سال 
۹۸ نسبت به مدت مشــابه سال قبل آن 
نسبت اســمی حجم تجارت الکترونیکی 
به تولیــد ناخالص داخلــی)GDP( بدون 
احتســاب نفت، ۵۰ درصد رشد را نشان 
می دهد.رهبری ادامه داد: نسبت حقیقی 
حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص 
داخلی)GDP( بدون احتساب نفت در این 

مدت افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
ئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ اسمی 
معامات تجارت الکترونیکی ســال ۹۸ را 
بالــغ بر ۴۲۳ میلیارد تومــان عنوان کرد 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل خود 

۱۰۳ درصد رشــد را نشان می دهد.تعداد 
وب ســایت های تجــارت الکترونیکی در 
کشور ۳۰۰ هزار سایت است و تعداد کل 
واحدهای کســب و کار الکترونیکی دارای 
»ای نماد« حدود ۶۱ هزار واحد می باشد.

وی اضافه کرد: تعداد واحدهای کســب و 
کار الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است 
و سهم واحدهای کسب و کار الکترونیکی 
دارای »ای نماد« از کل وب ســایت های 
تجارت الکترونیکی حدود ۲۱ درصد است.

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
حــوزه فعالیــت واحدهای کســب و کار 
الکترونیکی دارای »ای نمــاد« افزود: ۴۲ 
درصد واحدهای کسب و کار الکترونیکی 
در زمینه ارائه کاا، ۳۴ درصد ارائه خدمات 
و ۲۴ درصد در ارائه کاا و خدمات فعالیت 

می کنند.رهبری ادامه داد: بیشترین زمینه 
فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی 
دارای »ای نمــاد« فــروش کاا اســت و 
خدمات آموزشــی و خدمات آژانس های 
مســافرتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی گفت: ســال گذشته حدود ۲۶ درصد 
خدمــات الکترونیکی واحدهای کســب 
و کار از طریــق اپلیکیشــن های موبایل، 
۶۸درصد از طریق شبکه های اجتماعی و 
۶ درصد نیز توســط پیام رسان ها کاا یا 
خدمات واحد الکترونیکی را به متقاضیان 
در کنار بکارگیری وب ســایت ارائه نموده 
اند.رهبری اعام کرد: استان تهران با ۲۸ 
هزار و ۱۲۵ واحد کسب و کار الکترونیکی 
دارای »ای نمــاد« و ســهم ۴۶ درصدی 
بااترین رتبه را در کشــور دارد و پس از 
آن استان های اصفهان، خراسان رضوی و 
فارس به ترتیب با ۸ درصد و ۵ درصد سهم 

تعداد واحدهای کســب و کار الکترونیکی 
رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده 
اند.وی گروه جنســیتی مالکین واحدهای 
کســب و کار الکترونیکی دارای اینماد را 
شامل ۸۷ درصد سهم آقایان و ۱۳ درصد 
سهم بانوان اعام کرد.رئیس مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت از ضریب نفــوذ ۹۴ درصدی 
اینترنت پهــن باند در ایــران خبر داد و 
گفت: هم اکنون حــدود ۷۳ میلیون نفر 
کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و ایران 
پانزدهمین کشــور از نظر داشــتن کاربر 
اینترنت در سال ۲۰۱۹ به شمار می آید.

رهبری عنوان کرد: ایران دهمین کشور از 
نظر رشــد اینترنت در جهان است و نرخ 
رشــد ضریب نفوذ اینترنــت در ایران ۲۷ 
درصــد و ضریب نفوذ کاربران اینترنت در 
ایران ۸۹ درصد اســت.وی اعام کرد: هم 
اکنون بالغ بر ۴۷ میلیون کاربر شبکه های 
اجتماعی با ضریــب نفوذ ۵۷ درصدی در 
کشــور فعال هســتند و با نرخ رشد ۷۱ 
درصدی، حدود ۷ میلیون کاربر جدید به 
شــبکه های اجتماعی در سال ۹۸ افزوده 

شده است.

یک مقام مسئول اعام کرد:
 حجم تجارت الکترونیکی در کشور 

به 423 هزار میلیارد تومان رسید

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه خواهد شد

رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: گزارش بازگشــت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام 
ارزی توسط سازمان توســعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.ه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید 
زادبوم در بیست و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هماهنگی میان دستگاه های مختلف 
دولتی و خصوصی در جهت رفع مشــکات جامعه صادرکنندگان را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت: 
صادرکنندگان به عنوان پیشرانان اقتصادی در شرایط فعلی در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و جهش 
تولید بدون صادرات میســر نخواهد بود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاش های سازمان 
توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در جهت مساعدت به صادرکنندگان 
به منظور رفع تعهدات ارزی، اقدامات انجام شــده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و 
شهرستان ها و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته اقدام ارزی را با اهمیت دانست 
و افزود: گزارش بازگشــت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام ارزی توسط سازمان توسعه تجارت 
ایران ارائه خواهد شد.وی بیان داشت: بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای حمایت از 
صادرکنندگان طراحی شــده و امیدواریم با برنامه  های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری جامعه 
صادرکنندگان شاهد توسعه کیفی و کمی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
باشیم.معاون وزیر صمت در این نشست از تاش های صادرکنندگان فعال و متعهد به بازگشت ارز به چرخه 
اقتصادی کشور تقدیر کرد.در ادامه جلسه علی مایی معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران در خصوص نقد و بررسی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات، اباغ ۲۵ تیرماه از سوی 
بانک مرکزی، گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی ازم است این بسته با رویکرد تسهیل فعالیت واحدهای 

تولیدی- صادراتی و صادرکنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه بخش خصوصی بازنگری شود.

تولید بیش از ۳۶۰ هزار دستگاه 
خودرو در ۵ ماه نخست امسال

 بررســی گزارش آماری تولید و تحویــل تجمعی خودروهای تولیدی 
شــرکت های ایران خودرو و ســایپا حاکی از تولید بیش از ۳۶۰ هزار 
دســتگاه خودرو و رشــد ۲۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال 
قبل است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس آمار ارائه 
شده از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل این وزارتخانه، از ابتدای سال 
۹۹ تا ۳۰ مردادماه، کل تولید تجمعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، 
۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید ۲۹۸ هزار و ۳۰۷ 
دستگاه خودرو در مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۲۱ درصدی در تولید 
ثبت شده است.برپایه این گزارش، تعداد خودروهای تحویلی دو شرکت 
بزرگ خودروســازی در مجموع ۲۸۶ هزار و ۳۶۳ دستگاه بوده که در 
مقایسه با تعداد ۲۶۳ هزار و ۵۳۷ خودروی تحویلی پنج ماهه پارسال، 
افزایش ۹ درصدی داشــته است.در پنج ماه نخست امسال، همچنین 
تعداد تحویلی تعهدات جاری با ۳۴ هزار و ۱۴۸ دســتگاه رشــد ۲۳۹ 
درصدی در این بخش را ثبت کرد.همچنین در این گزارش به کاهش 
۱۳ درصدی موجــودی کل خودروهای تجاری در پارکینگ فروش و 
کاهــش ۲۸ درصدی خودروهای ناقص تا پایان مرداد ماه امســال در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره شده است.
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ريزش ۳۰۰۰۲ واحدی نماگر تاار شيشه ایگزیده خبر
شاخص بورس روز جاری در ادامه عقبگردهای هفته گذشته 
با ريزش ســنگين بيش از 30000 واحدی در پايان معامات 
به يک ميليون و 727 هزار و 221 واحد رســيد.جزييات داد 
و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می 
دهد که همه شــاخص های معاماتی در بازار سهام ديروز با 
سقوط مواجه شــدند و به طور ميانگين 1.88 درصد کاهش 

را به ثبت رساندند.

افت دسته جمعی شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، روز جاری شاخص های بورس 
با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با )30008( 
واحد ريزش معادل )1.71( درصد به يک ميليون و 727 هزار 
221  واحد، شــاخص قيمت »وزنی - ارزشــی«  با )7880( 
واحد افــت معادل )1.71( درصد بــه 453 هزار 583 واحد، 
شاخص کل »هم وزن« با )7376( واحد ريزش معادل )1.53( 
درصد به 474 هزار و 420 واحد، شــاخص قيمت »هم وزن« 
با )4839( واحد کاهش معادل )1.53( درصد به 311 هزار و 
266 واحد، شاخص آزاد شناور با )35989( واحد افت معادل 
)1.51( درصد به 2 ميليون و 342 هزار و 882 واحد، شاخص 
بازار اول بــا )13699( واحد کاهش معادل )1.09( درصد به 
يــک ميليون و 248 هزار 444 واحد و شــاخص بازار دوم با 
)93953( واحــد افت معــادل )2.58( درصد به 3 ميليون و 

549 هزار و 755 واحد رسيد.

 نمادهای تاثیرگذار
از ســويی ديگرجزييات داد و ســتدهای روز جاری مشخص 
مــی کند که ديروز 7 نماد » فارس با )4150( واحد، شســتا 
بــا )3299( واحد، فملی با 3095 واحد، فواد با 2182 واحد، 
تاپيكو بــا )1898( واحد، واميد بــا )1550( واحد، و اخابر با 
)1494( واحد«، بيشترين تاثير را در روند حرکتی شاخص کل 

بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنايع
اين گزارش می افزايد، روز جاری اکثر شــاخص صنايع تاار 
شيشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنايع 
»سيمان با )394( واحد افت معادل )3.01( درصد به 12 هزار 

و 740 واحد، رايانه بــا )2430( واحد کاهش معادل )3.28( 
درصد به 71 هزار و 594 واحد، وســايل ارتباطی با )9612( 
واحد ريزش معادل )3.39( درصد به 274 هزار و 212  واحد، 
، چند رشته ای صنعتی )8558( واحد کاهش معادل )3.46( 
درصــد به 238 هزار و 535 واحــد، راديويی با )545( واحد 
کاهش معادل )3.60( درصد به 14 هزار و 625 واحد، زراعت 
بــا )10062( واحد افت معادل )4.09( درصد به 235 هزار و 
952 واحد، محصوات بــا )5873( واحد کاهش معادل )5( 

درصد به 111 هزار و 593 واحد« رسيد.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عين حال نگاهی به آمارهای معاماتی ديروز بازار ســهام 
مشخص می کند:  قيمت سهام نمادهای »کنور با 5.99 درصد، 
غزر با 4.99 درصد، آبادا با 4.99 درصد، شيران با 4.72 درصد، 
ثبهساز با 4.67 درصد، خمحور با 4.67 درصد و سنير با 4.63 
درصد«  بيشــترين افزايش قيمت و نمادهــای »وملی با )5( 
درصد، غنوش با )5( درصد، ســيتا بــا )4.98( درصد، خاذين 
با )4.96( درصد، وتوصا بــا )4.96( درصد، خكمک با )4.91( 
درصد و ختراك با )4.88( درصد« بيشترين کاهش قيمت را در 
بازار سهام رقم زدند.به اين ترتيب، در پايان اولين روز معاماتی 
بورس در هفته اول شــهريور ماه، يک ميليون 394 هزار نوبت 
معاماتی، 9 هزار و 511 ميليــارد برگه اوراق بهادار به ارزش 

128 هزار و 406 ميليارد تومان در بورس معامله شد.

رئيس اداره کل صادرات کاای بانک توسعه صادرات اعام کرد:
 ارائه تسهیات 12 درصدی برای 

شرکت های دانش بنیان
رئيس اداره کل صادرات کاای بانک توسعه صادرات 
از ارائه تسهيات 12 درصدی برای شرکت های دانش 
بنيان خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ايران، در راســتای اجرای تفاهم نامه منعقد 
شده بين بانک توسعه صادرات ايران و معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری، بانک توسعه صادرات ايران به شرکت های دانش 
بنيان اعم از فعالين عرصه صادراتی کشور، تكميل کنندگان زنجيره صادراتی و 
فعاليت هايی که به هر نحو مانع خروج ارز از کشور می شوند، تسهيات با نرخ 
ترجيحی پرداخت می کند.سيد حسين حسينيان در آستانه هفته دولت ضمن 
اعام اين خبر، افزود: اين تسهيات که از محل منابع تلفيقی صندوق توسعه 
ملی و منابع داخلی بانک تامين شده با همكاری صندوق نوآوری و شكوفايی با 
هدف تعديل نرخ سود، با نرخ حداکثر 12 درصد در اختيار شرکت های دانش 
بنيان قرار می گيرد.وی اظهار داشــت: شرکت های دانش بنيان واجد شرايط 
که از طريق معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری معرفی می شوند می 
توانند در دو بخش تامين مالی طرح و سرمايه در گردش مورد نياز از تسهيات 
ياد شــده بهره مند شوند.به گفته رئيس اداره کل صادرات کاای بانک توسعه 
صادرات ايران، به منظور ارايه تضامين برای پوشش تسهيات ياد شده، عاوه 
بر وثائق رايج در سيســتم بانكی، ضمانت نامه تمامی صندوق های پژوهش و 
فناوری مورد تاييد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و صندوق ضمانت 
سرمايه گذاری صنايع کوچک به عنوان وثيقه با اولويت يک مورد پذيرش بانک 
قرار می گيرد.حسينيان از شرکت های دانش بنيان دعوت کرد ضمن مراجعه 
به ســايت بانک به نشانی www.edbi.ir و بررسی شرايط، برای بهره مندی 
از تســهيات ياد شده به يكی از شعب بانک در تهران و يا مرکز استان ها در 

سراسر کشور مراجعه نمايند.

اعطای تسهیات »کاا کارت« به فدراسیون 
قايقراني جمهوري اسامي ايران

فدراســيون قايقرانی جمهوری اسامي ايران و بانک 
قرض الحســنه مهر ايران تفاهم نامه اي را به منظور 
گسترش همكاري هاي دوجانبه و بهره مندي خانواده 
قايقراني کشور از تسهيات ارزان قيمت خريد کاا و 
خدمات ايراني با يكديگر امضا کردند.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ايران، نشست مشترك با حضور نمايندگان 
فدراسيون قايقراني در محل ساختمان مرکزي بانک قرض الحسنه مهر ايران 
برگزار و نسبت به انعقاد تفاهم نامه همكاري اقدام شد.يوسف نجدی مدير امور 
اســتان ها، عباس رنجبرانی معاون شــعب بانک مهر ايران در استان تهران و 
عليرضا سهرابين رئيس، محمد تقي محمديان سرپرست خزانه داري و ساجدي 
روابط عمومي فدراســيون قايقراني ج.ا.ايران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه 
حضور داشــتند.نجدی در اين ديدار ضمن تشكر و قدردانی از زحمات رئيس 
فدراســيون قايقراني، به ظرفيت بااي همكاري ميان دو مجموعه و دســت 
آوردهاي بانک در 5 ماه ابتداي سال جاري اشاره و ابراز اميدواري کرد تا بانک 
مهرايران همچون گذشته در زمينه همكاري با فدراسيون هاي ورزشي و جامعه 
ورزش کشور علل خصوص خانواده بزرگ قايقراني خدمات قرض الحسنه ارائه 
کند.در ادامه، دکتر عليرضا ســهرابيان ابراز خرسندی کرد تا گامی محكم در 
جهت بهبود معيشت و کمک به رفع احتياجات ضروري ورزشكاران و پرسنل 
فدراسيون برداشــته شود.وی با اشاره به جلسه برگزار شده با توليد کنندگان 
تجهيزات قايقراني در هفته گذشته اظهار داشت: توليد کنندگان ما توان باايي 
دارند و در بخش هاي مختلف نشــان داده اند که مي توانيم در داخل کشــور 
خيلي کارها را انجام دهيم ، تا بتوانيم با کمک بانک و حمايت از توليد کنندگان 
داخلي، اين نگرش را در ورزشــكاران ايجاد کنيم که توان داخلي توليد چيزي 
از توليدات وارداتي کم ندارد و با حمايت از آن ها مي توانيم از ظرفيت هايمان 
استفاده کنيم .شايان ذکر است، بر اساس تفاهمنامه منعقد شده اين تسهيات 
در قالب طرح کاا کارت و اقساط 6، 9 و 12 ماهه و کارمزد کمتر از 4 درصد 
برای خريد از پذيرندگان طرف قرارداد بانک مهر ايران با عامليت شعبه اميرکبير 

پرداخت مي شود.

تأکید مديرعامل پست بانک ايران بر نظارت 
هوشمند و وجود يک حقوقی کارآمد و قاطع

دکتربهزاد شيری مديرعامل پست بانک ايران درجلسه 
معارفه جمال مقصودی مديرامور نظارت و حقوقی بر 
نظارت و انجام بازرسی های هوشمندانه و غيرملموس 
با بهره گيری از ابزارهای فناوری اطاعات و وجود يک 
حقوقی کارآمد و قاطع و برخورد قاطعانه با متخلفان 
تأکيد کرد. به گزارش روابط عمومی پست بانک ايران: وی ضمن بيان اين مهم 
گفت: انتصاب مقصودی درراســتای اجرای الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی 
در بانک های دولتی صورت گرفته و امور نظارت و حقوقی متشكل از اداره کل 
بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات و اداره کل حقوقی است که 
بايد با هماهنگی، انسجام و هم افزايی کامل نسبت به تسريع در انجام فرآيندها 
اقدام نمايند.شيری با تأکيد بر فعال نمودن ظرفيت  های کارشناسان حقوقی و 
بازرســان بانک درسطح مديريت شعب استان ها و مناطق تهران تصريح کرد: 
کارشناســان مذکور بايد درخصوص موارد حقوقــی و پرونده های با اهميت و 
انجام بازرسی های هوشمندانه با بهره گيری از ابزارهای فناوری اطاعات قاطعانه 
برخورد کنند.مديرعامل پســت بانک ايران عنوان کــرد: درحال حاضر ميزان 
انحرافات در باجه های بانكی به کمترين حد خود درسنوات گذشته رسيده که 
اين مهم نشان از سامت سيستم با توجه به انجام بازرسی های به موقع بازرسان 
مديريت های شعب است.وی در ادامه افزود: مقصودی مديری قاطع، برنامه ريز 
و عملياتی است و اشرافيت مناسبی به امور بازرسی و حقوقی دارد که می تواند 
کمک بسيار مهمی به حوزه اجرا داشته باشد.مقصودی نيز در اين جلسه اهداف 
و برنامه های امور نظارت و حقوقی را عنوان نمود و گفت: نظارت سيســتمی و 
هوشمند و صيانت و مراقبت از حيثيت و کرامت کارکنان و کارگزاران در الويت 
اين امور اســت.مقصودی از ديگر برنامه های اين حوزه را تشــكيل يک نظام 
حقوقی خوب، ساده، منسجم و منعطف برای تأمين و تضمين حقوق ذينفعان 
بانک مشــتمل بر سهامداران، مشتريان و کارکنان اعام کرد.همچنين عباس 
پيرايی رييس اداره کل بازرســی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات و 
علی نوروزی رييس اداره کل حقوقی در اين جلسه ضمن تبريک به مقصودی، 
توضيحاتی درخصوص حوزه های کاری خود ارائه نمودند.گفتنی است: درپايان 
جلسه مذکور حكم انتصاب مقصودی به ســمت مدير امور نظارت و حقوقی 

توسط دکتر شيری به وی اعطا شد.

فرار سرمايه از چین با ارز ديجیتالی
ثروتمندان چينی حدود 50 ميليارد دار سرمايه را به شكل ارز ديجيتالی از اين 
کشــور خارج کرده اند.به گزارش سی ان بی ســی، محدوديت های اعمال شده 
توسط دولت چين باعث شده است تا خروج سرمايه از اين کشور در قالب جديدی 
ادامه پيدا کند. در حال حاضر شــهروندان چينی در هر سال مالی اجازه دارند تا 
ســقف 50 هزار دار ارز خارجی خريداری کنند. در گذشته ثروتمندان چينی از 
طريق خريد اماك و ســاير دارايی ها در خــارج، اين محدوديت را دور می زدند 
اما با بسته شدن اين مجاری توسط دولت مرکزی، اکنون ثروتمندان چينی سراغ 
ارزهای ديجيتالی برای خروج سرمايه خود رفته اند. طی 12 ماه اخير شهروندان 
اين کشور با استفاده از ارزهای ديجيتالی حدود 50 ميليارد دار سرمايه را از اين 
کشور خارج کرده اند و به نظر می رسد اگر جنگ تجاری پكن با واشنگتن ادامه 
داشته باشد شاهد تشديد اين روند خواهيم بود. برخاف ساير اقتصادهای بزرگ 
شــرق آســيا نظير کره جنوبی و ژاپن، در چين بازار رسمی بزرگی برای خريد و 
فــروش ارزهای ديجيتالی وجود ندارد اما تمايل معامله گران چينی به اين ارزها 
باعث شده است تا سهم اين کشور از کل معامات در منطقه شرق آسيا عدد قابل 
توجهی باشد. از طرف ديگر بازارهای سنتی نظير بورس و ارز از نظر بازدهی فاصله 
زيادی با ارزهای ديجتالی داشته اند و همين مساله شمار بيشتری از معامله گران 
را به خود جلب کرده است. بانک مرکزی چين در ماه های اخير با درك اهميت 
ارزهــای ديجيتالی در اينده نظام مالی و پرداخت جهان به تاش های خود برای 
عرضه يوان ديجيتالی شدت بخشيده و طبق برخی گزارش ها، راه اندازی اين ارز 
به مرحله آزمايشــی مقدماتی رسيده است. نظام کنترل بر سرمايه چين يكی از 

سختگيرانه ترين نظام ها در نوع خود در جهان است.

به دنبال کاهش چشمگير ذخاير ارزی؛
 تنزل چشم انداز اعتباری ترکیه 

از »باثبات« به »منفی«
موسســه اعتبارسنجی فيچ، چشم انداز اعتباری ترکيه را از باثبات به منفی تغيير 
داد و اعــام کرد مولفه هايی از جمله افت ذخاير ارزی و ضعف اعتبار سياســت 
پولی، »ريسک های سرمايه گذاری خارجی را تشديد کرده است.«به گزارش ايِبنا از 
بلومبرگ، اين موسسه اعتبارسنجی تاييد کرد که نمره اعتباری ترکيه BB- است 
يعنی ســه پله زير نمره قابل سرمايه گذاری و از اين حيث با کشورهايی همچون 
برزيل، اردن و ارمنســتان در يک ســطح قرار دارد.فيــچ در بيانيه ای اعام کرد: 
مداخله های ارزی وسيعی برای حمايت از لير انجام شده است؛ مداخات ارزی که 
اعتبار سياســت پولی را تضعيف کرده است. اين موسسه همچنين از کاهش نرخ 
بهره واقعی به عنوان دليل ديگری برای اصاح نزولی چشــم انداز اعتباری ترکيه 
يــاد کرد.بانک مرکزی ترکيه به منظور مهــار افت ارزش لير، ذخاير ارزی خود را 
کاهش داد؛ اين نهاد همچنين نرخ بهره را پايين تر از نرخ تورم رها کرد و در نتيجه 
با توســل به روش های غيرمرســوم به منظور افزايش هزينه های اعطای وام، در 
مسير کاهش نقدينگی اقدام کرد.براساس نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ 
با حضور 23 اقتصاددان که ماه گذشته صورت گرفت، انتظار می رود اقتصاد 750 
ميليارد داری ترکيه در سال جاری به اندازه 4درصد کوچک شود. قرنطينه اعمال 
شده به منظور تحديد شيوع کرونا، کسب و کارهای اين کشور را به مرز تعطيلی 
چندماهه کشاند و اين در حالی اســت که پاندمی کوويد-19، خطوط و زنجيره 

توليد جهانی را مختل کرده است.

در گفتگو با ايِبنا مطرح شد:
توضیحاتی پیرامون دريافت کارت ملی 

برای خريد و فروش سکه و طا
رييس اتحاديه طا و جواهر از الزام ارائه کارت ملی صرفا برای خريد و فرش 
مصنوعات طا و ســكه باای 15 ميليون تومان خبر داد.ابراهيم محمدوا 
تاکيد بر اينكه صرفا برای خريد و فروش مصنوعات طا و سكه ارائه کارت 
ملی الزامی است، توضيح داد: دستورالعمل دريافت کارت ملی و احراز هويت 
مشــتريان برای خريد مصنوعات طا و جواهر و سكه با مبالغ بيش از 15 
ميليون تومان از دو سال قبل از سوی مبارزه با پولشويی به اصناف و اتحاديه 
ها اباغ شــد.رييس اتحاديه طا و جواهر افزود: اما برخی رسانه ها اخباری 
منتشــر کرده اند مبنی بر الزام ارائه کارت ملی برای خريد هر ميزان طا و 
سكه، که اينگونه نيســت و موضوع جديدی نيست و از دو سال قبل برای 

مبالغ باای 15 ميليون تومان احراز هويت خريدار ضروری بود.

مدير امور اعتباری بانک مسكن تشريح کرد:
کارنامه يکساله تسهیات نوسازی

مدير امور اعتباری بانک مســكن تســريع و تسهيل 
ســازی احيا و نوسازی بافت فرسوده شهرهای کشور 
را يكی از مهم ترين سياست های حمايتی اين بانک 
طی يكسال اخير تشريح کرد.محمد حسن علمداری 
مدير امور اعتباری بانک مسكن با اشاره به فرارسيدن 

هفتــه دولت، به پايگاه خبری بانک مســكن- هيبنا ، گفت: بی ترديد يكی از 
مهــم ترين تاش های صورت گرفته از ابتدای تشــكيل دولت دوازدهم و به 
ويژه طی يكسال اخير، حمايت از ساکنان بافت های فرسوده شهرهای کشور 
از طريق پرداخت تســهيات ارزان قيمت جهت احيا و نوســازی اماك واقع 
در اين محدوده های شــهری بوده اســت. برای محقق شدن اين هدف، بانک 
مســكن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مســكن، در اين مسير 
پيشــرو بوده است.وی ادامه داد: در اين مسير از سال گذشته بانک مسكن در 
راستای بازسازی محات هدف بافت فرسوده، يک قرارداد عامليت با وزارت راه 
و شهرســازی منعقد و همكاری گســترده ای را آغاز کرد در همين راستا اين 
همكاری در قالب دومين قرارداد در سال جاری نيز استمرار پيدا کرد.به گفته 
وی در جريان انعقاد اين قرارداد اين قول به وزارت راه و شهرســازی داده شده 
تا در صورت وجود منابع در چارچوب سياســت های اعتباری بانک مسكن در 
سال جاری و همچنين در صورت وجود درخواست سازنده حرفه ای، تا سقف 
250 ميليون تومان تسهيات نوسازی پرداخت کند.علمداری به کارنامه يكسال 
اخير تســهيات پرداختی به پروژه های ساخت و ساز در بافت فرسوده اشاره 
کرد و افزود: از ابتدای سال گذشته تا تاريخ پانزدهم مردادماه امسال، تعداد 13 
هزار و 339 فقره تســهات به ارزش 8/027 ميلياردريال به مرحله انعقاد قرار 
داد رسيده اند.وی در خصوص محل تامين اعتبار تسهيات منعقده نيز اظهار 
کرد: از رقم کل تسهيات منعقده، رقمی معادل 2/152 ميليارد ريال از محل 
منابع داخلی بانک و رقمی بالغ بر 5/854 ميليارد ريال از محل قرارداد عامليت 
تامين شده است.مدير امور اعتباری بانک مسكن همچنين ارزش کل تسهيات 
پرداخت شــده در بازه زمانی مذکور را معادل 5/619 ميليارد ريال اعام کرد.

وی تاکيد کرد: پيشرفت حداقل 20 درصدی پروژه ساختمانی، نداشتن چک 
برگشــتی و بدهی معوق بانكی از شــرايط دريافت تســهيات نوسازی بافت 

فرسوده برای سازندگان است.

يک کارشناس بازار سرمايه با تاکيد بر 
اينكه افزايش ســرمايه و تقسيم سود 
شرکت های بورســی، دو موضوع جدا 
از يكديگر هســتند، به تشريح هر يک 
از موضوعــات پرداخت.احمد جواهری 
بــا تاکيد بر اينكه افزايش ســرمايه در 
شــرکت ها يــک روش تاميــن مالی 
محسوب می شــود، توضيح داد: يكی 
از اهداف شــرکت هايی کــه وارد بازار 
سرمايه می شوند، تسهيل تامين مالی 
است. شرکت هايی که در بازار سرمايه 
نيســتند، برای تامين مالــی عموما به 
استراض روی می برند و از بانک وام می 
گيرند کــه اين روش بازپرداخت همراه 
با ســود بانكی را در پی دارد و معموا 
مبلغــی که بانک ها وام می دهند، زياد 
نيست.وی با بيان اينكه افزايش سرمايه 
روش هــای مختلفی دارد، گفت: اصلی 
ترين روش ها در ايران افزايش سرمايه 
از محل آورده نقدی، افزايش سرمايه از 
محل سود انباشــته، افزايش سرمايه از 
محل تجديد ارزيابی دارايی ها اســت و 
روش های ديگری که جديدا پررنگ تر 

شده اند مانند افزايش سرمايه از محل 
صرف سهام و ســلب حق تقدم است.

اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: 
اينكه شرکتی ســرمايه خود را افزايش 
دهد، بــدون اينكه اطاعــات ديگری 
درمورد شرکت داشــته باشيم، تفاوتی 
بــرای ســهام دار ندارد. زيــرا افزايش 
ســرمايه از هر محلی باعث می شــود 
تعداد سهام شــرکت افزايش پيدا کند 
اما ثروت سهام داران به لحاظ تئوريک 
تغييری نمی کند. اينكه بعد از افزايش 
ســرمايه عرضه و تقاضای بازار، قيمت 
را به چه ســمتی خواهد برد يک بحث 
اينكه  درمورد  اســت.جواهری  ديگری 
چرا افزايش ســرمايه بــه خودی خود 
يک اقــدام خنثی اســت، توضيح داد: 
زيرا اين موضوع بســيار مهم است که 
شــرايط شــرکتی افزايش سرمايه می 

دهد، به چه شكل است. شرکت ها اکثرا 
اعام می کنند افزايش سرمايه به جهت 
اصاح مالی انجام می شــود. شــرکت 
ها می توانند افزايش ســرمايه را صرف 
پروژه های جديد خود کنند، همچنين 
برای ســرمايه در گردش استفاده کنند 
و ممكن اســت در بدترين حالت بدهی 
قبلی خود را تســويه کنند.وی در ادامه 
درمورد تقســيم ســود نيز توضيح داد: 
شــرکت هايی سود تقســيم می کنند 
که سودی داشته باشند اما اين موضوع 
شرايطی دارد. اولين و مهم ترين شرط 
تقسيم سود اين است که شرکت نبايد 
زيان انباشته داشته باشد. يعنی مجموع 
عملكرد سال های گذشته شرکت، نبايد 
زيان باشد. طبق قانون تجارت شرکتی 
که زيان انباشــته دارد، حق توزيع سود 
ندارد حتی اگر در آن ســال سود کسب 

کرده باشد.اين کارشناس بازار سرمايه با 
تاکيد بر اينكه به طور کلی بحث افزايش 
سرمايه و تقسيم سود دو موضوع جدا از 
هم است، اظهار کرد: تقسيم سود مربوط 
به مجمع عمومی عادی ســاانه است و 
در اين مجمع در مورد آن تصميم گيری 
می شود اما درمورد افزايش سرمايه در 
مجمع عمومی فوق العاده تصميم گيری 
می شــود. اين دو ارتباط مستقيمی با 
يكديگر ندارند و ممكن اســت در موارد 
محدودی ارتباطی داشــته باشند. برای 
مثال زمانی که شــرکت از محل ســود 
انباشــته، افزايــش ســرمايه می دهد.

جواهری يادآور شــد: درمــورد افزايش 
سرمايه در مجمع فوق العاده که از سهام 
داران شرکت تشكيل می شود، تصميم 
گيــری می شــود. يعنــی تصميم در 
مجمع و توســط سهام داران گرفته می 
شود؛ بنابراين اين موضوع به طور کلی 
موضوعيتی ندارد که بگوييم شرکت ها 
به جای اينكه سود تقسيم کنند، افزايش 
ســرمايه می دهند و اين موضوع کاما 

بستگی به رويكرد شرکت دارد.

بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر 
سود شرکت های بورسی

اداره ثبت اسناد  و اماک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی /  برابر رای شــماره 139860316001003259 مورخه 
1398/8/27 و رای اصاحی شماره  139960316001000474 مورخ 1399/3/17 هيات اول/ 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحيه يک تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای 
بهزاد فدايی فرزند حيدر بشماره شناسنامه 397 کد ملی 3252800111 صادره از کرمانشاه در 
ششدانگ يک باب ساختمان )و محوطه متصل به آن( به مساحت 1187/23 مترمربع در محدوده 
اراضی پاك 6 فرعی از 145 اصلی واقع در بخش يک حومه کرمانشاه به آدرس: کرناچی- جنب 
ســرنگ سازی آريان خريداری از مالک رسمی مشاعی آقای کريم فدايی محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 نوبت اول: 1399/6/2 نوبت دوم: 1399/6/18

محمد عباسی- رئیس ثبت اسناد و اماک کرمانشاه ناحیه یک

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
 شرکت آهاب کار )سهامي خاص(

 بدينوسيله از کليه ســهامداران محترم شرکت آهاب کار )سهامي خاص(
 يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شرکت که در روز شنبه مورخ 1399/06/22 رأس ساعت 
9 صبح در محل قانوني شرکت واقع در خيابان ماصدرا خيابان شيخ بهائي 

شمالي پاك 64 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضاء هيئت مديره.

 به شماره ثبت 114956 و شناسه ملی 10101585836
با سرمایه 84.084.700.000 ریال

هيئت مديره
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گزیده خبر

نگـــاه
 امضای توافقنامه کاهش تعرفه ها 

میان آمریکا و اروپا 
نماینــدگان اتحادیه اروپا و آمریکا جمعه شــب از امضای توافقنامه  برای کاهش 
تعرفه ها خبر دادند.به گزارش وب ســایت رسمی اتحادیه اروپا، »رابرت ایتیزر« 
نماینده تجاری آمریکا و »فیل هوگان« نماینده تجاری اتحادیه اروپا توافق خود 
درباره بسته کاهش تعرفه ها را اعام کردند. این توافق موجب افزایش دسترسی 
به بازار صدها میلیون داری ایاات متحده و اتحادیه اروپا می شود. براساس این 
توافقنامه، اتحادیه اروپا تعرفه واردات محصوات خرچنگ زنده و یخ زده از ایاات 
متحــده را لغو می کند. صادرات دریایی آمریکا از این محصوات به اتحادیه اروپا 
بیش از ۱۱۱ میلیون دار در ســال ۲۰۱۷ بوده اســت. براساس این توافقنامه، 
تعرفه های اتحادیه اروپا برای یک دوره پنج ســاله لغو می شوند و کمیسیون اروپا 
ســریعاً رویه هایی را برای ایجاد دائمی تغییرات تعرفــه آغاز می کند. آمریکا نیز 
براساس این توافقنامه ۵۰ درصد از نرخ تعرفه خود را برای برخی محصوات صادر 
شــده از اتحادیه اروپا به ارزش متوســط تجاری ساانه ۱۶۰ میلیون دار شامل 
برخی از وعده های غذایی آماده و ظروف مخصوص کریســتال کاهش می دهد. 
نمایندگان تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعام کردند، به عنوان 
بخشی از بهبود روابط اتحادیه اروپا و ایاات متحده، این توافق نتایج مثبتی برای 
اقتصادهای دو طرف به ارمغان خواهد آورد. ما در نظر داریم بسته کاهش تعرفه ها، 

آغاز فرایندی باشد که منجر به موافقت نامه های دیگر شود.

نصراه: 
اسرائیل بای واقعی در منطقه است

دبیرکل حزب اه لبنان در ســخنانی رژیم صهیونیستی را مهمترین تهدید برای 
امنیت و ثبات منطقه خواند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سید حسن نصراه، 
دبیرکل حزب اه لبنان در سخنانی به مناسبت ایام سوگواری ابا عبداه الحسین 
)ع( اظهار کرد: حوادثی که امروز با آن مواجه هستیم بی ارتباط با آنچه در گذشته 
رخ داده است نیست و مهمترین تهدید برای ثبات و امنیت منطقه رژیم غاصب و 
اشغالگر است.وی افزود: بای واقعی در منطقه اسرائیل است و اگر کسی بخواهد 
با این رژیم مقابله کند باید از تاریخ فلســطین و سرزمین آن مطلع باشد.نصراه 
تصریح کرد: باید بدانیم که این مهاجمان چه کسانی هستند؟ آیا آنها واقعا فرزندان 
یعقوب از بنی اســرائیل هستند؟از کجا آمده اند و اهداف و نقاط قوت و ضعفشان 
چیســت؟ برخی عرب ها برای آنها حق دینی قائل هســتند اما آنها گزینه های 
در دسترســی دارند تا میهنی را در آرژانتین یا اوگاندا تشــکیل دهند و یکی از 
گزینه ها فلســطین است، بنابراین مساله سیاسی است.وی ادامه داد: »آمریکا که 
امــروز بزرگترین چالش برای مردم جهان و بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت 
بین المللی اســت؛ کشورها را مجازات می کند و جنبش های مقاومت را به عنوان 
»تروریســم« معرفی می کند، با دانستن تاریخ آن می دانیم که چگونه با آن رفتار 
کنیم و چه انتظــاری از آن می رود.دبیرکل حزب اه لبنان همچنین تأکید کرد: 
خواندن تاریخ آمریکا تاریخ مهاجمان، گروه های تروریستی و جنایات علیه ساکنان 
اصلی را نشان می دهد. این تاریخ همچنین نشان می دهد که آمریکا کشوری کامًا 
نژاد پرست و وحشی بر پایه ظلم و تبعیض نژادی است و امروز پشت رسانه های 
جعلی پنهان شــده و مردم جهان را گمراه می کند.سید حسن نصراه همچنین 
افزود: جهل نســبت به تاریخ منازعه با اســرائیل و یا سلطه طلبی آمریکا باعث 

می شود که توقع ما نسبت به برخی کشورها اشتباه بوده و سرابی بیش نباشد.

با اشاره به روند فعال سازی مکانیسم ماشه؛
 درخواست برجامی آمریکا کاماً

غیر منطقی است
وزیــر خارجه چین می گوید آمریکا بــه طور یکجانبه از برجام خارج شــده و 
درخواستش برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران، بسیار غیر منطقی 
است.به گزارش سی جی تی ان، »وانگ ئی« وزیر خارجه چین بعد از دیداری که 
با »شــاه محمود قریشی« همتای پاکستانی خود داشت، در کنفرانسی خبری، 
به موضوع تنش های اخیر شــورای امنیت با آمریکا در باب مکانیســم ماشه و 
تمدید خودکار تحریم های بین المللی علیه ایران پرداخت.وی در این باره گفت: 
درخواســت آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه کاماً غیرمنطقی است.

وانگ همچنین با اشــاره به بدعهدی واشــنگتن در خصوص برجام، این سوال 
را مطرح کرد که »دیگر چه کســی جرأت امضا کردن توافق با آمریکا را خواهد 
داشــت«.وزیر خارجه چین ادامه داد: آمریکا فقط منافع خود را در نظر می گیرد 
و تنهــا زمانی از قانون بین الملل تبعیت می کند که با نیازهایش تطبیق کند در 
غیر این صورت، با آن مخالفت می کند.وانگ با توجه به بهانه جویی برخی کشورها 
مبنی بر اینکه برجام ارتباط اندکی با امنیت منطقه ای دارد؛ افزود: در این رابطه 
نیز، چین پیشنهادی سازنده مبنی بر ایجاد عرصه ای چندجانبه مطرح کرده که 
در آن همــه طرفین بتوانند نگرانی های خود را بر مبنای حفاظت از صاحیت و 
اعتبار توافق هسته ای ایران که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد؛ مطرح کنند.این مقام 
چینی ادامه داد: مایلم مجدداً تاکید کنم که پیشــنهاد پکن هنوز پابرجا است.

چین پیشتر هم گفته بود از آنجا که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست، ادعای 
واشنگتن مبنی بر آغاز روند ۳۰ روزه بازگشت خودکار تحریم های بین المللی علیه 

ایران، هیچ اعتباری ندارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛
 برای دیدار با مقامات ایرانی دوشنبه

 به تهران می روم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی، اعام کرد که روز دوشنبه 
هفته جاری به تهران سفر می کند. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، با انتشــار پیامی در توئیتر نوشت: روز دوشنبه به تهران سفر می کنم 
تا با مقامات ایرانی دیدار و درباره پرسش های موجود درباره پادمان ها گفتگو کنم. 
من به ایجاد یک کانال مستقیم گفتگوی مفید و مبتنی بر همکاری امیدوارم. این 

موضوع، ضروری است.

ناوالنی به آلمان منتقل شد
سیاستمدار اپوزیسیون روسیه که در کما به سر می برد، با یک هواپیمای ویژه کادر 
پزشکی از آلمان که در فرودگاه اومسک که محل درمان الکسی ناوالنی است فرود 
آمده بود، برای درمان عازم آلمان شد.ا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی الکسی 
ناوالنی، منتقد وادیمیر پوتین فرایند انتقال این سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به 
آلمان را تایید کرد.  ناوالنی اکنون در کما به سر می برد و به گفته اطرافیانش، این 
اتفاق پس از آن رخ داد که او یک چای مســموم نوشید. متحدان این سیاستمدار 
اپوزیسیون، مقام های روسیه را به تاش برای جلوگیری از خروج او به جهت درمان 
متهم می کردند، اما در نهایت هواپیمای حامل ناوالنی صبح دیروز )شنبه( فرودگاه 

اومسک در سیبری را به مقصد آلمان ترک کرد.

 چین بایدن را ترجیح می دهد
 یا ترامپ را ؟

»در حالی که آمریکایی ها مشــغول سبک و سنگین کردن درخصوص انتخاب جو 
بایدن یا دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر آتی هســتند، رهبران چین در پکن نیز با 
سوالی مهم مواجه هســتند: اینکه بین یک دور چهار ساله دیگر ریاست جمهوری 
ترامپ یا شروع ریاست جمهوری جو بایدن کدام یک برای اهداف راهبردی این کشور 
سودمندتر است و پکن چطور باید به انتخاب شدن هر یک از آنها به ریاست جمهوری 
آمریکا واکنش نشان دهد.« روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره رویکرد چین 
در قبال انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آتی در آمریکا می نویسد: »این مساله اخیرا 
بعد از آن بروز پیدا کرد که ویلیام آر. اوانینا، مقام ارشــد جامعه اطاعاتی آمریکا که 
ناظر بر امنیت انتخابات است در بیانیه ای اظهار کرد، رهبران چین ترجیح می دهند 
ترامپ که از نظر آنها غیرقابل پیش بینی است، از ریاست جمهوری آمریکا کنار برود.

ژو فنگ، مدیر روابط بین المللی در دانشگاه نانجینگ اظهار کرد: دولت ترامپ بسیار 
احساسی و وحشی عمل می کند.اما چندان قطعی هم نمی توان گفت که چین بایدن 
را به ترامپ ترجیح می دهد.ترامپ با وجود اعمال فشار بر پکن با مجموعه مداومی از 
سیاســتهای مجازات کننده که در طول ۴۰ سال روابط رسمی آمریکا و چین تحت 
دولتهای مختلف جمهوریخواه و دموکرات سابقه نداشته اند، به نحوی فرصتی را هم 
برای شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در عرصه جهانی و سیاست داخلی به وجود 
آورد.شی جینپینگ که تا قبل از این در داخل از بابت کندی رشد اقتصاد و نارضایتی 
عمومی از حزب کمونیست تحت فشار قرار داشت، توانسته تقصیر همه مشکات چین 
را به گردن »سرکوب« واشنگتن بیندازد و خودش را مدافع در برابر قلدری خارجی 
نشان دهد.چین با وجود یک جنگ تجاری سخت با آمریکا امتیازات چندانی در قبال 
درخواست های اساسی آمریکا از بابت حمایت بیشتر از حق مالکیت معنوی و کاهش 
نقش دولت در حمایت از شرکتهای چینی در رقابت تجاری واگذار نکرده است.پکن در 
جبهه امنیت هم اختیارات جدید گسترده ای برای خودش اعمال کرده و به نام شکست 
تهاجم آمریکا قوانین امنیت ملی پرمناقشه هنگ کنگ را هم اعمال کرده است. و پکن 
همچنان که ترامپ برای خارج کردن کشورش از نهادهای بین المللی همچون سازمان 
بهداشــت جهانی و تزریق بی اعتمادی به روابط واشنگتن با همپیمانانش از آسیا تا 
اروپا تاش می کند، به دنبال فراهم کردن نقش برجســته تر و بزرگتر بین المللی و 
فضای دیپلماتیک برای خود است.پل هانلی، مدیر مرکز کارنگی-تسینگهوا در شهر 
پکن و مدیر سابق حوزه چین در شورای امنیت ملی آمریکا در دولتهای باراک اوباما و 
جورج دبلیو. بوش می گوید: یک بار یک استاد چینی به من گفت اگر ما بتوانیم همه 
کشورهای جهان را متقاعد سازیم تا متحد شده و به این ستونهای قدرت آمریکا آسیب 
وارد کنند باز هم به اندازه آسیبی که ترامپ تک نفره به این ستونها وارد کرد، موفق 
نخواهیم بود.او ادامه داد: همه مقامهای ارشد چین با این دیدگاه برد و باختی موافق 
نیستند اما آنها قطعا تصدیق می کنند که ریاست جمهوری ترامپ مزایایی برای آنها 
دارد.چینی ها دریافته اند که ترامپ شخصا در قبال یک سری مسائل ارضی کلیدی که 
برای حزب کمونیست چین جزو منافع ملی محوری هستند، اهمیت چندانی قائل 
نبوده و یا به اندازه دیگر عناصر تندروی دولتش از آنها آگاهی ندارد. این ارزیابی را اخیرا 
کتاب افشــاگر جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ تایید کرد، زمانی که در 
کتابش صحنه ای را در کاخ سفید شرح داد که در آن ترامپ اهمیت راهبردی تایوان 
را با نوک یک خودکار شارپی مقایسه کرد.هانلی تاکید کرد: این تفکر که مهمترین 
شخص در نظام آمریکا واقعا اهمیتی به تایوان، هنگ کنگ، سین کیانگ یا تبت نداده و 
سگی است که بیشتر پارس می کند تا گاز بگیرد، به معنی دریچه یک فرصت راهبردی 
برای چین با هدف حصول پیشــرفت برای خود در این مســائل در دور دوم ریاست 
جمهوری ترامپ است.با این حال دیدگاه بخش تجاری چین که شدیدا مورد حمله 
دولت ترامپ قرار گرفته، بسیار متفاوت است. شرکتهای حوزه تکنولوژی های پیشرفته 
چین به شــکلی ویژه تر از ترامپ ضربه خورده اند و تحریم های او علیه شرکت عظیم 
سخت افزاری هوآوی و شرکت تنسنت که فعال در حوزه شبکه های اجتماعی است در 
بردارنده تهدید فلج کردن این شرکتهای کلیدی است.گائو ونبو، یک محقق دانشگاه 
تکنولوژی چین جنوبی اخیرا در مقاله ای نوشت که پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا 
هر چند که فرصتهایی اقتصادی برای چین فراهم می کند اما همچنین ریسکهایی را 
هم برای آن دارد.او نوشت: تاش های بایدن در پیش زمینه رقابت ابرقدرتی چین و 
آمریکا برای بازسازی ائتاف های کشور خودش و تقویت جایگاه رهبری جهانی آمریکا 
در عین حال در بردارنده ریسکها و چالشهایی هم هست.دستور کار حزب دموکرات 
آمریکا برای انتخابات پیش رو بازتاب این اتفاق نظر دو حزبی رو به رشــد در آمریکا 
است مبنی بر این که این کشور باید خط مشی سرسختانه ای در قبال چینی که در 
حال قوی شدن است، بگیرد. اما این به میزان چشمگیری تندی کمتری نسبت به 
ادبیات دولت ترامپ درباره چین دارد.با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات آمریکا، 
چین در مدت اخیر محدودیتی بیشــتری برای مطرح کردن ادبیات تهاجمی علیه 
آمریکا و کشــورهای دیگر پیدا کرده است.ژو، استاد دانشگاه نانجینگ که گاهی به 
دولت چین مشاوره می دهد، اظهار کرد، یک دوره چهار ساله دیگر ریاست جمهوری 
ترامپ می تواند دو کشور را در یک جنگ سرد جدید فرو ببرد. اما به گفته او، پکن باید 
همچنین آماده طرح پیشنهادهایی جدی در صورت پیروزی بایدن باشد.او تاکید کرد: 
پکن باید هر گونه توهم درباره اینکه با ریاست جمهوری بایدن همه چیز اتوماتیک 
تغییر خواهد کرد را کنار بگذارد اما پکن باید این آمادگی و شــناخت را در خصوص 
اینکه چه تاشهایی را می تواند در پیش بگیرد پیدا کند. دولت بایدن همچنین به ما 

باید نوعی دلگرمی برای آمدن به پای میز مذاکره بدهد.«

رد پیشنهاد اعمال تحریم های بین المللی بر ایران،

مخالفت ۱۳عضو شورای امنیت با اعمال تحریم  علیه ایران
آمریکا روز جمعه به خاطر پیشــنهادش برای اعمال تحریم 
های بین المللی بر ایران و ابراز مخالفت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو 
شورای امنیت سازمان ملل بیشتر به انزوا کشانده شد. آمریکا 
روز جمعه به خاطر  پیشنهادش برای اعمال تحریم های بین 
المللی بر ایران و ابراز مخالفت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شــورای 
امنیت سازمان ملل بیشتر به انزوا کشانده شد. استدال این 
اعضای شورای امنیت این بود که اقدام واشنگتن با توجه به 
این که در آن از یک روند توافق هســته ای استفاده می شود 
و آمریکا دو ســال پیش از این توافق خارج شده است، فاقد 
اعتبار اســت. با گذشت ۲۴ ســاعت از اعام آغاز بازه زمانی 
ســی روزه)مکانیســم بازگردانی تحریم ها( برای بازگشت 
تحریم های بین المللی علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی 
توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، متحدان دیرینه 
این کشــور که شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک، چین، 
روســیه، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت گرنادین ها، آفریقای 
جنوبی، اندونزی، اســتونی و تونس می شوند در نامه هایی 
مخالفتشان را ابراز کرده اند که رونوشت آن به رویت رویترز 
نیز رسیده اســت.دیپلمات ها گفته اند بعید است روسیه و 
چین و بسیاری دیگر از کشورها این تحریم را بر ایران اعمال 

کنند. پمپئو دو باره روز جمعه به روسیه و چین هشدار داد 
و تهدیــد کرد که اگر از اعمال مقررات ســازمان ملل علیه 
ایران خودداری کنند با اقدام آمریکا مواجه خواهند شد.طبق 
روندی که واشــنگتن می گوید آغاز کرده است، به نظر می 
رسد در نیمه شب به وقت گرینویچ )۸شب به وقت نیویورک( 
در ۱۹ ســپتامبر، چند روز پیش از سخنرانی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی ســازمان ملل تمام 
تحریم های این ســازمان دوباره) علیه ایران( اعمال شوند.

اگرچه، طبق قطعنامه ای که ســند قانونی توافق هسته ای 
است)قطعنامه ۲۲۳۱(، شورای امنیت با توجه به این مخالفت 
شدید »نظرات کشورهای عضو را لحاظ خواهد کرد« و برخی 
دیپلمات ها می گویند روســای جلسه شــورای امینت که 
اندونزی برای ماه آگوســت و نیجر برای ماه سپتامبر است 
مجبور نخواهند بود پیش نویس یک قطعنامه را ارائه کنند.

پمپئو و همچنین برایان هوک نماینده پیشین آمریکا در امور 
ایران به نوعی اشاره کرده اند که واشنگتن از اندونزی و نیجر 
انتظار دارد پیش نویس یک قطعنامه را به رای بگذارند، گزینه 
دیگر برای آمریکا این است که این پیش نویس را خودش ارائه 

کند یا از جمهوری دومنیکن بخواهد این کار را کند.

ترکی الفیصل شرط عربستان برای عادی سازی 
روابط با اسرائیل را اعام کرد

رئیس پیشــین سازمان اطاعات عربســتان اعام کرد که از نظر ریاض، تشکیل کشور 
فلســطین به پایتختی قدس، بهای انجام عادی سازی روابط عربی با رژیم صهیونیستی 
است. ترکی الفیصل، رئیس پیشــین سازمان اطاعات عربستان در مقاله ای در روزنامه 
الشرق ااوسط نوشــت: هر کشور عربی که بخواهد به امارات برای عادی سازی روابط با 
اســرائیل بپیوندد، باید در ازای آن بهایی را بگیرد و بها و ارزش آن باید زیاد باشــد.وی 
تصریح کرد: عربســتان برای صلح میان اسرائیل و کشورهای عرب قیمتی تعیین کرده 
و آن برپایی کشــور مستقل فلسطین به پایتختی قدس بر اساس طرح ملک عبداه بن 
عبدالعزیز، پادشاه پیشین اســت.وی در ادامه برای توجیه اقدام امارات در عادی سازی 
روابط با اسرائیل گفت: دستاوردی که هیچ اشاره ای در این جدال به آن نشده است، این 
می باشــد که رهبر بزرگترین کشور در جهان )ترامپ( به امارات متوسل شده است تا از 
طریق آن چیزی را به دست آورد که در تاش های انتخاباتی اش برایش مثمر ثمر باشد. 
امارات توقف طرح الحاق را شرط گذاشته است؛ آن الحاقی که در چارچوب معامله قرن 
بود و آن رهبر نیز با این شرط امارات موافقت کرده است.این اظهارات ترکی الفیصل چند 
روز بعد از ســخنان فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در اولین واکنش کشورش 
به توافق عادی ســازی روابط امارات با اســرائیل مطرح شده است. بن فرحان گفته بود 
که عربستان به گزینه صلح بر مبنای ابتکار عمل های عربی و قطعنامه های مشروع بین 

المللی و بعد از تحقق صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایبند است.

الکاظمی: 
گفتگو با واشنگتن مرحله جدیدی از 

روابط دو کشور را رقم می زند
نخســت وزیر عــراق تاکید کــرد، گفت وگوی اســتراتژیک با آمریکا 
می تواند مرحله جدیدی از روابط دوجانبه بغداد-واشــنگتن را ایجاد 
کند.به گزارش شــبکه خبری روســیا الیوم، طبق بیانیه منتشر شده 
از ســوی دولت عراق، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار 
با نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد: عراق 
کشوری دارای حاکمیت است و تعامل با آن بر اساس این اصل انجام 
می شــود، نیاز به تقویت همکاری های عراق و آمریکا به ویژه در حوزه 
اقتصادی وجود دارد.بر اســاس این بیانیــه، الکاظمی گفت: افق های 
همکاری میان بغداد و واشنگتن تنها به بخش امنیتی و نظامی محدود 
نبوده بلکه شــامل حوزه های مختلفی از جمله بازســازی عراق و آغاز 
مشــارکت های اقتصادی با آمریکا می شود.پلوســی نیز در این دیدار 
ضمن اشاره به حمایت واشــنگتن از دولت فعلی عراق و رویکردهای 
ملی گرایانــه آن تاکید کرد: عراق کشــوری مســتقل و با اهمیت در 
منطقه ای دشوار است، اجماع نظری درباره حمایت از استقال دولت 
عراق، بازســازی این کشــور و حمایت از تاش های آن در مبارزه با 

داعش وجود دارد.

 به دنبال منزوی شــدن دولت ترامپ 
در پیشبرد سیاست های خصمانه خود 
علیه ایران، برایان هوک روز جمعه با 
انتقاد از متحدان اروپایی آمریکا گفت: 
فرانســه و انگلیس وظایــف خود در 
قبال ایــران را رها کرده اند.به گزارش 
نماینده  از خبرگزاری فرانســه،  ایرنا 
اخراج شــده دولت ترامپ، با تاکید بر 
ادامه تاش هــای آمریکا برای تمدید 
تحریم های تســلیحاتی و بازگرداندن 
تحریم های گسترده سازمان ملل علیه 
ایران، چین و متحدان اروپایی از جمله 
انگلیس و فرانســه را به سلب وظیفه 
خود )در قبال ایران( متهم کرد. هوک 
در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم 
واشنگتن برای فعال کردن مکانیسم 
بازگرداندن تحریم هــای ایران گفت: 
برای شــروع اســنپ بک بازگرداندن 
تحریم ها نیازی به مجوز کسی نداریم. 
هــوک افــزود: ایــران در حال نقض 

تعهــدات داوطلبانه هســته ای خود 
است. شرایطی برای شروع بازگرداندن 
تحریم ها فراهم شــده است. نماینده 
اخراجی دولت ترامپ تاکید کرد: عدم 
حمایت ســایر اعضای شورای امنیت 
ســازمان ملل برای این اقدام سخیف 
بود و آن ها یک هفته پیش در تمدید 
تحریم تسلیحاتی شکست خوردند. به 
گفته هوک، چین، روســیه، فرانسه و 
انگلیس تصمیم گرفتند نظرات شورای 
همکاری خلیج فارس )در مورد ایران( 
را نادیده بگیرنــد. مایک پمپئو وزیر 
امورخارجه آمریکا عصر پنجشنبه به 
مقر نیویورک سازمان ملل متحد رفت 
تا در دیدار با دیان دیجانی ســفیر و 

نماینــده دائم اندونزی در ســازمان 
ملل متحد که ریاســت دوره ای این 
شــورا را هم برعهده دارد، درخواست 
بازگرداندن  بــرای  را  ترامــپ  دولت 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
ارائه دهــد. در این دیــدار که هوک 
نماینده مستعفی آمریکا در امور ایران 
وزیر خارجه ترامپ را همراهی کردند، 
پمپئو نامه ای را با امضای کلی کرافت 
نماینده دائم آمریکا در ســازمان ملل 
متحد ارائه داد که طی آن اعام شده 
اســت ایران به تعهدات برجامی خود 
عمل نکــرده و همچنین ممنوعیت 
تســلیحاتی را نقض کرده است. سه 
کشــور اروپایی عضو برجام بافاصله 

پس از اقدام پمپئو با صدور بیانیه ای 
اعام کردنــد که از اقدام آمریکا برای 
به کارگیری مکانیســم ماشــه علیه 
ایران حمایت نمی کنند.  »جوســپ 
خارجی  سیاســت  مســوول  بورل« 
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه به صراحت 
اعام کرد که واشنگتن حق استفاده 
از قطعنامــه ۲۲۳۱ را ندارد. پیش از 
ایــن، محمد جواد ظریــف وزیر امور 
خارجه کشورمان در نامه ای به رییس 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
اقدام غیرقانونی ایاات متحده آمریکا 
برای سوء اســتفاده از ساز و کارهای 
مندرج در توافق هسته ای برای احیای 
تحریم های ایران را مردود دانســته و 
تاکید کرد که آمریکا هیچ حقی برای 
تاش در جهت احیای تحریم ها ندارد 
و از همین رو ایــن اقدام آمریکا باید 
از ســوی شورا و جامعه بین المللی رد 

شود. 

 حمله هوک به متحدان
 اروپایی آمریکا

در شــرایطی که دولت آمریکا در تاش 
اســت با اســتناد به بندهــای قطعنامه 
۲۲۳۱شــورای امنیت تمامی تحریم های 
بین المللی علیه ایران را احیا کند، استفان 
دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد 
گفــت: تفســیر قطعنامــه ۲۲۳۱درباره 
چارچوب زمانی بازگشت خودکار تحریم ها 
به عهده اعضای شــورای امنیت اســت. 
باید خودشــان  امنیت  اعضای شــورای 
قطعنامه خودشــان را تفســیر کنند.، در 
شرایطی که دولت آمریکا در تاش است با 
استناد به بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت تمامی تحریم های بین المللی علیه 
ایران را احیا کند، »اســتفان دوجاریک«، 
ســخنگوی ســازمان ملل متحد جمعه 
تصریح کرده تفسیر زمان بندی های مندرج 
در این قطعنامه به عهده اعضای شــورای 
امنیت اســت.دوجاریک در یک کنفرانس 
خبری درباره اینکه آیا احتساب چارچوب 
زمانی ۳۰ روزه برای بازگشــت احتمالی 
تحریم هــا علیه ایران بــه فرض موفقیت 
آمریکا در پیشــبرد مکانیسم ماشه از روز 
جمعه آغاز می شود گفت: »تفسیر قطعنامه 
۲۲۳۱ درباره چارچوب زمانی ]بازگشــت 

خودکار تحریم ها[ به عهده اعضای شورای 
امنیت اســت. اعضای شورای امنیت باید 
خودشــان قطعنامه خودشــان را تفسیر 
کنند.«دولت آمریکا روز پنجشــنبه )۲۱ 
اوت/۳۰ مرداد( بــا ارائه نامه ای به رئیس 
شورای امنیت رسماً این شورا را از خواست 
خود برای بازگرداندن تمامی تحریم های 
بین المللی علیه ایران مطلع کرد.این نامه، 
رونــد ۳۰ روزه ای را آغــاز می کند که از 
لحاظ تئوریــک می تواند به »بازگشــت 
خودکار« تحریم  سازمان ملل علیه ایران 
منجر شــود. بــا این حال، کارشناســان 
گفته اند دولــت آمریکا مســیر پرپیچ و 

خم و دشــواری پیش رو دارد.ســاز و کار 
موسوم به بازگشت خودکار تحریم ها که با 
نام های دیگری مثل »مکانیسم ماشه« یا 
»اسنپ بک« نیز شناخته می شود به دنبال 
احیای تمامی قطعنامه های تحریمی علیه 
تهران است که پس از حصول برجام میان 
ایران و گروه موســوم به ۱+۵ تعلیق شده 
بودند.تاش آمریکا در این مســیر پس از 
شکست این کشور در به تصویب رساندن 
قطعنامــه ای که خواســتار جلوگیری از 
انقضــای تحریم هــای تســلیحاتی علیه 
ایران بود، صــورت می گیرد. آن قطعنامه 
که روز ۲۵ مرداد به رأی گذاشــته شد با 

۱۱ رأی ممتنــع، ۲ رأی موافق )آمریکا 
و جمهــوری دومینیکن( و ۲ رأی مخالف 
)روســیه و چیــن( رد شد.واشــنگتن از 
قبل اعام کرده بــود چنانچه در تمدید 
تحریم های تســلیحاتی علیه ایران موفق 
نشــود قصد دارد بر حسب تفسیر خود از 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از یکی از 
بندهای منــدرج در برجام که با نام هایی 
مانند »مکانیسم ماشه«، »ساز و کار حل 
و فصل اختاف« یا »ســاز و کار بازگشت 
خودکار تحریم ها« شناخته می شود برای 
بازگرداندن تحریم هــای بین المللی علیه 
می گویند  کند.کارشناسان  استفاده  ایران 
آمریکا از آن جهت که اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۷ از برجام خارج شده جزو طرف های 
مشــارکت کننده در »برجام« نیســت و 
نمی تواند از بندهای این توافق برای تمدید 
تحریم ها علیه ایران استفاده کند.مقام های 
دولــت آمریکا ادعا می کنند از آنجا که در 
متن قطعنامــه ۲۲۳۱ از آمریکا به عنوان 
»مشــارکت کننده برجام« یاد شــده این 
کشور می تواند از ایران بابت »نقض اساسی 
برجام« شکایت کرده و خواستار بازگشت 

تحریم ها علیه این کشور شود.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت:

تفسیر زمان بندی قطعنامه ۲۲۳۱به عهده اعضای شورای امنیت است
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دانشــمندان امیدوارند با مطالعه روش های بی شماری که حیوانات 
توســط آن چشــم خود را مرطوب و ســالم نگه می دارند، به رفع 
مشکات بینایی انسان کمک کنند. از نظر فنی، فقط انسان می تواند 
گریه کند یا به نوعی در پاسخ به وضعیت عاطفی اشک بریزد. برای 
انســان ها، گریه راهی برای بیان عواطف درونی اســت اما مطالعه و 
بررســی این موضوع در موجودات دیگر دشــوار اســت. دکتر اوریا 
تحقیقات خود را با مطالعه اشک های کیمن)نوعی تمساح( که سطح 
چشم آنها بسیار خاص است، آغاز کرد. در حالی که انسان هر دقیقه 
۱۵ یکبار پلک می زند و به پخش شــدن اشک های تازه روی قرنیه 
کمک می کند، کیمن ها می توانند حدود دو ساعت بدون اینکه پلک 

بزنند به جایی خیره شوند اما چشمانشان خشک نشود.

محققان می گویند: درباره عائم حاد کووید-۱۹تحقیقات زیادی انجام 
شــده است، اما نســبت به اتفاقاتی که بعد از بهبودی فرد رخ می دهد، 
اطاعات بسیار کم است و ازم است تحقیقات بیشتری انجام شود؛ اما با 
توجه به تحقیقات انجام شده افرادی که به نوع شدید کووید-۱۹ مبتا 
می شوند و بهبود می یابند ممکن است دچار صدمات و عوارض ریوی با 
شدت متفاوت شوند. پس به همین دلیل ممکن است ریه چنین افرادی 
آســیب پذیرتر باشد. آن ها می گویند: محققان هنگ کنگ به این نتیجه 
رســیده اند که ریه  بعضی از افراد مبتا به کوویــد-۱۹ بعد از بهبودی 
دچار اختال می شــود، به طوری که با انجام فعالیت های سرعتی مانند 
پیاده روی سریع، دچار تنگی نفس می شوند. البته هنوز بسیار زود است 

که در مورد اثرات بلندمدت ویروس کرونا بر عملکرد ریه نظری داد.

محققان راهی بــرای خنثی کردن ویروس های موجــود در هوا با 
اســتفاده از ذرات معلق )ذرات ریز جامــد یا مایع معلق در هوا( در 
رنگ های رنگ آمیزی مواد غذایی تایید شــده توســط سازمان غذا 
و داروی ایاات متحــده )FDA( ایجــاد کرده اســت. در این روش 
به جای استفاده از دستگاه های گران قیمت پزشکی، از چندین ماده 
رنگ آمیزی مواد غذایی تایید شده توسط FDA استفاده شده است 
که می توانند برای تولید رادیکال های آزاد در نور مرئی استفاده شوند. 
از تکنیک فراصوت نیز برای تولید ذرات معلق در هوا اســتفاده شد 
تا رنگ ها بتوانند در هوا شــناور باقی بمانند. آئروســل ها به سختی 
قابل مشــاهده هستند، اندازه آن ها کوچک و طول عمر کوتاه در نور 

دارند به این معنی که بر روی سطح باقی نمی مانند.

 درمان خشکی چشم
 با اشک تمساح!

میزان آسیب پذیری ریه  افراد 
مبتا به کووید-19 پس از بهبودی

رنگ های غذایی، ساح جدید 
مقابله با کروناویروس در هوا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گورستان لنج ها در نزدیکی بندر محمد عامری از توابع شهرستان تنگستان

GT3 M4 و M4 نسل جدید ب ام و
انتشــار تیزرهای نســل جدید ب ام و M4 202۱ ادامه دارد و ژرمن ها در جدیدترین حرکت اقدام به نمایش این خودرو در کنار مدل 
مسابقه ای GT3 M4 کرده اند. این خودروها که با عبارت “دو نماد طراحی شده برای جاده و پیست” به نمایش درآمده اند کامًا مخوف 
و تازه نفس به نظر می رســند. از آنجایی که خودروهای موردبحث فعًا آماده رونمایی رسمی نیستند بنابراین در بدنه آن ها پوشش های 
استتاری بکار رفته است. این پوشش ها باعث پنهان شدن برخی جزئیات طراحی شده اند اما هر دو مدل از جلوپنجره بزرگ و بحث برانگیز 
سری 4 و همچنین چراغ هایی مشابه سود می برند. البته GT3 M4 بسیار مخوف تر بوده و از اسپلیتر جلوی گیرا، کاپوت دارای ورودی 
هوا و شیشه های سبک وزن و بال عقب و دیفیوزر بزرگ برخوردار است. اگرچه دو بیمر مدنظر مأموریت های متفاوتی دارند اما نیروبخش 
آن ها پیشرانه ۶ سیلندر خطی توئین پاور توربو است. اگرچه ب ام و مشخصات مدل مسابقه ای را اعام نکرده اما تائید کرده نسخه جاده ای 
M4 جدید دارای نیروگاه 3 لیتری توئین توربو با قدرت 4۷3 اســب بخار خواهد بود. البته قدرت مدل کامپتیشــن به ۵03 اسب بخار 
خواهد رسید. نسخه پایه ب ام و M4 جدید با گیربکس ۶ سرعته دستی عرضه خواهد شد اما نسخه کامپتیشن دارای گیربکس ۸ سرعته 

اتوماتیک خواهد بود. همچنین این خودرو را می توان به صورت دیفرانسیل عقب یا چهار چرخ محرک انتخاب کرد.

 مدیران اشتباه کردند اما ویلموتس هم کاهبرداری کرد
ســرمربی تیم فوتبال گل گهر ســیرجان می گوید منع جذب مربی و بازیکن خارجی برای این است که به فیفا نشان داده شود که سر 
فوتبال ایران کاه رفته است. مجید جالی درباره عملکرد تیم فوتبال گل گهر سیرجان اظهار کرد: در طول دوره ای که مربیگری می 
کنم امسال یکی از سخت ترین سال هایی بود که پشت سر گذاشتم علی رغم اینکه می دانستم چالش بزرگی پیش روی من است اما 
این چالش را پذیرفتم که ببینم آیا هنوز می توانم فشارها را تحمل کنم و این چالش را با موفقیت به پایان برسانم یا خیر؟ اان که در 
این چالش موفق بوده ام واقعا خوشحالم. ما با سختی های زیادی کار کردیم، منظور من از سختی ها فقط مربوط به تیم نمی شود بلکه 
کل مجموعه باشگاه، کادر فنی، بازیکنان این سختی ها را تحمل می کردند و پیش می رفتیم. در شروع کار امیدواری نسبت به ما کم 
بود اما رفته رفته از نظر مدل بازی بهتر شدیم. با اینکه هنوز نتیجه ازم را نمی گرفتیم. در نیم فصل با جذب شش بازیکن تیم مان را 
تقویت کرده ایم و به مرور روی مدار نباختن افتادیم، بازی های خوبی را انجام دادیم ودر روزهایی که تیم ما روند خوبی را شروع کرده 
بود بیماری کرونا آمد و همه چیز را خراب کرد. در آن دوره وقتی با مثبت شدن تست برخی بازیکنان مان مواجه شدیم فشار زیادی به 

تیم ما وارد شد و شوک وحشتناکی به تیم ما آورد و در این اواخر سه باخت پشت سر هم آوردیم .

ا غارت غوغا بود ازگنبد خضراا راحت ِ ر َیحان بود از قطرهٔ باران ندیش تو از غارت غوغاخوش باد نکوخواه تو ر راحت ریحان بد باد بدا همواره همی باش سبک طبع و خوش ایام
گاریبا مطرب و قوال سبکدست و خوش آوا چون ماه ه رخساره و چون سرو ه باازم تو چو گردون و چمن کرده  ن رده حسد از بوی خَطَش عَنبر ساراگشته خجل از رنگ لبش بادهٔ سوری گوشت سوی خُنیاگر و دستت سوی صَهبارویت سوی خدمتگر و چشمت سوی دلبر

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

فیلم های »خورشــید«، »جنابت بی دقت« و »دشــت 
خاموش« به عنوان نمایندگان سنیمای ایران در چندین 
نوبت در هفتاد و هفتمین جشــنواره فیلم ونیز به روی 
پرده خواهند رفت. جشــنواره فیلم ونیز برنامه نمایش 
بخش های مختلف هفتــاد و هفتمین دوره این رویداد 
سینمایی را اعام کرد و بر این اساس فیلم »خورشید« به 
کارگردانی مجید مجیدی که به عنوان نماینده سینمای 
ایران در بخش رقابتی یکی از نامزدهای شــیر طاست 
در مجموع ۱4 نمایش در جشــنواره ونیز خواهد داشت.  
در فیلم »خورشــید« به کارگردانــی مجید مجیدی و 
نویسندگی مشــترک مجیدی و نیما جاویدی که اولین 
نمایش خود را در ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
تجربه کرد و ســیمرغ بهترین فیلم و فیلم نامه را گرفت؛ جواد عزتی,  علی نصیریان,  طناز طباطبایی,  
روح اه زمانی,  ابوالفضل شیرزاد,  شمیا شیرزاد,  علی غابشی,  مانی غفوری,  محمدمهدی موسوی و 
صفر محمدی بازی کرده اند و در خاصه داستان این  فیلم آمده است: علی کودک دوازده ساله ای است 
که همراه دوســتانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار اســتیک ، زندگیشان را می گذرانند تا اینکه 
با پیشــنهاد جدیدی از سوی خافکاران محل مواجه می شوند.فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی 
شهرام مکری که در بخش افق های جشنواره ونیز به نمایندگی از سینمای ایران حضور دارد هم اولین 
نمایش جهانی خود را روز ۷ سپتامبر )۱۷ شهریور( در دو سانس ۱۹:۱۵ و 2۱:4۵ در ونیز و برای اهالی 
سینما و رسانه تجربه خواهد کرد و روز بعد آن )۸ سپتامبر، ۱۸ شهریور( نیز در ساعت ۱4:۱۵ همزمان 
دو نمایش در سالن جداگانه برای عموم مردم خواهد اشت و روز ۹ سپتامبر )۱۹ سپتامبر( نیز در چهار 

نوبت در سانس های ۹ / ۱۱ / ۱4:۱۵ و ۱۶:30 بار دیگر میزبان اهالی رسانه و سینماست.

درباره خوب بودن
کتاب درباره خوب بودن اثری از آلن دوباتن، نویســنده و 
فیلسوف سوئیسی است که دوره دکترای فلسفه در دانشگاه 
هاروارد را رها کرد تا کتاب های فلسفی قابل فهمی به زبان 
ساده بنویسد. در این کتاب دوباتن به سراغ موضوعی رفته 
است که احتماا در طول روز حتی به آن فکر هم نمی کنیم 
و یا وقتی بــرای فکر کردن به آن نداریم. موضوع پیش پا 
افتــاده ای که اگر به اندازه کافی به آن توجه کنیم احتماا 
کیفیت زندگی مان بااتر خواهد رفت: خوب بودن. طبیعتاً 
همه ما دوست داریم آدم خوبی باشیم. در آموزه های دینی 
و یا حتی خانوادگی ما تاکید بر خوب بودن همیشه وجود 
داشته است. اما همیشه خوب بودن ممکن است باعث شود 
دیگران فکر کنند ما آدم ســاده ای هستیم. یا شاید جرات 
درخواســت حق خود را نداریم و یا هر چیز اشــتباه دیگری که در برابر یک رفتار خوب قرار می گیرد. در 
دنیای امروز بی جهت خوب بودن ممکن است همیشه باعث عامت سوال شود. آلن دوباتن نیز در ابتدای 
کتاب خوب چنین توضیح می دهد: اینکه بکوشیم تا آدم خوب تری باشیم، آرزوی بی وجه و نومیدکننده ای 
به نظر می رسد. ما در تئوری، به خوب عاقه داریم. اما در عمل، این مفهوم به شکل خجالت آوری بی خاصیت، 
سربه زیر، خسته کننده و حتی بی بخار است. این روزها آدم خوبی بودن مثل این است که تنها وقتی که همه 
گزینه های دشوارتر و سودمندتری از بین رفتند، بکوشیم که آن گونه باشیم. یک مسیر بنیادی برای حفظ 
آرامش و محبت نسبت به سایر آدم ها، حتی در موقعیت های بسیار بغرنج، توانمندی ایجاد تمایز میان آن 
چیزی است که مردم انجام می دهند و آن چیزی که قصد داشتند انجام دهند. در قانون، این تمایز در مفاهیم 
متضاد قتل عمد و قتل غیرعمد لحاظ شده است. چه بسا نتیجه یک چیز باشد؛ پیکری غرقه در خون است اما 
به صورت جمعی احساس می کنیم اینکه انگیزه های ارتکاب قتل چه بوده است، تفاوت بزرگی ایجاد می کند.

سید مرتضی آوینی
ســید مرتضی آوینــی کارگردان فیلم مســتند 
و روزنامه نــگار حــوزهٔ فرهنگی اهــل ایران بود. 
او  تلویزیونــِی  مســتند  فیلم هــای  مجموعــه 
دربــارهٔ جنگ ایــران و عراق با نــام روایت فتح 
شناخته شده است. سید مرتضی آوینی در شهریور 
۱32۶ در شهر ری به دنیا آمد. تحصیات ابتدایی 
و متوســطهٔ خود را در شهرهای زنجان، کرمان و 
تهران به پایان رســاند. او از کودکی با هنر انس 
داشت. شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت 
و نقاشــی می کرد. به گفته بسیاری از آشنایان و 
نزدیکان آوینی، او در جوانی متحّول شد و زندگی 
او در آغــاز دهه ۱340 با ســال های انقاب فرق 
بسیار داشت. گذشته او، کمتر در رسانه های ایران مورد بررسی قرار گرفته و برای بسیاری 
صحبت از گذشــته او محدوده ممنوعه است. ابراهیم حاتمی کیا در یادداشتی در شهروند 
امروز می نویسد »آیا کسی مرتضای قبل از انقاب را می شناسد. آنانی که در آن دوران با او 
حشرونشر داشته اند از مرتضای تثبیت شده بعد از شهادتش راضی اند؟«؛ و دخترش کوثر 
معتقد است برای برخی »آوینی خوب، آوینی مرده است.« آوینی در سال ۱344 به عنوان 
دانشجوی معماری وارد دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. غزاله علیزاده، شهرزاد 
بهشــتی و امیر اردان از دوستان دوران دانشــجویی او بودند.آوینی روز بیستم فروردین 
۱3۷2 در منطقه فکه در حال بررســی لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان، به همراه 
محمد ســعید یزدان پرســت با مین برخورد کرد و بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از 

جنگ ایران و عراق شهید شد.

برنامه نمایش فیلم های ایرانی 


