
۱۳۳ فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت از ۲۲۴۵ ابتا و ۱۳۳ فوتی جدید کرونا در 
کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات اری گفت:تا 
دیروز ۳ شــهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۲۴۵ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
یک هزار و ۱۳۲ نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۳۶۱ هزار و ۱۵۰ نفر رسید.اری ادامه داد: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۳ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۰ هزار و 
۷۷۶ نفر رسید.وی گفت: خوشبختانه تا کنون ۳۱۱ هزار و ۳۶۵ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته 
اری، ۳۸۴۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا 
کنون سه میلیون و ۶۲ هزار و ۴۲۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.وی ادامه داد: استانهای مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شــمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، 
کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان در وضعیت 
قرمز قرار دارند.اری همچنین گفت: همچنین استانهای فارس، ایام، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار 
قرار دارند.وی در تشــریح وضعیت بیماری در استان ایام گفت: این 
اســتان پس از خیز شــدید بیماری، در خرداد ماه سال جاری که تا 
نیمه اول تیرماه ادامه داشت با همکاری بیشتر مردم ایام در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و تاش کادر بهداشت و درمان و حمایتهای 
مسووان ستاد اســتانی، شاهد شیب نزولی در موارد ابتا و بستری 
روزانه در این اســتان بودیم؛ به طوری که موارد بستری بیماران در 
اســتان ایام در مرداد ماه ســال جاری نسبت به تیرماه کاهش ۲۰ 

درصدی را نشان می دهد. 
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سخنگوی جدید وزارت خارجه با بیان اینکه روابط ایران و ونزوئا مربوط به هیچ کشور ثالثی نمی شود، تصریح کرد که پاسخ ایران در صورت اجرایی شدن مکانیسم 
ماشه از سوی آمریکا قاطع خواهد بود.سعید خطیب زاده سخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز )دوشنبه( در نخستین نشست سخنگویی 
خود بعد از تصدی این سمت به تشریح تحوات سیاست خارجی پرداخت و به سواات خبرنگاران پاسخ داد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تبریک هفته دولت 
عنوان کرد: ما به برکت الطاف الهی شــاهد ایران در حال برآمدن هســتیم.وی گفت:  ظریف ۲۳ مرداد سفری به لبنان داشت برای اعام همبستگی با دولت و ملت 

لبنان و ماقات هایی را با مقامات این کشور داشت. ...

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده:
پاسخ قاطع ایران به اجرایی شدن مکانیسم ماشه

info@sobh-eqtesad.ir

هفته دولت نماد تفکر جهادی
 حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی به 
مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با دولت، سال آخر فعالیت 
دولــت یازدهــم را فرصتی خوب برای افزایــش خدمات در حوزه 
های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم اقتصادی 
همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی 
تأکید کردند: باید بــا جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل 
مشــکات همت بیشتر گماشت. در همین دیدار دیجیتالی معظم 
له رهبر حادثه عاشــورا را قله جهاد، فداکاری و شــهادت نامیدند 
و با اشــاره به مصادف شدن هفته دولت با دهه اول محرم افزودند: 
مبنای هفته دولت نیز جهاد و شهادت است چرا که رجایی و باهنر 
با مجاهدت مستمر، سختکوشی و تاش در هنگام هجوم و محاصره 
مشــکات، خودداری کامل از پیگیری منافع شــخصی و پرهیز از 
چهره ســازی برای جذب نظر مردم، خود را شایسته پاداش بزرگ 
الهی یعنی شهادت ساختند و تاکید فرمودند که: » در گزارشهایی 
جامع و صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما نتوانستید برای 
مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارشهای صادقانه، خرسند 
و امیدوار می شــوند«. این البته بار اول نیســت که معظم له روی 
گزارش واقعی تاکیــد فرمودند و مبنای نیت اصلی برگزاری هفته 
دولت را مبنای اخاق و ســکنات شــهدای هفته دولت بر شمرده 
انــد. رهبر انقاب در حوزه های مهمی توصیه های بســیار مهمی 
بــه دولت کردند که یقینا در این وجیــز قابلیت پرداختن به همه 
موضوعات میسر نیست اما برجســته ترین نکته ای که ایشان در 
طول سال صدها بار بدان اشــاره داشته اند ارزش واقعی پول ملی 
اســت. تاکید ایشان روی این نکته که: » در سال ۹۷ و در دیدار با 
هیأت دولت پیشنهاد تشــکیل یک هیأت متخصص شبانه روزی 
برای یافتن روشهای هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح شد که 
اگر این هیأت تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد«. 
این فراین از مهمترین ارکان ســاختاری یک اقتصاد اســت توازن 
ساختاری پول  و نقدینگی شــناور با حجم تولید ناخالص داخلی 
اقتصاد را مردمی میکند و اا این شیوه که دولت بزرگ باشد نیازش 
را از بانــک مرکزی تامین کند و موجب خالی شــدن جیب فقرا و 
پرشــدن جیب اغنیا شود که خدمت نیست شــاید ان را تالی تلو 
خیانت هم بتوان نام نهاد. رهبر انقاب اسامی »تقویت ارزش پول 
ملی« را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت 
بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: در 
کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات 
کوتاه مدت نیز ضروری اســت که از جمله آنهــا برخورد جدی با 
اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است. 
حضــرت آیت اه خامنه ای  در بخش دیگری از موضوعات مهم در 
هفته دولت با اشــاره به ناکامی مکاتب مختلف بشــری برای اداره 
جامعه، از آمریــکا به عنوان یک الگوی واقعاً شکســت  خورده یاد 
کردند و گفتند: ارزشهای بشری مانند سامت، عدالت و امنیت از 
همه جا بیشــتر در آمریکا لگدمال می شود، فاصله طبقاتی در آنجا 
وحشتناک است، تعداد و نسبت گرسنگان و بی خانمان ها در آمریکا 
از کشــورهای متعارف دنیا بیشتر است، طبق اعام صریح رقبا در 
کارزارهای انتخاباتی، یکی از هر پنج کودک آمریکایی، گرسنه است 
ضمن اینکه ناامنی و آمار جنایت در آمریکا بســیار بااست. خاطر 
نشــان نمودن این نکات توســط رهبری انقاب اسامی در هفته 
دولت مصداق واقعی بر حذر نمودن دولتمردان برای بهره گیری از 
اقتصاد غربی و نوع سرمایه داری تحت لیبرال توزیع ثروت است و 
اسام به معنای واقعی این شیوه اندیشیدن که موجب توزیع فقر و 

انباشت متراکم ثروت میشود را نهی و نقد میکند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

مطابق گزارش ارائه شده از سوی وزیرعلوم
فارغ التحصیان دکترا بیکارتر شدند

مطابق گزارش ارائه شده از سوی وزیرعلوم طی سال های اخیر میزان اشتغال در مقطع دکترا 
کاهش یافته اســت و همین موضوع باعث افزایش بیکاری فارغ التحصیل دکتری شده است.

چالش اصلی در حوزه بیکاری وجود هزار جوان فارغ التحصیل بیکار آماده به بازار کار است. اما 
به دلیل باا بودن میزان تقاضاهای کار، بسیاری از آنها بیکاری های طوانی مدت را تجربه می 
کنند.در بازار کار برخی به دلیل داشتن تخصص ها و مهارت های ویژه یا گاهی شانس، پارتی 
و آشــنابازی و مواردی از این دســت فوراً جذب بازار کار می شوند ولی با شرایط فعلی برخی 
فارغ التحصیان آمادگی ورود به بازار کار با شرایط پارتی و آشنابازی و… را ندارند و به دلیل 
باا بودن میزان تقاضاهای کار، بیکاری آنها طوانی مدت می شــود.در بهار۹۹ سهم جمعیت 
بیکارفارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۶.۰رصد بوده اســت این سهم در بین زنان 
نسبت به مردان و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی بااتر است بررسی تغییرات این 
شــاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۴.۴ درصد کاهش داشته است.

در بهار ۹۹ســهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغان ۲۵.۲درصد بوده 
است این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بااتر 
است بررســی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نســبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۷ 
درصد افزایش داشــته است. بررسی جداول آماری  در بهار۹۹ نشان می دهد که در این دوره 
۹۰۲ هزار و ۴۱۰ نفر فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بودند.مقایسه بیکاران فارغ التحصیل 
۱۵ ساله و بیشتر مراکز آموزش عالی در بهار ۹۸ و۹۹ بیانگر این است که در بهار امسال۳۰۸ 
هزار و ۴۲۷ نفر از این افراد شــغل و فعالیتی را شروع کردند و از جرگه بیکاران خارج شدند.

آخرین گزارش های مرکز آمار از بیکاری فارغ التحصیان بیانگر این اســت که بهار ۹۹؛ نرخ 
بیکاری فارغ التحصیان۳.۳ درصد کم شــده است.نکته قابل توجه این است که تغییرات نرخ 
بیکاری در بازه زمانی بهار ۹۸ تا ۹۹ در بین زنان بیشــتر از مردان اســت بگونه ای  که نرخ 
بیکاری زنان ۵.۲ درصد و مردان ۲.۲ کم شــده اســت.نرخ بیکاری مردان فارغ التحصیل در 
بهار امســال ۱۰.۲ و زنان ۲۰.۲ بوده است.بررســی  نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر 
فارغ التحصیان آموزش عالی نشــان می دهد۱۳.۵ درصــد از جمعیت فعال فارغ التحصیان 
آموزش عالی بیکار بودند این نرخ در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط روســتایی نسبت 
به نقاط شــهری بیشتر بوده است بررسی روند تغییرات این حاکی از کاهش ۳.۳ درصدی در 
بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.منصوری غامی. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با حضور در گفتگوی خبری گفت: به تدریج در ســال های اخیر اشــتغال دکتری کاهش پیدا 
کرده، ولی افزایش اشتغال در بخش کارشناسی داشتیم.وی گفت: فارغ التحصیان کارشناسی 
نزدیک به ۶۰درصد اشــتغال داشــتند، این آمار مربوط به آنهایی اســت که ســال های۹۵ و 
۹۶فارغ  التحصیل شده اند.وی افزود: فارغ التحصیان کارشناسی ارشد باای ۷۰ درصد اشتغال 
داشتند و فارغ التحصیان مقطع دکتری در سال های ۹۵و ۹۶باای ۹۰درصد اشتغال داشتند. 
به تدریج در ســال های اخیر اشتغال دکتری کاهش پیدا کرده، ولی افزایش اشتغال در بخش 

کارشناسی داشتیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به آخرین وضعیت صنعت هسته ای ایران و این که حجم آب سنگین تولید شده در کشور بیش از ۳تن است، خاطر 
نشان کرد، بخشی از آب سنگین تولید شده را به کشورهای دیگر ازجمله چند کشور اروپایی صادر می کنیم.به گزارش العالم، بهروز کمالوندی سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت: حجم آب سنگین تولید شده در ایران بیش از ۳ تن است که بخشی از آن را به کشورهای دیگر از جمله چند کشور 
اروپایی صادر می کنیم. کمالوندی به دلیل فشارهای آمریکا بر کشورهای هدف، ترجیح داد به نام این کشورها اشاره نکند.وی انفجار اخیر در تاسیسات نطنز 
را پروژه ای خرابکارانه توصیف کرد و گفت: بررسی های امنیتی خرابکارانه بودن این اقدام را تایید می کند و آنچه مسلم است اینکه در نطنز انفجار رخداده 
است اما در این که این انفجار چگونه صورت گرفته و با چه موادی انجام شده و جزئیات آن چیست؟ را مسئولین امنیتی در وقت مناسب اعام خواهند کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران ابراز امیدواری کرد که این سفر به رفع نگرانی های دو طرف 
کمک کند. وی همچنین درخصوص دو مکانی که آژانس خواستار دسترسی به آنهاست، گفت: یکی از این دو مکان در اطراف شهرضای اصفهان و دیگری 
در نزدیکی تهران قراردارد.کمالوندی تاکید کرد از ابتدا ایران با دسترسی به اماکن هسته ای خود مخالف نبوده است اما معتقد است سواات آژانس بایستی 
مبتنی بر مبانی، مدارک و دایل جدی باشــد. وی همچنین تصریح کرد ســواات مبتنی بر ادعاهای معطوف به جاسوسی و مواردی از این دست به هیچ 
وجه مقبول نبوده و نخواهد بود و فراهم آوردن امکان دسترسی برای آژانس مشروط به آن است که سواات و ابهامات یک بار و برای همیشه تمام شود.وی 
گفت: وقتی آژانس از کشوری سوال داشته باشد حق مسلم آن کشور است که از آژانس مبانی و مدارک مربوط به سوال یا سواات را مطالبه کند.سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که جمهوری اسامی ایران آمار محرمانه ای که از آژانس بین المللی انرژی اتمی مخفی کرده باشد ندارد، هدف از اولین 

سفر رافائل گروسی به تهران را درچارچوب بحث و بررسی در خصوص امور پادمانی، پروتکلی و برجامی برشمرد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تهران هیچ ارتباطی با موضوع مکانیســم ماشه ندارد. البته مکانیسم 
ماشه اصطاح نادرستی است که آمریکایی ها باب کرده اند. محمدجواد ظریف 
صبح دیروز )دوشنبه( در حاشیه افتتاح میز خدمت کنسولی در وزارت خارجه 
در ادامه با بیان این که ۱۳ کشــور از ۱۵ کشــور شورای امنیت سازمان ملل 
اعــام کرده اند که آمریکا حق ورود به این موضوع را ندارد با توجه به این که 
از برجام خارج شده است، تصریح کرد: آنها )آمریکایی ها( شرایط بدی دارند.

همکاری و فعالیت ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس اصل 
شفافیت است

ظریف با بیان این که همکاری و فعالیت ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
براساس اصل شفافیت است به فتوای مقام معظم رهبری به منع استفاده 
از ســاح های هسته ای اشــاره کرد و گفت: ما هیچ گاه به دنبال دستیابی 
به ســاح های هسته ای نبوده و نیســتیم و از نظر اعتقادی استراتژیک و 
ماحظات راهبــردی به این ســمت حرکت نکرده ایم و ایــن موضوع را 
)ســاح های هســته ای( به ضرر کشــور می دانیم.این دیپلمات عالی رتبه 
کشــورمان اظهار کرد: دشــمنان در طول جنگ تحمیلی از ســاح های 
شــیمیایی علیه ایران استفاده کرده اند ما قربانی این ساح ها هستیم، ولی 

هیچ گاه از این ساح ها استفاده نکرده ایم.

اجازه نمی دهیم که کسانی که با داشتن ساح هسته ای مخل امنیت 
در جهانند اهداف آژانس را به سخره بگیرند

ظریف با بیان این که ایران آمــاده ی ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است، اضافه کرد: البته اجازه نمی دهیم که کسانی که مخالف آژانس هستند 
و با داشــتن ساح هســته ای مخل امنیت در جهان هستند یعنی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی بتوانند اهداف آژانس را به سخره بگیرند.وزیر امور خارجه 
کشــورمان اضافه کرد: ما گفت وگوهای زیادی با آژانس داشتیم و سفر اخیر  
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به ایران در همین چارچوب صورت 

می گیرد.

 پیگیری«پول های بلوکه شده در کره« از مسیر حقوقی باز است

وی همچنین در پاسخ به ســوالی در ارتباط با روند وضعیت پول های بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی و پیگیری هایی که در این زمینه از سوی کشورمان 
انجام شــده است، ادامه داد: دولت کره، شــرکت ها و بانک های کره جنوبی 
موظف هســتند که وظایف خود را درارتباط با این موضوع یعنی آزاد سازی 
پول های بلوکه شده ایران انجام دهند. ما این موضوع را از مسیرهای مختلف 
از جمله مذاکره دنبال می کنیم و پیگیری این مســاله از مسیرهای حقوقی 

نیز باز است.

میز خدمت کنســولی تمام بخش های کنســولی را که بیش از 400 
خدمت است در بر می گیرد

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه  گفت وگوی خود با خبرنگاران در مراسم 
افتتاح میز خدمت کنسولی به مناسبت هفته دولت گفت: به مناسبت هفته 
دولت دوســتان ما در بخش کنسولی تاش کردند که میز خدمات کنسولی 
را گســترش دهند البته این میز کنسولی خدماتش در گذشته فقط در قالب 
اســناد بود ولی اکنون تمام بخش های کنســولی را که بیش از ۴۰۰ خدمت 
اســت در بر می گیرد و در همین چارچوب ارباب رجوع بدون این که مجبور 
شــود به دفاتر مختلف برای دریافت خدمات کنســولی مراجعه کند به یک 
میز مراجعــه می کند.ظریف اظهار کرد: امیدوارم که ایــن اقدام ما زمینه را 
برای کمک هرچه بیشــتر به ایرانیانی که نیازمند خدمات کنسولی هستند 

فراهم کند.

در مرحله  بعد میز خدمت اینترنتی و آناین خواهد شد
وی ادامــه داد: در مرحله ی بعد این میز خدمــت اینترنتی و آناین خواهد 
شد و این باعث می شود که حضور فیزیکی شهروندان برای دریافت خدمات 
کنسولی کمتر شود و زمینه برای راحتی بیشــتر امور فراهم شود.وزیر امور 
خارجه کشــورمان ادامه داد: اگرچه در گذشته برخی از سامانه هایمان وجود 
داشتند که به صورت اینترنتی خدمات به مردم ارائه می دادند ولی ما در تاش 
هســتیم که این روند را گسترش دهیم به خصوص در حوزه های کنسولی و 
ایرانیان خارج از کشور که وزارت امور خارجه ارتباط مستقیمی با مردم دارد 
و مــا می خواهیم حداقل مزاحمت برای مردم را بــا حداکثر ارائه ی خدمات 

فراهم کنیم.

ظریف:
سفر گروسی ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد

پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن!  
روایت جدید همتی از پشت پرده عدم  بازگشت ارزهای صادراتی

صادرات میلیاردی به نام 
کارتن خواب ها

جزئیات رایگان شدن برق 30 میلیون نفر

همتی روایتی جدید از پشت پرده عدم بازگشت ارزهای صادراتی مطرح و اعام کرد: برخی از افرادی که اسامی شان 
را به قوه قضائیه داده ایم، افراد ضعیف و حتی کارتن خواب هســتند که کارت یک بارمصرف بازرگانی گرفته اند و 
دیگران از کارت بازرگانی شان استفاده کرده اند. عبدالناصر همتی که به مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب 
سیما حضور یافته بود از ارتباط مستقیم اش با مردم گفت و تأکید کرد که از طریق شبکه های مجازی مواردی 
را مطرح می کنم؛ البته در صداوســیما کمتر حاضر می شــوم، ولی شرایط کشور ما خاص است و بانک مرکزی 

نیز شرایطش خاص است.

مثلث افول صادرات ایران
طرح مجلس برای کمک به اقشار ضعیف جامعه؛

کمدرآمدهاکارتاعتباریخریدمیگیرند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه طرحی در مجلس در حال بررسی 
است که می تواند کمک خوبی به اقشار ضعیف داشته باشد، گفت: این طرح با عنوان تأمین کااهای 
اساســی برای مردم با کارت های اعتباری اســت. محمدحسین فرهنگی در جلســه شورای اداری 
شهرستان تبریز که با حضور ۶ نماینده تبریز در سالن »جمهوری« استانداری آذربایجان شرقی برگزار 
شد، با انتقاد از اینکه وزارت ورزش پول هایی را که گرفته به استان نداده است و وصول نشده است، 
اظهار داشــت: این اقدام وزارت ورزش قابل پیگیری است و از تمامی ادارات می خواهم که مشکات 
جــذب اعتبارات خود را اعام کنند تا پیگیری کنیم.وی با بیان اینکه در مجلس، توزیع یک میلیون 
تن قیر رایگان تصویب شــده است که احتمااً شورای نگهبان ایراداتی بگیرد، افزود: احتمااً پس از 

اصاح امیدوارم تصویب نهایی صورت گیرد اما مدیران استان باید سهمیه استانی را پیگیری کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه طرحی در مجلس در حال بررسی 
است که می تواند کمک خوبی به اقشار ضعیف داشته باشد، گفت: این طرح با عنوان تأمین کااهای 
اساســی برای مردم با کارت های اعتباری اســت که با همکاری دولت و مجلس می تواند در کاهش 

مشکات اقشار مردم مؤثر باشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

خرابکاری در تاسیسات نطنز 
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رییس قوه قضاییه؛گزیده خبر

مردم فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها را اعام کنند

رئیس قوه قضاییه گفت: جامه باید احساس کند دستگاه قضا در نظام اسامی ملجاء و 
پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاست و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این 
زمینه، نیازمند تاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با دولتمردان است. سید 
ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام تعزیت 
آل اه و عاشــورای حسینی اظهار داشت: فرهنگ حسینی عامل هویت یابی و قدرت 

اجتماعی ما و انگیزه ای برای امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها و پلشتی هاست.

تحلیل های حادثه گرا از حماسه حسینی محکوم به شکست است
رئیس قوه قضاییه افزود: وجود مبارک امام حسین )ع( الگوی تمام عیار برای تضمین 
جامعه اسامی و جامعه سالم و برخوردار از عدالت است که مردم در آن جامعه نسبت 
به ترک بایدها و انجام نبایدها احساس مسئولیت اجتماعی دارند.رئیسی ادامه داد: در 
تحلیل جریان عاشــورا، هر تحلیلی که حرکت امام حسین )ع( و یاران آن حضرت را 
بدون برنامه ریزی و صرفاً یک حادثه تصادفی بداند، نادرســت و محکوم به شکســت 
اســت و حرکت امام کامًا هدفمند و برنامه ریزی شده بود که حتی با وجود شهادت 
امام و مصائبی که بر خاندان ایشــان گذشــت، منجر به پیروزی بر دشمن و رسوایی 

حاکم جور شد.  

هدف مهم قیام امام حسین )ع( اصاح امور جامعه بود
رئیس قوه قضاییه گفت: هدف مهم قیام حضرت ابا عبداه الحسین )ع( امر به معروف، 
نهی از منکر و اصاح امور اجتماعی بود و فرهنگ عاشــورایی اصل بســیار مهمی در 
فرهنگ دینی ما و ضامن اجرای قانون و عدالت و برخورداری آحاد جامعه از حق است 

که مردم با الهام از آن نسبت به امور جامعه احساس مسئولیت می کنند.

 راهبردی دستگاه قضا استقرار عدالت با مشارکت مردم است
رئیسی، راهبرد قوه قضاییه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که 
»حضور مردم در همه عرصه ها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش اســت و آحاد ملت 
می توانند با احســاس مسئولیت در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه 

قضایی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند«.
مسئوان باید نقدپذیر و حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئوان و حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر، خاطر نشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئوان از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر، مســیر پیشــگیری از جرم و ناهنجاری های اجتماعی را 

هموار می کند.

 هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشد
رئیسی با بیان این که همه دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش 

آفرین باشند و هیچ مدیر و دستگاهی نباید در این عرصه غایب باشد، تاش نهادها 
و دستگاه های الگوساز فرهنگی و اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری از جرم 

را مهم و ضروری دانست.

 نمایش کارآمدی مدیریت اسامی مهم تر از خدمت گذاری است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات مهم و مطالبات ازم 
ااتباع مقام معظم رهبری که در دیدار روز گذشــته دولتمردان مطرح شــد، دستگاه 
قضایی را نیز مخاطب فرامین ایشــان دانست و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم 
عاوه بر اجر و ثوابی که دارد، افتخار بزرگی برای مسئوان نظام اسامی است.رئیسی 
در عین حال »ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اســامی« را از خدمت گذاری به مردم 
مهم تر و به نمایش گذاشتن یک الگوی مؤثر، کارآمد و موفق از دستگاه قضای اسامی 
و عدالت مبتنی بر آن را وظیفه خطیر همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه دانست.

 ارائه الگوی قضایی نظام اسامی همت مضاعف می طلبد
رئیس قوه قضاییه گفت: جامه باید احســاس کند دســتگاه قضا در نظام اسامی 
ملجاء و پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاســت و تحقق مطالبات مقام معظم 
رهبری در ایــن زمینه، نیازمند تاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با 

دولتمردان است.
 مسئولیت های اقتصادی دولت به روایت رئیس دستگاه قضا

رئیسی در ادامه، اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کاا، 
جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را 
از مهم ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مســئولیت های دولت در حوزه اقتصادی 

عنوان کرد.

 دستاوردهای سفر وزیر دفاع به مسکو
 وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح دیدار یک روزه ای از مسکو داشت و در 
چارچوب برنامه های این سفر با وزیر دفاع روسیه دیدار و از نمایشگاه بین المللی 
نظامی مسکو بازدید کرد.به گزارش مسکو، دیدار سرتیپ »امیر حاتمی« با وزیر 
دفاع روســیه بخش اصلی برنامه سفر وزیر دفاع به مسکو را تشکیل می داد که 
در آن ارتشــبد »سرگئی شایگو« از همتای ایرانی استقبال گرم کرد.این دیدار با 
هدف تقویت و توســعه مناسبات دفاعی و امنیتی بین دو کشور صورت گرفت و 
وزیر دفاع روســیه با اشاره به روابط عمیق و راهبردی دو کشور در همه زمینه ها 
گفت: در حوزه دفاعی و امنیتی نیز چشم انداز همکاری های ایران و روسیه روبه 
توسعه است.  شایگو بر ضرورت تداوم همکاریهای منطقه ای در جهت ایجاد صلح 
و ثبات در منطقه تاکید و خاطرنشان کرد که این همکاریها ضامن صلح و ثبات و 
امنیت در منطقه است.وزیر دفاع روسیه به تندی از سیاست های یکجانبه گرایانه 
آمریکا انتقاد کرد و گفت: این کشور اعتبار خود را در سطح بین المللی از دست 
داده اســت.وزیردفاع کشورمان نیز در این دیدار از مواضع مثبت و سازنده دولت 
روسیه در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی اخیر آمریکا قدردانی کرد و گفت: دیدارها 
و رایزنی های دوکشور در سطح عالی بطور مرتب و رضایت بخشی در جریان است.

امیر حاتمی افزود: باتوجه به عمق راهبردی  دوکشور ، تقویت همکاریهای تهران 
و مســکو امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.وزیر دفاع کشورمان گفت: ایران و 
روســیه در سال های اخیر تاش مشــترک و هدفمندی برای مقابله با یکجانبه 
گرایی و سیاســت قلدرمابانه امریکا و دولت ترامپ در منطقه آغاز کرده اند.امیر 
حاتمی ســپس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به شدت در انزوا قرار گرفته 
و در شــرایطی قرار گرفته است که می شود بطور جدید تردید کرد که آیا سران 
این کشــور در رفتارشان عقل و درایتی حاکم است یا خیر؟وزیر دفاع کشورمان 
در دیدار با شــایگو که کاظم جالی سفیر جمهوری اسامی ایران در مسکو نیز 
حضور داشت از مواضع مثبت و سازنده دولت روسیه در مخالفت با قطعنامه ضد 
ایرانی اخیر آمریکا قدردانی کرد و گفت: دیدارها و رایزنی های دوکشور در سطح 
عالی بطور مرتب و رضایت بخشی در جریان است.وی تصریح کرد: باتوجه به عمق 
راهبردی دوکشور، تقویت همکاری های تهران و مسکو امری ضروری و اجتناب 
ناپذیر است.وزیر دفاع کشــورمان گفت: ایران و روسیه در سال های اخیر تاش 
مشترک و هدفمندی برای مقابله با یکجانبه گرایی و سیاست قلدرمابانه امریکا و 
دولت ترامپ در منطقه آغاز کرده اند.امیر سرتیپ حاتمی تاکید کرد: واکنش واقع 
گرایانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رد قطعنامه ضد ایرانی اخیر امریکا 
درخصوص تمدید ممنوعیت های تسلیحاتی برعلیه ایران، یکبار دیگر ضمن آنکه 
شکســت بزرگی برای امریکا و متحدین منطقه ای این کشــور رقم زد، مخالفت 
جهانیان با یکجانبه گرایی را نشان داد.وزیر دفاع کشورمان افزود: پاسخ کشورهای 
عضو برجام به درخواست امریکا در استفاده از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها 

نیز ضربه محکم دیگری بر زیاده خواهی های امریکا بوده است.

قالیباف در دیدار سفیر سوئیس در تهران
 اگر شهید سلیمانی نبود داعش 

به قلب اروپا می رسید
رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه امروز ترامپ متوجه شده که فشارهای 
حداکثری علیه ایران نتیجه ای نداشــته، گفت: در ماه های آتی و ســال آینده 
وضعیت اقتصادی ایران به مراتب بهتر خواهد شد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسامی صبح دیروز )دوشنبه، ۳شهریور ماه ۹۹( با مارکوس ایتنر، سفیر 
سوئیس در تهران دیدار و گفت وگو کرد.قالیباف با بیان اینکه هرچند کشورهای 
اروپایی تحت تاثیر فشارهای آمریکا هستند اما باید سیاست مستقلی را در پیش 
بگیرند و جایگاه سوئیس به دلیل سیاست های مستقل و بی طرف استثناء است، 
تصریح کرد: ما در کنار گسترش رابطه با آسیا، عاقمند به توسعه روابط اقتصادی 
با کشورهای اروپایی مستقل هستیم.رئیس قوه مقننه کشورمان در این دیدار با 
اشاره به روابط تاریخی و مثبت دو کشور و ضرورت گسترش روابط اقتصادی میان 
ایران و سوئیس، گفت: ایجاد کانال مالی بین سوئیس و تهران ابتکار مناسبی است 
اما باید تاش شــود حجم روابط اقتصادی با این کانال در حوزه های بهداشتی، 
غذایی و ... در چارچوب توافقات دو کشور توسعه یابد.وی با اشاره به اینکه آمریکا 
با اعمال تحریم های ظالمانه، به مردم ایران فشار می آورد، اظهار کرد: آمریکا می 
پنداشت با این فشارها می تواند در ایران مشکات داخلی ایجاد کند که این فکری 
خام است.رئیس نهاد قانونگذاری کشــورمان با بیان اینکه تاریخ پر افتخار ملت 
ایران نشان داده که مردم همیشه در برابر دخالتهای خارجی محکم ایستاده اند، 
تاکید کرد: پس از انقاب اسامی، ایستادگی در برابر دخالت خارجی به فرهنگ 
مبارزه با ظلم تبدیل شده و جزئی از اصول دینی و ملی ما محسوب می شود.وی 
با گرامیداشــت یاد سردار شهید سپهبد سلیمانی، ادامه داد: مردم ایران در برابر 
جنایت ترامپ در به شــهادت رساندن قهرمان مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد 
سلیمانی، تجلیل و عکس العمل مناسبی نشان دادند.قالیباف با اشاره به اینکه اگر 
شهید سلیمانی نبود داعش به قلب اروپا می رسید، گفت: امروز ترامپ متوجه شده 
که فشارهای حداکثری علیه ایران نتیجه ای نداشته و در ماه های پیش رو و سال 

آینده، وضعیت اقتصادی ایران به مراتب بهتر خواهد شد.

سردار پورجمشیدیان خبرداد:
  افتتاح ۴۰۰هزار طرح اجتماعی و معیشتی 

توسط نیروی زمینی سپاه
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه پاســداران از افتتاح ۴۰۰هزار طرح 
کمک اجتماعی، فرهنگی و معیشــتی توســط قرارگاه محرومیت زدایی نیروی 
زمینی سپاه خبر داد.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار علی اکبر 
پورجمشــیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی صبح امروز در رزمایش کمک مؤمنانه که در ستاد فرماندهی این نیرو 
برگزار شد، اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه برنامه های متعددی را در این زمینه 
پیش بینی کرده اســت که در محوریت مردم یاری و  محرومیت زدایی می توان به 
برنامه هایی مانند افتتاح 1۰ هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی شــامل ســاخت هزار و 
8۰۰ واحد مسکونی، راه و  پل روستایی، مدرسه و مسجد و پروژه های آب رسانی، 
ایروبی نهرها، تسطیح اراضی زمین های کشاورزی، راه اندازی پنل های خورشیدی 
و ایجاد کارگاه های اشــتغال زایی، اشاره کرد.سردار پورجمشیدیان راه اندازی 12 
بیمارســتان ســیار فوق تخصصی شامل تخصص های چشم پزشــکی، جراحی، 
ارتوپدی، زنان، دندان پزشــکی، مغز و اعصاب، قلب و عروق و... به صورت رایگان 
در سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خوزستان، ایام، آذربایجان غربی و کردستان 
را از دیگر اقدامات نیروی زمینی سپاه در خدمت رسانی به مناطق محروم عنوان 
کرد.معاون هماهنگ کننده نزسا گفت: افتتاح ۴۰۰ هزار کمک اجتماعی، فرهنگی 
و معیشتی شامل اهدای چهار هزار سری جهیزیه، توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی، 
لوازم التحریر، کیف و کفش، برگزاری جشــن تکلیف ۴۰ هزار دانش آموز و توزیع 
25 دستگاه ماشین آات مهندسی و امدادی اهدایی رهبر معظم انقاب اسامی 
به تعدادی از اســتان های مرزی ازجمله اقدامات این نیرو به مناسبت ۴۰سالگی 

دفاع مقدس است.

دادســتان تهــران از آغاز بررســی 
گزارش ســازمان بازرسی کل کشور 
مبنــی بر شناســایی هــزار و ۴۰۰ 
فرد حقیقــی و حقوقی که در زمینه 
بازگردانــدن نزدیک بــه 2۰ میلیارد 
یــورو ارز حاصل از صــادرات و 1۰ 
میلیارد دار ارز تخصیص یافته برای 
واردات تخلف داشته اند، در دادستانی 
تهران خبــر داد. علی القاصی مهر در 
نشست شورای عالی قضایی با اشاره 

به حادثه شــهادت یکــی از مأموران 
نیــروی انتظامــی در جریان تعقیب 
و گریــز با یکی از اشــرار در منطقه 
حکیمیــه تهــران از دســتگیری و 
تکمیل پرونده متهم ظرف ۴8 ساعت 
خبر داد و اعام کرد کیفرخواســت 

این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور 
موتورســوار پلیس و شهادت یکی از 
آنها صادر شــده و آماده ارســال به 
دادگاه اســت.  القاصی مهر همچنین 
با اشاره به تأکید رهبر معظم انقاب 
مبنی بر تعییــن تکلیف 2۷ میلیارد 

دار ارز حاصــل از صــادرات، اظهار 
داشت: با پیگیری های صورت گرفته 
از سوی دادستانی، مبلغ 1/2 میلیارد 
یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی 
به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از 
پیگیری هــا و اقدامات قضایی انجام 
شــده، مجموع این رقم بالغ بر 2/۹ 
میلیارد یورو معادل ۳/5 میلیارد دار 
ارز حاصــل از صــادرات وارد چرخه 

اقتصادی شده است.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه:
یک تیم تروریستی در منطقه 

عمومی ماکو منهدم شد
 روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی 
سپاه در اطاعیه ای از درگیری رزمندگان قرارگاه حمزه با یک 
تیم تروریســتی ضد انقاب در منطقــه عمومی ماکو و انهدام 
این تیم تروریســتی خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
سپاه پاسداران انقاب اســامی، روابط عمومی قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا )ع( در این اطاعیه اعام کرد: شــامگاه گذشته 
)دوم تیرماه( یک تیم تروریستی ضد انقاب وابسته به استکبار 
جهانی که قصد نفوذ به عمق خاک کشــورمان را داشــت، در 
منطقه عمومی ماکو  در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا )ع( قرار گرفت.این اطاعیه می افزاید: بنا بر این 
گزارش، در درگیری میان این تیم تروریستی با رزمندگان داور 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( هر سه عضو این تیم تروریستی 
به هاکت رسیدند. در این اطاعیه آمده است: در این درگیری 
مقادیر قابل توجهی ســاح، تجهیزات، مهمات و سیستم های 

ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعام کرد
 پرداخت ۲/۲ میلیون یور

  و ۱۱ هزار دار به ویلموتس
 برای ۶۳ روز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که »برای حضور 
۶۳ روزه آقــای ویلموتس در جایگاه ســرمربی گری تیم ملی 
فوتبــال، مبلــغ 2/2 میلیون یــورو و 11 هزار دار از ســوی 
فدراســیون فوتبال هزینه شــده«، گفت: عاوه بر این هزینه، 
فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ 
میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون 
فوتبــال عاوه بر پرداخت این مبالغ، از ســوی فیفا محکوم به 
پرداخت ۶/1 میلیون یورو غرامت نیز شده است.حجت ااسام 
درویشیان رئیس ســازمان بازرسی کل کشور در جلسه دیروز 
شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط 
به قرارداد ویلموتس ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت 
و گفــت: این قرارداد به مدت ۳ ســال و به مبلغ ۷/8 میلیون 
یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه 
فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود 
و هیأت رئیسه فدراســیون نیز پس از 8 روز آن را تأیید کرد.

درویشیان با بیان این که »برای حضور ۶۳ روزه آقای ویلموتس 
در جایگاه ســرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ 2/2 میلیون 
یورو و 11 هزار دار از ســوی فدراسیون فوتبال هزینه شده«، 
افزود: عاوه بر این هزینه، فدراســیون فوتبال زیربار تعهدات 
غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد 
رفته و در نهایت هم فدراســیون فوتبال عاوه بر پرداخت این 
مبالغ، از سوی فیفا محکوم به پرداخت ۶/1 میلیون یورو غرامت 
نیز شده است.وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ضمن 
بررســی این پرونده و ابعاد و زوایای آن، 8 نفر از افرادی که در 
این قرارداد دخالت داشــته و موجب تضییع حقوق بیت المال 
شده  اند را به دادستانی تهران معرفی کرده است.    درویشیان 
همچنین گفت کــه با پیگیری های صورت گرفته از ســوی 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان لیگ به کارگیری سرمربی و 
بازیکن خارجی در سال جاری را ممنوع اعام کرده و همچنین 
باشگاه ها ملزم به حذف سفرهای تدارکاتی غیرضروری به خارج 
از کشور و برگزاری آنها در داخل کشور شده اند.رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با اشاره به رونمایی از سامانه اعام فساد در 
این سازمان، از اســتقبال قابل توجه در ۳ روز ابتدایی فعالیت 
این سامانه و ثبت ۳۰۰ گزارش با نام و به صورت ناشناس و از 

در دستور کار قرار گرفتن و پیگیری این گزارش ها خبر داد.

رییس ســتاد انتخابات کشور با اعام نظر موافق شورای 
نگهبان 28خــرداد 1۴۰۰ را زمان برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری و شــوراها و میان دوره ای مجلس 
شــورای اســامی و خبرگان رهبری اعام کرد.، جمال 
عرف در نشســت خبری دیروز خود به مناســبت هفته 
دولت، اظهار کرد: در شــرایط خاص بیــن المللی قرار 
داریم و آمریکایی ها بعد از خــروج غیرقانونی از برجام 
و اعمال تحریم ها به این نتیجه رسیدند که دستاوردی 
نداشــتند و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، ترامپ دنبال کشــاندن برجام به شورای امنیت 
اســت. در این بین وحدت، انسجام و همبستگی موجب 
حفظ کشور شده است و من از فعاان سیاسی و احزاب 
و همه مســئوان می خواهم این انسجام را حفظ کنند.

رهبری هم دیروز نقشــه راه را تعیین کردند و دولت در 
همین مسیر حرکت می کند.وی با اشاره به وظایف حوزه 
سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: مهمترین فعالیت در این 
حوزه، ساماندهی فضای حزبی در کشور بود. کمیسیون 
ماده 1۰احزاب وظیفه تطبیق شــرایط احزاب با قانون 
جدید احزاب را بر عهده داشــت و 118حزب خود را با 
شــرایط قانون انطباق داده اند. خانه احزاب هم در این 
ایام راه اندازی شــده و شعب اســتانی هم در 18استان 
فعالیت می کنند.معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با 
اشاره به اعتصاب اخیر در بخشی از صنایع از جمله نفت 
و پتروشــیمی، تصریح کرد: کمیسیون کارگری شورای 

امنیت کشور با همکاری وزارت نفت مسأله را دنبال کرد 
و بخش مهمی از مطالبات کارگــران پرداخت عرف در 
ادامه با اشــاره به تاخیر در برگــزاری دور دوم انتخابات 
مجلس یازدهم به دلیل بیماری شیوع کرونا ، اظهار کرد: 
انتخابات در 21شهریور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در 11حوزه در ۹اســتان برگزار می شود. پروتکل های 
بهداشــتی اباغ شــده است و بر این اســاس تبلیغات 
میدانی در ایــن انتخابات نخواهیم داشــت  و از فضای 
مجازی و صداوسیمای اســتان ها استفاده خواهد شد. 
نامزدهای انتخابات برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
توجیه می شوند زیرا سامت مردم برای ما اهمیت دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: از هشت شهریور زنگ 
انتخابات میــان دوره ای مجلس یازدهم به صدا در می 
آید و کسی که قصد حضور در این انتخابات را دارد، باید 
شــش ماه قبل از انتخابات استعفا دهد. تقویم انتخابات 
ریاست جمهوری از اسفند آغاز می شود. در 1۴۰۰ چهار 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره ای مجلس 
شورای اسامی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.وی 
در ادامه تاکید کرد: دولت هیچ برنامه ای برای تقسیمات 
اســتانی ندارد بلکه ارتقاها در درون استان ها انجام می 
شــود.وی با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری نگاه بدبینانه نســبت به شرایط بیماری کرونا 
داشته باشیم، گفت: از وزارت خارجه خواستیم تا پروتکل 
های بهداشتی انتخابات در کشور روسیه و کره جنوبی را 

در اختیــار ما قرار دهند که این پروتکل ها در اختیار ما 
قرار گرفت. ما باید براســاس مقررات و قوانین شرایط را 
برای برگزاری انتخابات فراهم کنیم.عرف همچنین ادامه 
داد: اصاح قانون انتخابات یک ضرورت است. زیرا شرایط 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خیلی آزاد است.

کمیسیون شوراهای مجلس اصاح قانون انتخابات را در 
دســتور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال 
بعد برســد. ایحه جامع انتخابات می توانست مشکات 
را حل کند کــه در مجلس دهم تصویب نشــد.رییس 
ستاد انتخابات کشور با اعام نظر موافق شورای نگهبان 
28خــرداد 1۴۰۰ را زمان برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری و شــوراها و میان دوره ای مجلس شــورای 
اســامی و خبرگان رهبری اعام کرد.عرف همچنین با 
بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک در دســتور کار 
وزارت کشور قرار دارد، گفت: شورای نگهبان هم نسبت 
به اصل موضوع مشــکلی ندارد اما درباره صندوق آرای 
الکترونیکی به دایل فنی ابهام و ســوال دارد. قرار شد 
که کار کارشناســی انجام شود و قسمت فناوری وزارت 
کشور و شــورای نگهبان در یکی دو ماه موضوع را حل 
کنند. رییس جمهور هم تاکید دارد که موضوع به جمع 
بندی برسد. نظر وزیر کشور این است که شورای نگهبان 
صندوق ها را ســفارش دهد. ما دنبال این هســتیم که 
فرایند حضور مردم در شعب به حداقل برسد که پس از 

موافقت شورای نگهبان، آن را اعام می کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور :
28 خرداد 1400زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد

دادستان تهران اعام کرد
 آغاز بررسی پرونده ۱۴۰۰ متخلف ارزی

 در دادستانی تهران
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گزیده خبر  کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایلنا :

۹۰هزارمیلیاردتومانپولتازهواردهاازبورسخارجمیشود
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: سرمایه به طور هوشمند جا به جا می شود و در 
دنیا آربیتراژ یک اصل اقتصادی است. در نظام اقتصادی کشورمان هم شاهد این وضعیت 
هســتیم و انتظارات تورمی در بازار ســرمایه باعث تورم در سایر بازارها می شود بنابراین 
افزایش شاخص می تواند باعث افزایش نرخ دار شــود.فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری 
بانک ها در شــرایط امروز بازار ســرمایه اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که بانک ها درباره تملیک، اداره و مدیریت دارایی و حتی بنگاه داری تکلیف قانونی داشتند 
و اگر بانک ها وار این حوزه شــدند به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند بنابراین نمی توان 
در این باره به بانک ها ایراد گرفت. ضمن اینکه در حال حاضر شــاهد آن هســتیم که در 
این شرایط بورس، منابع شرکت های وابسته به گروه های بانکی صرف بهبود بازار سرمایه 
می کنند.وی ادامه داد: در این میان نکته حائز اهمیت ورود قابل توجه اشخاص حقیقی به 
بازار است به طوری که طبق آمارهای که داده شده از ابتدای سال، 90 هزار میلیارد تومان 
پول ســهام داران حقیقی وارد بورس شده که به طور قطع پس از کسب سود در یک بازه 
زمانی احتماا در کوتاه مدت این نقدینگی از بازار خارج می شود.این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: بخشی از این نقدینگی خارج شده طبیعتا به دلیل عدم توازن بازدهی در بازارها به 
سمت بازار مسکن رفته و می رود چراکه پایداری بازار مسکن در بلندمدت بیشتر از سایر 
بازارها است بنابراین می دانیم که پول حقیقی ها حتی در مقطع کوتاهی ممکن است که از 
بورس خارج شود.آقابزرگی تاکید کرد: در شرایطی که بازار رو به اصاح است و اصاحات 
آغاز شــده این حقوقی ها هستند که به جمع شــدن صف های فروش کمک می کنند و 
برعکس حقیقی ها، حقوقی ها از جمله گروه بانکی در حال صرف منابع برای بهبود شرایط 
بازار هســتند از سوی دیگر از آنجایی که این شرکت ها ذی نفع هستند اساسا مجبور به 
حمایت از بازار شده اند.وی با اشاره به کاهش حجم معامات روزانه در بازار سرمایه گفت: 

افت حجم معامات روزانه کاما مشهود است و این روزها این رقم به حدود 6 هزار میلیارد 
تومان رسیده در حالی روزهایی حجم معامات به 30 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود.

این کارشــناس بازار سرمایه گفت: بنابراین با توجه به این شرایط بازار امروز می بینیم که 
شــرکت های وابســته به بانک ها به دلیل حمایت از پرتفوی خود در حال حمایت از بازار 
ســرمایه و صرف منابع هستند.آقابزرگی درباره تناقض تصمیمات درباره عرضه دارا دوم و 
اثرگذاری آن در بازار سرمایه اظهار داشت: در فضایی که بازار  مستعد و مثبت است هرگونه 
اطاعاتــی ولو اطاعات خنثی اثر مثبت بر بازار می گذارد چراکه بازار هیجان مثبت دارد. 
تجربه این را هم داشتیم که زمانی در سال رکود بازار در سال 92 به محض اینکه اطاعاتی 
مبنی بر افزایش سرمایه شرکتی منتشر می شد، شرکت ها بافاصله تبدیل به صف فروش 
می شدند چراکه دید بازار منفی بود اما درهمین 3 ماهه گذشته مقوله افزایش سرمایه به 
ویژه تجدید ارزیابی، بافاصله در بازار اثر مثبت می گذاشت.وی تاکید کرد: موضوع جو بازار 
است و در فضایی که متوسط باای 34 درصد و اختاف بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهام 
به شــدت فاصله گرفته هرگونه صحبتی ولو در راستای حفظ و صیانت منافع سهام داران 
مانند دو دیدگاه وزرا درباره عرضه دارا دوم به عنوان یک مقوله منفی تلقی می شود چراکه 
زمان اصاح قیمت فرا رسیده و این اختافات اساسا بهانه بود.این کارشناس بازار سرمایه 
گفت: داراها نقش قابل توجهی در بازار ندارند که بخواهند باعث آغاز این ریزش باشند و 
دارا یکم در بااترین حد پرتفوی 20 هزار میلیارد تومانی داشــت که در ایام پیک بازار به 
اندازه حجم معامات یک روز بود.  آقابزرگی با بیان اینکه تمام فعاان انتظار آغاز اصاح 
را داشــتند،  ادامه داد: در یک ماه گذشته صحبت فعاان و کارشناسان بازار، بحث اصاح 
قیمت و این موضوع بوده که چه تاریخی اصاح شروع می شود و هیچ فردی در اصل انجام 
اصاح تردید نداشت. حتی کسانی که هیجان مثبت در بازار داشتند به دنبال تاریخ و زمان 

آغاز اصاح قیمتی در بازار بودند.وی درباره مسئولیت دولت در قبال حمایت از سهام داران 
به ویژه تازه واردها که با دعوت گسترده دولت وارد بازار سرمایه شدند،  اظهار داشت: اغلب 
برخــی از فعاان بازار به ویژه تازه واردها انتظار دارند اگر به قصد کســب بازدهی به بازار 
آمده اند بنابراین ریســک های سرمایه گذاری باید به افراد یا مسئوان منتقل کنند اما در 
فضای اقتصادی و ســرمایه گذاری هیچ گونه مسئولیتی متوجه کسی نیست و مسئولیت 
اصلی بر عهده خود سرمایه گذار است.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط 
وجود غول نقدینگی بهترین تصمیم هدایت پول به سمت بازار سرمایه بود، گفت: با وجود 
غــول نقدینگی باای 2 هزار و 700 هــزار میلیارد تومان، طبیعتا یکی از تصمیماتی که 
برای پیشگیری ورود این میزان  نقدینگی به سایر بازارها اخذ شد، رونق بازار سرمایه بود.

وی تاکید بود: اما نکته مهم این اســت که این نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت 
می شد تا به تجهیز منابع مالی برای تولید و بنگاه ها برسد. 28 هزار میلیارد تومان مجموعه 
منابع تامین شده مالی از سال  94 در سال 98 به حدود 38 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت. اگر به تناسب درصد توجه داشته باشیم، می بینیم که 35 درصد افزایش در حجم 
معامــات بازار اولیه بوده در صورتی که حجم معامات در بازار ثانویه از 70 هزار میلیارد 
تومان در ســال 94 به هزار و 100 هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین  این جریان کاما 
بحث داد و ستد و سفته بازی در بازار ثانویه بوده است. قطعا شرکت ها و بنگاه ها عوایدی از 
این نقدینگی نداشتند و این استراتژی باید تغییر کند.آقابزرگی همچنین درباره اثرگذاری 
افزایش شاخص بورس و نرخ دار بر یکدیگر در دو بازار ارز و سرمایه گفت: سرمایه به طور 
هوشمند جا به جا می شود و در دنیا آربیتراژ یک اصل اقتصادی است. در نظام اقتصادی 
کشــورمان هم شاهد این وضعیت هستیم و  انتظارات تورمی در بازار سرمایه باعث تورم 

در سایر بازارها می شود بنابراین افزایش شاخص می تواند باعث افزایش نرخ دار شود.  

پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن!  
درحالیکه قرار بود کمک ودیعه مســکن تا پایان مردادماه به حساب متقاضیان 
واریز شــود اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر 
پرداخت این کمک به مستاجران را بین خود پاسکاری می کنند و از آماده نبودن 
ســازمان مقابل خود می گویند.  ، کمک ودیعه مســکن طرحی است که دولت 
برای حمایت از مســتاجران درنظر گرفته و با وجود انتقاداتی که از سوی برخی 
کارشناســان مبنی براینکه با وجود تورم باا در اقتصاد، ودیعه مسکن نمی تواند 
کمک قابل توجهی به این قشر کند، به آن وارد شد،  سرانجام به مرحله پرداخت 
نزدیک شــد.مبلغ پرداختی به متقاضیان این وام به ترتیب در تهران، شهرهای 
بزرگ و در شهرهای کوچکتر معادل 50، 30 و 15 میلیون تومان است که 20 
هــزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافتــه و نرخ بازپرداخت این کمک 
13 درصد است. همچنین، طبق گفته همتی، رییس کل بانک مرکزی، کسانی 
که توانایی پرداخت اصل و ســود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند 
با انتخاب خود این وام را با اقســاط 30 ماهه و نــرخ 12 درصد دریافت کنند.

گروهی از مستاجران در اولویت پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند که شامل 
افراد تازه ازدواج کرده، کســانی که سه فرزند و بیشتر دارند، خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی می شوند. عاوه براین، 
مســتاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را 
هم داشــته باشــند یعنی وام یا امکانات یارانه ای از طرف دولت در بخش زمین 
یا مســکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشــند و از سال 84 هیچگونه سابقه 
خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن این که باید سرپرست خانوار باشند و 
شــهری را که تقاضا می کنند در آن 5 سال سابقه سکونت داشته باشند و همه 
این مولفه ها باید مســتند و در سایت قابل بارگذاری باشند.برای پرداخت ودیعه 
مســکن ابتدا باید وزارت راه و شهرسازی اطاعات متقاضیان ثبت نام کرده در 
ســایت مربوطه را در اختیار بانک ها ذی ربط قرار بدهد تا بانک ها به واریز مبلغ 
تعیین شده اقدام کنند. در این بین با توجه به اینکه قرار بود تا پایان مردادماه این 
وام به حساب متقاضیان واریز شود، تاکنون واریز نشده و وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر تنها به این استناد می کنند که آمادگی 
ازم را برای اجرای طرح کمک ودیعه مسکن دارند اما بانک ها می گویند که هنوز 
دسترسی کامل بانک های عامل به سامانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی 
ثبت نام، کنترل و پاایش متقاضیان فراهم نشده است تا بانک های عامل آمادگی 
بتوانند از طریق شــعب و یا سرپرستی بانک ها نسبت به اعطای تسهیات اقدام 
کنند.همچنین، مسئوان وزارت راه و شهرسازی نیز اعام کرده اند که 15 بانک 
پرداخت ودیعه مسکن را برعهده گرفته اند و اسامی متقاضیان به آن ها اعام شده 
که تا این هفته ودیعه مسکن پرداخت می شود اما با گذشت سه روز فعا خبری 
از واریز کمک ودیعه مسکن به متقاضیان نشده است.  در این زمینه، همتی نیز 
گفته که یکــی از تاش های مهم بانک مرکزی در این روزها، اعطای وام ودیعه 
مسکن است که هنوز وزارت راه و شهرسازی سامانه مربوط را به بانک ها متصل 
نکرده و سهمیه هر بانک مشخص شده است و آن ها در انتظار اتصال وزارت راه 
و شهرسازی هستند.  بنابراین، پرداخت کمک ودیعه مسکن همچنان در مرحله 
پاسکاری مانده و دو سازمان مربوطه در این زمینه سازمان مقابل خود را مسئول 

تاخیر در پرداخت این کمک به مستاجران می دانند.

افت 25درصدی حق مسکن کارگران
۶۰۰هزار تومان از جیب هر کارگر پرید

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره اباغ حق مسکن از تیرماه گفت: 
با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع 25درصد ازحق مسکن کارگران 
کم شــد.، فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ، درواکنش 
به اباغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار 
اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار 
اســت,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. 
وزیرکار در مصاحبه ای اعام کردند که طبق مصوبه شــورای عالی کار و هیأت 
دولت افزایش حق مســکن از تیرماه اعمال می شــود.وی ادامه داد:با توجه به 
ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری  مبنی 
ً به بحث گذاشته  بر اینکه صدای کارگران شــنیده شود,دستمزد سال 99 مجددا
شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر 
کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعام کردند 
که این مصوبه برای دســتمزد 99کارگران اســت. بنابراین افزایش حق مسکن 
می بایســت از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی می شد.رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شــوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه 
افزایش حق مســکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در 
شورای عالی کار به تصویب برسد. توفیقی گفت: حدود 600هزارتومان از مجموع 
درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 
200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه 
سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با اباغ مصوبه حق مسکن 
از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه 

حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور:
 ایران از سرمایه گذاری ترکیه 

استقبال می کند
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از اینکه 
کشور دوســت و برادر ما ترکیه و سرمایه گذاران شریف و کوشای آن برای 
فعالیت مشترک بین جمهوری اسامی ایران و ترکیه اقدام می کنند استقبال 
می کنیم.محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در آیین افتتاح یک شرکت تولیدی 
با ســرمایه گذاری خارجی از ترکیه در شــهرک صنعتی کاسپین، افزود: به 
عنوان عضوی از هیات دولت به این ســرمایه گذاران خوشامد گفته و تاش 
می کنیم زمینه را برای فعالیت آنها فراهم کنیم.وی گفت: شرکت ای جی تی 
با توجه به سابقه حضور در عرصه صنعت قطعا می تواند از امکانات موجود در 
این استان برای فراوری تولیدات به نحو شایسته استفاده کند.نوبخت گفت: 
حضور مسووان ملی در استان ها به ویژه در مجموعه های صنعتی برای دیدن 
و شــنیدن مشکات تولید اســت تا تمام توان خود را برای رفع آنها به کار 
گیرند.معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سفر 
قبلی خود به قزوین از موانع مالیاتی در یک شرکت  طرح مساله شد و فرض 
و وظیفه ما بود که به عنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه کشور این مانع 
را رفع کنیم.نوبخت افزود: خرسندیم که امروز این مانع برای شهرک صنعتی 
کاســپین رفع شده اســت و برای این واحد تولیدی نیز موانعی در مباحث 
گمرکی وجود دارد که در بازگشــت از استان آنها را مرتفع می کنیم.معاون 
رییس جمهوری افزود:وظیفه داریم همه نوع حمایت های قانونی را نسبت به 
این شرکت داشته باشیم تا برای اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی در استان 

و کشور اقدام کنیم.

سخنگوی گمرک خبر داد:
تجارت ۳ میلیار داری ایران با 
کشورهای همسود در سال ۹۸

 سخنگوی گمرک ایران گفت: میزان ارزش تجارت 
 )CIS( خارجی ایران با مجموعه کشورهای همسود
در ســال 98 بیش از سه میلیارد و 298 میلیون و 
61 هزار و 946 دار و تراز تجارت خارجی کشور به 
این کشــورها مثبت 205 میلیون و 150 هزاردار 
بوده اســت. به گزارش گمرک ایران، »سیدروح اله 
لطیفی« با بیان اینکه ایران در سال 98 بالغ بر یک 
میلیــارد و 751 میلیون و 605 هــزار و 967 دار 
برابــر با چهار میلیــون و 793 هزار و 512 تن کاا 
به مجموعه کشورهای همسود)CIS( صادرات داشته 

است،

مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اعام کرد: داشتن 
برگه سهام عدالت به این معنا نیست که دارندگان آن برگه توسط 
سازمان خصوصی سازی به رســمیت شناخته شده اند بنابراین 
اختاف نظر سازمان خصوصی ســازی و شرکت سرمایه گذاری 

اســتانی درباره این افراد باید با توافق این دو دستگاه رفع شود. 
طبق اعام سازمان خصوصی ســازی، یک میلیون و 800 هزار 
تومان ثبت نام اولیه سهام عدالت را انجام داده اند اما از آنهایی که 
اطاعات آنها ثبت نهایی نشده است جزو مشموان سهام عدالت 
نیستند و به عبارت دیگر برگه سهام عدالت دارند اما اطاعات آنها 
در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت نشده است.طبق گفته 
مسئوان برگه سهام عدالت، ماک سهام دار بودن یا نبودن افراد 
نیست چراکه درحال حاضر 1,8 میلیون نفر برگه دارند اما توسط 
سازمان خصوصی سازی به رسمیت شناخته نمی شوند، همچنین 
عده ای هم که برگه ندارند نام و اطاعات آنها در سامانه به عنوان 
ســهام دار عدالت ثبت شده اســت.محمد جواد فرهانیان، مدیر 
برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی، در گفت وگو با ایلنا و 
در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی برای یک میلیون و 800 
هزار نفری که برگه دارند اما اطاعات آنها در سامانه ثبت نشده 
است،  گرفته شده است؟ اظهار داشت: درباره این افراد اختافی 

بین سازمان خصوصی سازی و شرکت های سرمایه گذاری استانی 
متشــکل از تعاونی ها وجود دارد و تــا زمانی که این موضوعات 
برطرف نشــود، این افراد مشمول سهام عدالت نخواهند شد.وی 
ادامه داد: داشــتن برگه ســهام عدالت به این معنا نیســت که 
دارندگان آن برگه توســط سازمان خصوصی سازی به رسمیت 
شناخته شده اند بنابراین اختاف نظر سازمان خصوصی سازی و 
شرکت ســرمایه گذاری استانی درباره این افراد باید با توافق این 
دو دستگاه رفع شود.  فرهانیان گفت: جمعیت این جاماندگان از 
سهام عدالت برای هر استان عدد قابل توجهی است و در برخی 
از استان ها به 5 درصد جمعیت می رسد و بیشترین اختاف هم 
مربوط به استان های محروم اســت.   مدیر برنامه ریزی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: اگر این اختاف بین دو دستگاه 
حل شــود و این گروه از جاماندگان به رسمیت شناخته شوند، 
شرکت سپرده گذاری طبق قانون آماده ارایه خدمات به آنها است 

و مانند سایر مشموان سهام عدالت خدمات دریافت می کنند.

بازدید مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن 
از روند مراحل پایانی پروژه المپیک

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه معاونان و برخی از مدیران 
هلدینگ از مراحل پایانی و چگونگی پیشرفت عملیات رفع نواقص برج A پروژه 
مسکونی »پردیس المپیک« بازدید کرد.دکتر »روزبه ظهیری هاشمی« مدیرعامل 
گروه و هیئت همراه پس از گذشــت قریب به ســه هفته از زمان بازدید قبلی، 
دوباره در محل پروژه برج های مســکونی »پردیــس المپیک« حضور یافت و از 
عملیات رفع نواقــص و پایانی پروژه در محوطه بیرونی، ابی، واحد بهره برداری 
)ارتباط با خریداران(، طبقات مختلف برج، ساختمان تجاری، موتورخانه مرکزی، 
اتاق تاسیســات و پارکینگ بازدید کرد و بــا توضیحات »فاحی« مدیرعامل و 
»مشایخی« معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، در روند 
پیشــرفت پروژه قرار گرفت.پس از بازدید از پروژه، مدیرعامل به همراه معاونان 
و مدیران در نشستی با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس که در 
دفتر پروژه برگزار شــد، ضمن بررســی دقیق امور انجام گرفته، راه های سرعت 
بخشــیدن و چگونگی برنامه ریزی با هدف اتمام فعالیــت اجرایی باقی مانده تا 
رســیدن به مرحله بهره برداری و تحویل به خریداران مورد بررســی قرار گرفت 
و راه کارهای ازم، طراحی و دستورات ازم نیز برای بهبود شرایط موجود صادر 
شد.دکتر »روزبه ظهیری هاشمی« در این جلسه ضمن قدردانی از تمامی عوامل 
اجرایــی این پروژه برای انجام بخش قابل توجهی از تعهدات بازدید قبل، تاکید 
کرد: گروه سرمایه گذاری مسکن نســبت به انجام کامل تعهدات در کوتاه ترین 
زمان ممکن در قبال خریداران واحدهای پروژه پردیس المپیک متعهد اســت 
و بــا توجه به بازدید مجددی که صورت گرفت، برنامه ریزی ازم انجام شــد تا 
با پیش برد امور در چندین جبهه کاری به صورت موازی، بتوانیم ضمن تســریع 
فعالیت های اجرایی و البته همکاری نهادهای ذی ربط مانند شــرکت مخابرات 
ایران، شهرداری و ... ، به تمامی تعهدات خود در اسرع وقت جامه عمل بپوشانیم.

شهردار کرج
تزریق اتوبوس های نو به ناوگان حمل و نقل 

عمومی به مرحله چهارم رسید
به همت شورای شهر و زحمات همکارانم در شهرداری شاهد رسیدن یازدهمین 
شنبه جهادی با عنوان شنبه های نو، اتفاق نو هستیم که در این شنبه توسعه 
ناوگان عمومی را شاهد بودیم.علی کمالی زاده در آیین بهره برداری از اتوبوس 
هــای جدید ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: این چهارمین مرحله از تزریق 
اتوبوس های نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج است.شــهردار کرج تاکید 
کرد: با دو مصوبه بســیار خوب شــورا، این اقدامات صورت گرفته است که با 
تاش زیاد شــاهد به ثمر رسیدن آن هستیم.وی خاطرنشان کرد: تمامی این 
هزینه ها از محل اعتبارات شهرداری کرج صرف شده و در صورت دریافت 60 
میلیارد اوراق دولتی آن را نیز صرف خرید اتوبوس خواهیم کرد.اکبر سلیم نژاد 
عصر شنبه یکم شــهریور 99 طی سخنانی در یازدهمین هفته از شنبه های 
جهادی در آیین رونمایی و بهره برداری از 15 دســتگاه اتوبوس شهری که با 
حضور شهروندان، رحیم خستو، مهدی حاجی قاسمی، سارا دشت گرد، محمد 
نبیونی، عباس زارع، محمدحسین خلیلی اردکانی، حسین محمدی از اعضای 
شورای اسامی شهر، شهردار و معاونین وی و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار 
داشت: تمایل داشتیم مردم بیشتر در این جمع حضور داشته باشند زیرا تمام 
خدمات ما برای برای خدمات رسانی به  مردم است.وی افزود: از شهردار کرج 
برای انجام این گونه اقدامات تشــکر می کنم اگر جسارت شهردار و مجموعه 
اش برای عقد قرارداد و اجرای امور نباشــد شــاهد به بار نشستن تاش های 

شورای شهر نخواهیم بود.

 مدیر برنامه ریزی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی:
اطاعات 1.8 میلیون نفر 
برگه دار سهام عدالت 
ثبت نشده است
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گفت و گو

استانها

جزئیات رایگان شدن برق 30 میلیون نفرگزیده خبر
وزیــر نیرو گفت: منابع مالی طرح برق امید از محل صرفه جویی های صورت گرفته به 
منظور تولید برق برای پوشش پیک مصرف در هر سال تامین خواهد شد.رضا اردکانیان، 
صبح دیروز در نشست خبری وزارت نیرو به مناسبت هفته دولت ضمن اشاره به مصوبه 
روز گذشته هیات وزیران به منظور مدیریت مصرف انرژی برق تحت عنوان طرح »برق 
امید«، گفت: خوشبختانه در همه بخش ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، 
خانگی و بخش عمومــی همکاری های ازم به منظور مدیریت مصرف صورت گرفته 
است.وزیر نیرو، در بیان اینکه اساس کار ما حمایت از مشترکین کم مصرف و تشویق 
مشترکین پرمصرف برای پیوستن به جرگه خوش مصرف ها و کسانی است که الگو را 
رعایت می کنند، گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته مصرف کنندگان خانگی در 3 گروه 
کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف دســته بندی خواهند شد.وی با اشاره به هدف 
طرح برق امید  و بیان این که با اجرای این طرح، مشترکین کم مصرف از تخفیف 100 
درصدی در قبض برق برخوردار می شوند، گفت: در این طرح مقرر شده از مشترکین 
خوش مصرف قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف  نیز خواسته ایم تا با انجام کارهایی 
از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش مصرف ها بپیوندند. اردکانیان، با تاکید بر اینکه 
 یکی از این اقدامات در راستای کاهش مصرف، آموزش است که مجموعه هایی در حال 
شــکل گیری هستند تا به مردم آموزش داده شود تا با چه کارهای ساده ای می توانند 
مصــرف برق خود را کاهش دهند، تصریح کرد: راه حل دیگر به منظور کاهش برق پر 

مصرف ها این است که آن ها می توانند پنل های خورشیدی کوچک در پشت بام منازل 
نصب کنند. برای تحقق این هدف به کســانی که نیاز مالــی دارند وام کم بهره تعلق 
می گیرد. عضو کابینه دولت دوازدهم، ضمن تشریح تامین منابع مالی این طرح گفت: 
منابع مالی طرح برق امید از محل صرفه جویی های صورت گرفته به منظور تولید برق 
برای پوشش پیک مصرف در هر سال تامین خواهد شد.وزیر نیرو با اشاره به فرصت 2 
ماهه هیئت وزیران به منظور تدوین دستورالعمل های دقیق این طرح، گفت: با توجه 
به اینکه نیاز است این طرح به طور شفاف برای مردم بیان شود لذا از فرصت 2 ماهه 
به این منظور اســتفاده خواهد شــد.اردکانیان با بیان اینکه تدارک دیدیم در ماه های 
باقی مانده دولت یازدهم 10 درصد از کل مصرف برق خانگی کاهش یابد، اظهار کرد: 
تابســتان گرم و طوانی را سپری می کنیم اما تاکنون خاموشی ناشی از کمبود تولید 
نداشتیم. عاوه بر این، در سال جهش تولید به سر می بریم، بنابراین باید نیاز آب و برق 
مطمئن تامین شــود.وی افزود: امسال نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه انرژی بیشتری 
نیز عرضه شــد؛ به طوری که در بخش صنعت بیش از 11 درصد و بخش کشاورزی 
بیش از چهار درصد انرژی بیشــتر دریافت کرد.وزیر نیرو همچنین در بیان مشترکان 
تحت پوشش این طرح به منظور استفاده از برق رایگان گفت: هم اکنون 8.4 میلیون 
مشــترک برق می توانند از برق رایگان استفاده کنند و با اقدامات وزارت نیرو این امار 

افزایش خواهد یافت.

سه طرح نفتی به ارزش 4.7 میلیارد یورو 
افتتاح شد

ســه طرح احداث خطوط 6 و 9 سراسری انتقال گاز، احداث پتروشیمی بوشهر 
و نیروگاه تولید برق میادین غرب کارون به ارزش 4.7 میلیارد یورو افتتاح شد. 
دیروز دوشنبه در نشستی با حضور حسن روحانی، ریاست جمهور، بیژن زنگنه 
وزیر نفت و حســن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت گاز سه طرح مهم در حوزه 
صنعت نفتی کشور افتتاح شد.مجموع ســرمایه گذاری برای این سه طرح 4.7 
میلیارد یورو بود که ســه میلیارد یوروی آن بــرای طرح احداث خطوط 6 و 9 
سراســری گاز طبیعی،  1.3 میلیارد یوروی آن برای طرح احداث پتروشــیمی 
بوشــهر و 320 میلیون یوروی آن برای احداث نیــروگاه تولید برق در میادین 
غرب کارون بود.طرح احداث خطوط 6 و 9 سراســری گاز طبیعی باعث انتقال 
گاز در کریدور غربی کشــور می شود و به گفته وزیر نفت صادرات گاز به کشور 

عراق را تقویت می کند.

 حفر و تکمیل 47 حلقه چاه نفت و گاز
 با دکل های ملی حفاری

تعداد حلقه چاه های نفت و گاز حفر و تکمیل شده با کاربست دکل های شرکت 
ملی حفاری ایران در سال 99 به 47 حلقه رسید.حمیدرضا خوش آیند - معاون 
عملیات حفاری این شــرکت - هم زمان با دومین روز از هفته دولت در ســال 
جهش تولید گفت: 47 حلقه چاه  نفت و گاز در پنج ماه نخست امسال حفاری و 
تکمیل شد که از این تعداد یک حلقه اکتشافی، 18 حلقه توسعه ای/ توصیفی 
و 28 حلقه تعمیری تکمیلی بوده اســت.وی اظهار کرد: از شمار این چاه ها، 37 
حلقه در گســتره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چهار حلقه در 
شــرکت نفت فات قاره، چهار حلقه در طرح های توسعه ای شرکت مهندسی و 
توسعه نفت، یک حلقه در قالب پروژه ای و یک حلقه به سفارش مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران تکمیل شده است.معاون عملیات حفاری شرکت ملی 
حفاری ایران با اشــاره به اینکه این شرکت بیش از 70 دکل خشکی و دریایی 
سبک، سنگین و فوق سنگین در اختیار دارد، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان 

مردادماه، متراژ حفاری چاه ها به 32 هزار و 803 متر رسید.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
ترکیه دیگر از ما گاز نخواهد خرید
 دیر بجنبیم، بازار عراق هم از دست می رود

عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود ذخایر گســترده 
گازی ایران که در سطح جهانی منحصر به فرد است، نبود سیاست های توسعه 
محــور بلندمدت، بازار گاز ایران را بــا تهدید مواجه می کند.حمیدرضا صالحی، 
اظهار کرد: امروز میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۵0 میلیون متر مکعب تخمین 
زده می شــود، این در حالی است که ظرفیت بالقوه موجود در کشور و بازارهای 
منطقه و جهان بسیار بیشتر از این عدد است. اگر ما برنامه ای داریم که ایران را 
به هاب گازی منطقه تبدیل کنیم، روندی که در ســال های گذشته طی شده، 
نشــانه ای از رسیدن به این هدف ندارد.وی با اشــاره به خبر رسیدن ترکیه به 
یک میدان گازی بزرگ، بیان کرد: دولت ترکیه در ســال های گذشته توانسته با 
استفاده از ظرفیت های خود و برنامه های بلندمدت سیاستمدارانش در بازارهای 
مختلف نقش آفرینی کند. ترکیه تاکنون ذخایر گازی قابل توجهی نداشــت اما 
با این وجود سعی می کرد در این بازار نیز حضور داشته باشد. حال با اعام پیدا 
شدن میدان گازی جدید قطعا شرایط تغییر خواهد کرد.عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نخســتین نتیجه کشف این میدان گازی، بی نیاز 
شــدن ترکیه از واردات گاز اســت و از این رو احتماا این کشــور دیگر قرارداد 
جدیدی در این زمینه با ایران نخواهد بســت. از ســوی دیگــر با توجه به نگاه 
صــادرات محور دولت ترکیه، احتماا آنها در آینده ای نه چندان دور به صادرات 
گاز نیز فکر خواهند کرد که عراق بازاری در دسترس برای آنها خواهد بود و این 
به معنی تهدید مستقیم بازار ایران است.صالحی با بیان اینکه فعا عاملی حضور 
ایران در بازار عراق را تهدید نمی کند، گفت: با توجه به طرح های توسعه ای دولت 
عراق و نیازی که به مصرف گاز وجود دارد، فعا بازار ما در عراق بدون مشــکل 
فعال خواهد بود اما با توجه به تحریم ها و محدودیت های اقتصادی ایران از یک 
ســو، اهداف بلندمدت کشورهایی مانند ترکیه از سوی دیگر،   به نظر در آینده 
باید نگران این روند باشیم.به گزارش ایسنا، دولت ترکیه چند روز قبل از کشف 
بزرگترین میدان گازی در دریای سیاه خبر داد که می تواند دسترسی این کشور 
به منابع گازی داخلی را به شکل جدی افزایش دهد.تا پیش از این ترکیه یکی 
از واردکنندگان عمده گاز بود و ایران به عنوان یکی از تامین کنندگان گاز این 

کشور عمل می کرد.

طی هفته دولت صورت می گیرد؛
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح 

آبرسانی در مازندران
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، 4 طرح آبرسانی در 
استان مازندران افتتاح و عملیات اجرایی 7 طرح آبرسانی 
دیگر نیز آغاز خواهد شد.مهندس مجید عبدالهی مدیر 
عامل شــرکت در گفتگویی ضمن گرامیداشــت هفته 
دولت و یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر،  با اشاره 
به پروژه های قابل افتتاح در اســتان طی هفته دولت اظهار داشــت: هر ساله به 
مناسبت هفته دولت و ارائه خدمات بهینه به مردم ،دولتمردان پروژه های بسیاری 
را برای مردم به بهره برداری می رسانند تا آنها از برکات و خدمات نظام و دولت 
برخوردار شوند، در همین راستا  شرکت آب و فاضاب مازندران 4 طرح آبرسانی 
شامل آبرسانی روستای گوهرکا شهرستان چالوس، مجتمع آبرسانی معلم کا و 
کمدره شهرستان آمل ،آبرسانی به شهر کوهی خیل شهرستان جویبار و آبرسانی 
به مسکن مهر سارویه شهرستان ساری را با صرف اعتباری بالغ بر 249 میلیارد 
و 267 میلیــون ریال به بهره برداری می رســاند که 8600 خانوار از مزایای این 
طرحها بهره مند می شــوند.وی افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها حفر و 
تجهیز دو حلقه چاه با آبدهی 7۵ لیتر در ثانیه، احداث ســه باب مخزن بتنی به 
حجــم 4000 متر مکعب، اجرای خط انتقال آب به طول 3۵800 متر همچنین 
اجرای شــبکه توزیع آب به طول 24000 متر ، احداث 4 واحد ایستگاه پمپاژ و 
نصب و راه اندازی یک دســتگاه دیزل ژنراتور اجراء شد.مهندس عبدالهی از آغاز 
عملیات اجرایی 7 طرح آبرسانی در شهرستانهای نکاء ، ساری، سیمرغ، سوادکوه،  

چالوس و کاردشت نیز طی هفته دولت خبر داد.

وزیر نفت گفت: امســال میزان صادرات گاز 
بــه 1۵ تا 16 میلیارد متــر مکعب خواهد 
رسید البته ترکیه 2 تا 2.۵ ماه گاز دریافت 
نکــرد. ۵0 میلیــون متر مکعــب به عراق 
صادر می شــودو تا حدی گاز به ارمنستان 
ارسال می کنیم. پاکستان نیز فعا علیرغم 
آمادگی مــا گازی خریداری نمی کند. بیژن 
زنگنه دیروز در نشســتی خبری با اشاره به 
برنامه های گازرسانی روستایی و طرح های 
توســعه ای بزرگ در پارس جنوبی و غرب 
کارون اظهار کرد: بهبود وضعیت پاایشگاه ها 
نیز در دســتور کار ما قرار دارد.وی  درباره 
گازرســانی به نیروگاه ها و تغییــرات آن از 
ســال 1392 تاکنون تصریح کرد: در سال 
1392، حدود 43 درصد سوخت نیروگاه ها 
به صورت مایع بود که ارزش آن 18 میلیارد 
دار می شود اما در چند سال اخیر این رقم 
به 10درصد رســیده است، اگرچه 4.۵ تا ۵ 
درصد تقاضا افزایش یافته است.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر تمامــی نیروگاه ها به 
جز کنارک و چابهار گازسوز هستند، گفت: 
نیروگاه ها به لحاظ سوخت مایع نیز از ذخیره 
خوبی برخوردارند.وزیر نفت درباره کشف گاز 
در دریای ســیاه توسط ترکیه و تاثیر آن بر 
دریافت گاز از ایران اظهار کرد: براساس آنچه 
اعام شــده گاز کشف شــده 320 میلیارد 
متر مکعب گاز درجا است که 230 میلیارد 
متر مکعب آن قابل برداشت است، بنابراین 
روزی 3۵ میلیون متر مکعب امکان برداشت 
دارند. اگر همه اعداد دقیق باشد، ترکیه 130 
میلیون متر مکعب کمبود گاز دارد که این 

گاز کشف شده فقط 30 تا 3۵ میلیون متر 
مکعب از نیاز این کشور را تامین می کند.وی 
با بیان اینکه به دلیل تحریم ها واحد ال ان 
جی در کشور احداث نشد، گفت: از همین 
رو به دنبال ساخت مینی ال ان جی رفتیم 
اما اکنون قیمت جهانی پایین است و درواقع 
قیمت جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد.

وی با بیان اینکه به دنبال احداث مینی ال 
ان جی برای مصــارف داخلی در راه آهن و 
لوکوموتیوها هســتیم تا به جای گازوییل و 
نفت گاز از ال ان جی استفاده کنند، گفت: 
اولویت اول برای مصرف ال ان جی در کشور 
لوکوموتیوها هســتند، برنامه این اســت تا 
چندین واحد ال ان جی در راه آهن احداث 
کنیم البته نیازمند همکاری وزارت راه برای 

اصاح لوکوموتیوها هستیم.

مصلحت  به دلیل  می کنیم  اگر سکوت 
کشور است

وزیــر نفــت در واکنــش بــه انتقادهای 
اخیر بــه عملکردش و اعتقاد نداشــتن به 
پاایشگاه سازی اخیر گفت: ما وظیفه مان را 
انجام و جواب می دهیم، زبان ما قطع نشده 
اســت، اگر بعضی وقت ها سکوت می کنیم 

به دلیل مصلحت کشــور اســت، کسی که 
می خواهد خدمت کند به آرامش نیاز دارد.

وی اظهار کرد: منتقــدان پس از یک عمر 
خدمت در جمهوری اسامی موارد بسیاری 
به مــا می گویند. اما ما تحمــل می کنیم، 
می شــنویم و چاره ای هم نداریم، زیرا آدمی 
که باری سنگین بر دوش دارد ممکن است 
حرف های زیادی بشنود اما حرف نمی زند.

وی افزود: این نیست که من زبان ندارم، اما 
خیلی وقت ها به دلیل مصلحت کشــور باید 

سکوت کنم.

خون دل خوردیم تا »ســتاره خلیج 
فارس« پاایشگاه شد

وزیــر نفت درباره انتقادهــا مبنی بر اعتقاد 
نداشتن به پاایشگاه سازی هم با بیان اینکه 
مخالفت با پاایشگاه سازی اتهام بی دلیل و 
شایع اســت، توضیح داد: بنیان پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس در زمان من گذاشته شده 
و اسنادش هم موجود است، افزایش ظرفیت 
پاایش پاایشــگاه های داخلی را نیز شاهد 
هستید، چه فردی پاایشگاه بندرعباس را 
به ظرفیت نهایی رســانده است؟! ظرفیت 
روزانه پاایش نفت کشور اکنون 2 میلیون و 

200 هزار بشکه است.  وی با اشاره به اینکه 
آغاز و پایان پاایشــگاه ستاره خلیج فارس 
کار ما بوده اســت، ادامه داد: اگر این دولت 
نبود حتی یک واحد پاایشگاه ستاره خلیج 
فارس هم عملیاتی نمی شد و این پیشرفت ها 
و کارها بــا مدیریت جلو رفــت، خون دل 
خوردیم تا این پاایشگاه به نتیجه رسید. هر 
فردی می خواهــد افتخار آن را نصیب خود 
کنــد، می تواند ایــن کار را بکند، خدا و هر 
انسان منصف و متخصصی می داند آغاز روند 
اجرای پروژه ساخت پاایشگاه ستاره خلیج 
فارس در دولت اصاحات بود و در این دولت 
پایان یافت. بخش نخست این پاایشگاه نیز 
در دولــت یازدهــم و دو بخش دیگر آن در 
دولت دوازدهم عملیاتی شــد و اکنون نیز 
ظرفیــت آن نیز افزایش یافتــه که آن هم 
کار ما بوده اســت.زنگنه به طراحی فرگیر 
پاایشی سیراف هم اشــاره کرد و  با بیان 
اینکه طراحی این مجموعه نیز کار ما بوده 
است، تصریح کرد: اگر ما به پاایشگاه سازی 
اعتقاد نداشــتیم چطور 360 هزار بشــکه 
میعانات گازی برای پاایشــگاه های سیراف 
اختصاص دادیم؟ اگــر اعتقادی به زنجیره 
خوراک نداشــتیم، چگونه در تامین بنزین 
مورد نیاز کشور خودکفا شدیم. وی با بیان 
اینکه درباره قانون پتروپاایشــگاه ها برخی 
می گوینــد من در مجلس مخالف این طرح 
بودم، سندتان چیست؟ افزود: پس از تصویب 
قانون ما بافاصله آیین نامه های آن را تصویب 
کردیم و اکنون نیز همه فرآیندهای آن پایان 

یافته است. 

روحانی  در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت
در زمینه نفت و گاز شرمسار مردم 

ایران نیستیم
رییــس جمهور گفت: حدود 89 نیروگاه ما توســط گاز اداره 
می شــود و سراسر کشور از عسلویه تا خوزستان و کردستان و 
آذربایجان شرقی و غربی خط لوله گاز را می بینیم و گازی که 
امروز خودکفا شــدیم در آن؛ البته باید در مصرف گاز مراقبت 
کنیم که خودکفا بمانیم. حجت ااســام و المسلمین حسن 
روحانی در آییــن بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت با 
بیان اینکــه صنعت گاز برای ما اهمیــت فراوانی دارد، اظهار 
کــرد: امروز در غرب کشــور ما هم گاز را بــه ترکیه و هم به 
عراق صادر می کنیم و قادریم به کشــورهای شرقی هم صادر 
کنیم و گاز را تا مرز پاکســتان هــم برده ایم.وی افزود: حدود 
17 هزار روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم مجهز به گاز 
شــدند و همه شهرها تقریبا در حال اســتفاده از گاز هستند 
مگر در اســتان سیستان و بلوچســتان که در دولت تدبیر و 
امیــد گاز به آنجا وارد شــد و در مجمــوع می توان گفت که 
جز موارد اســتثنایی، به همه روستاهای ما گاز رسیده است.

روحانــی تصریح کرد: حدود 89 نیروگاه ما توســط گاز اداره 
می شــود و سراسر کشور از عسلویه تا خوزستان و کردستان و 
آذربایجان شرقی و غربی خط لوله گاز را می بینیم و گازی که 
امروز خودکفا شــدیم در آن. البته باید در مصرف گاز مراقبت 
کنیم که خودکفا بمانیــم و از 600 میلیون مترمکعب گاز به 
هزار میلیون مترمکعب گاز رسیدیم و یک میلیون مترمکعب 
گاز می توانیــم گاز تولید کنیم و در زمســتان می توانیم 800 
میلیون مترمکعب گاز در اختیــار مردم قرار می دهیم.رییس 
جمهــور با بیان اینکه ما یادگاری بزرگی در گاز را برای دولت 
آینده گذاشتیم، اظهار کرد: در بنزین، گاز و گازوئیل خودکفا 
شدیم و دولت بعدی وقتی شروع به کار کند از لحاظ این سه 
مورد خودکفا اســت. پتروشــیمی ما دوبرابر شده است از ۵6 
میلیون تن به 100 میلیون تن رســیدیم و اینها دستاوردهای 
بزرگی برای ملت و دولت های ما اســت. ما پیش از این گاز را 
در زمستان وارد می کردیم اما اان خودکفا شدیم و در عسلویه 
هــم جز یک فاز همه را افتتاح کردیم.وی یادآور شــد: ما هر 
هفته در امسال ســعی کردیم یک یا چند افتتاح مهم داشته 
باشــیم. افتتاح امروز نزدیک به پنج میلیارد دار اعتبار دارد. 
ما در زمینه گاز و نفت در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم و 
هم در گاز و هــم نفت ما کارهای بزرگی انجام دادیم و تولید 
و اســتحصال گاز ما نسبت به سال 92 دوبرابر شده است و در 
میادین مشترک هم از 70 هزار بشکه به 400 هزار رسیده ایم 
و اگر این خبیث در آمریکا بر ســر کار نبود از این میزان هم 

بیشتر استخراج داشتیم.

تجارت گاز با ترکمنستان همچنان 
در دستور کار است

معــاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اکنــون نیازی به موازنه 
شبکه خود به گاز ترکمستان نداریم، اما بحث ما با ترکمستان 
و همکاری با کشــورهای گازی همســایه تجارت گاز اســت. 
حسن منتظرتربتی امروز در حاشیه آیین بهره برداری رسمی 
از طرح های ملی وزارت نفت در بخش گاز )طرح توسعه مرکز 
دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران، آغاز عملیات بهره برداری 
رســمی از هــزار و 8۵0 کیلومتر خطوط لوله ششــم و نهم 
سراســری انتقال و پنج ایستگاه تقویت فشــار گاز( در جمع 
خبرنگاران گفت: خوشــبختانه امروز پروژه های بسیار خوبی 
افتتاح شــدند که تاثیری به سزا بر شــبکه، نقل و انتقاات و 
پایداری گاز دارد.وی ادامه داد: صنعت گاز کشــور هم اکنون 
در نقطــه اوج قرار دارد زیرا به پشــتوانه ذخایر عظیم گازی 
کشور در سال های اخیر رخدادهای مطلوبی در افزایش تولید 
گاز شاهد بوده ایم؛ تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است، 
همچنین در هفت سال گذشته بیش از ۵000  کیلومتر خط 
لوله اجرا کردیم که ســبب شد از شــبکه خطی به شبکه ای 
گسترده در کل کشور برسیم و در عین حال شاهد حبس گاز 
در جنوب کشــور نباشــیم و نقاط ضعف شبکه را نیز برطرف 
کنیم.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کشور از 
نظر تامین گاز پایدار اســت، تصریح کرد: گازرسانی به شهرها 
و روســتاهای کشور در این ســال ها دنبال شــده و اتفاقات 
خوبی در این حــوزه افتاد که موضوع قابل توجه تامین منابع 
مالی طرح های گازرســانی بود که شــرکت ملی گاز به دلیل 
مصوبه های شورای اقتصاد در ذیل بند »ق« و »ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید« مشکلی در تامین هزینه ها نداشت به همین 

دلیل گازرسانی به روستاها با سرعت خوبی انجام شد.

زنگنه: 
صادرات گاز به 1۶ میلیارد متر 

مکعب می رسد
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گزیده خبر مثلث افول صادرات ایران
رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان این که ارزش کااهای صادراتی، پاشنه آشیل حوزه صادرات است، 
گفت: معافیت کااهای صادراتی از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی از مقررات و تسهیات صادرات کااست. مهندس مظفر ناصری، در دومین نشست 
تخصصی ExporTech در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری منطقه آزاد ارس با محوریت »توانمندسازی، اصول و مقررات صادرات و 
واردات« با اشاره به محورهای حوزه صادرات گفت: این محورها شامل اقدامات پیش از صادرات، اقدامات حین صادرات و اقدامات پس از صادرات 
است.وی با اشاره به مثلث افول صادرات ایران افزود: این مثلث شامل معضل تعیین ارزش کاای صادراتی، معضل رفع تعهد ارزی و معضل نحوه 
ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش ارز است.رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره  منابع اطاعاتی 
داخلی و خارجی خاطرنشــان کرد: این منابع اطاعاتی مانند نرم افزار بانک اطاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کتاب زرد، سازمان توسعه 
تجارت، گمرک جمهوری اسامی ایران، سایت مرکز اصناف و بازرگانان، وبسایت رخدادنما مرجع اطاع رسانی نمایشگاه های داخلی و خارجی، 
اطاعات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقشه تجارت مرکز تجارت جهانی و… است.مهندس ناصری با اشاره به موضوعاتی مانند گردش کار صادرات 
غیرنفتی کاا در کشور، الزامات تجارت، اسناد ازم در صادرات مانند قرارداد فروش، پیش فاکتور، اسناد حمل و… افزود: معافیت صادرات کاا 
از اخذ هرگونه مجوز به اســتثنای گواهی های فنی که نوعاً مورد درخواســت خریدان خارجی است، از جمله مقررات و تسهیات صادرات کاا و 
خدمات است.وی با بیان این که بر اساس این مقررات و تسهیات درآمد حاصل از صادرات از پرداخت مالیات معاف است، یادآور شد: هم چنین 
تنظیم بازار داخلی مانع از صدورکاا نیست.دومین نشست تخصصی ExporTech در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با همکاری منطقه آزاد 
ارس، با برگزاری نخستین وبینار دوره های آموزشی توانمندسازی صادرات و تحلیل کسب و کارها در پسا کرونا آغاز شد.دومین جلسه این دوره 

آموزشی در روز سه شنبه چهارم شهریورماه برگزار خواهد شد.

 اقدامات ذوب آهن اصفهان
 در مسیر جهش تولید

محبوبــه وکیلــی- مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان با 
گرامیداشت فرارســیدن هفته دولت، در این خصوص 
گفــت : با توجه به این که یکــی از چالش های مهم 
ایــن مجتمع عظیم صنعتی، کمبود مواد اولیه به ویژه 
سنگ آهن اســت، لذا این شــرکت سیاست ارتقاي 

زنجیره تامین پایدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و در این راستا فعالیت هایی  
همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی بورس کاا، تملک معادن سنگ آهن 
و پهنه معدني،  فعالسازي معادن کوچک مقیاس و  انعقاد قراردادهاي بلند مدت 
با تامین کنندگان را در اولویت قرار گرفته است .وی افزود: یکی دیگر از سیاست 
های ذوب آهن در راستای جهش تولید، افزایش چابکي و بهره وري فرایندهاي 
تولید اســت که در این خصوص  راه اندازی کوره بلند شــماره1 ،  احداث کوره 
هاي پاتیلی، تکمیل و راه اندازی واحد تولید اکسیژن به روش BOT، بازسازی 
و اصاح کنورتورهای موجود )LD-Optimized( ، بهره برداري از سیســتم 
گوگرد زدایی و طراحي و تولید انواع محصوات صنعتی و ویژه از جمله تیرآهن 
بال پهن و صادراتی، کاف هاي مارک SAE، میلگرد های صادراتی، نبشی های 
ســایز باا، آرک معدن، انواع ریل معدن، راه آهن و مترو انجام شده است .یزدی 
زاده یکی دیگر از سیاســت های این شرکت را بازارسازي و بازاریابي محصوات 
ویــژه عنوان نمود و افزود: در این راســتا اقداماتی همچون کاهش وزن ســبد 
محصوات ارایه شــده در بــورس کاا، پذیرش محصوات جدید در بورس کاا 
 ،SAE و بازاریابي و فروش محصوات جدید ) تیرآهن بال پهن، کافهاي مارک

نبشی های سایز باا ( انجام شده است .

برای اولین بار در کشور انجام شد؛ 
ارزیابی تأمین کنندگان شرکت فواد مبارکه 

به صورت ویدئو کنفرانس 
، مدیــر برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید شــرکت فواد مبارکه بــا اعام این 
خبر خاطرنشــان کرد: با توجه بــه منویات مقام معظم رهبــری و تصمیمات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، جهت جلوگیری از شــیوع بیشــتر این بیماری و 
رعایــت موازین مربوطه، واحد برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید به عنوان یکی از 
واحدهای پیشــرو با همکاری واحد فناوری اطاعات شــرکت، طرح جایگزینی 
ارزیابی هــای ورود و دوره ای تأمین کننــدگان به جای ارزیابــی حضوری را در 
دســتور کار خود قرار   داد و پس از بررســی ها و تهیۀ تجهیزات ازم، به عنوان 
 اولین واحد در ســطح کشور، مبادرت به ارزیابی به صورت ویدئوکنفرانس نمود.

مهدی سهرابی با اشاره به اهمیت ارزیابی شرکت هایی که قصد ورود به فهرست 
تأمین کنندگان فواد مبارکه را دارند گفــت: فرایند ارزیابی به صورت حضوری 
و با همراهی کارشناســان مختلف از واحدهای برنامه ریزی خرید، دپارتمان های 

مربوطه، بهره بردار و کارشناس فنی برگزار می گردد. 

 مشاور امور بین الملل و توافق های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران:
غلبه اروپا و آمریکا به اقتصاد و تجارت ضعیف شده است

مشــاور امور بین الملل و توافق های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم صادرات جهان، گفت: 
کشورهای دنیا تجارت هایی را با یکدیگر انجام می دهند که کارایی تجارت آزاد و تعرفه های صفر را داشته باشد. 
میرهادی سیدی اظهار داشت: درصد صادرات جهانی تحت پوشش توافق های تجاری در جهان بیش از ۵۹ درصد 
حسب سازمان جهانی تجارت انجام داده است.وی افزود: توافق های تجاری محدودی که ما داریم حدود ۳ درصد 
از صادرات تحت توافق را شامل می شوند.سیدی ادامه داد: ما هنوز به تعامات عمیق و وسیع مبتنی بر توافق های 
تجاری ورود پیدا نکرده ایم.مشاور امور بین الملل و توافق های تجاری گفت: زمانی که توافقات تجاری عمیقی و با 
تعرفه های صورت می گیرند، زمینه افزایش تعامل تجاری با کشورهای مختلف بیشتر می شود.وی تاکید داشت: 
ایران بیش از ۲۵ ســال اســت که در انتظار الحاق به سازمان جهانی تجارت مانده است.مشاور امور بین الملل و 
توافق های تجاری سازمان توســعه تجارت با اشاره به این که اغلب کشورهای جهان در سازمان جهانی تجارت 
عضو هستند، عنوان کرد: تمام کشورهایی که تقاضایی برای عضویت در این سازمان ارسال نکرده اند در مجموع به 
۴۰ میلیون جمعیت محدود می شوند.وی افزود: ما باید در تعامل با کشورهای جهان، رویه هایی که وجود دارد را 
وفق دهیم و اقدامات مبتنی بر توافق های قابل انعقاد را پیش ببریم.هادی سیدی با اشاره به غلبه اروپا و آمریکای 
شــمالی در حوزه اقتصادی و تجاری، توضیح داد: این غلبه امروزه تضعیف شده است و ظهور و بروز اقتصادها و 

شکوفایی اقتصادهایی مانند چین و کره جنوبی غلبه های اروپا و آمریکا را کاهش می دهند.

صادرات ۱۱۰ میلیون داری ایران به عمان
دبیر میز عمان سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات 11۰ میلیون داری ایران به عمان در ۴ ماهه اول امسال 
با احتساب میعانات گازی خبر داد.به گزارش وزارت صمت، سهیا رسولی نژاد با بیان این مطلب گفت: طی ۴ماهه 
نخســت سال جاری صادرات محصوات غذایی و صنایع ساختمانی کشورمان به عمان 11۰میلیون دار برآورد 
شده است.وی افزود: این محصوات صادراتی شامل تجهیزات و ابزار ساختمانی، محصوات از چوب و پاستیک، 
صنایع غذایی مانند میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ و غذاهای فرآوری شده و همچنین محصواتی مانند اسکلت 
فلزی، قطعات ماشین آات، سرب و روی است.دبیر میز عمان عنوان کرد: در این میان بیشترین افزایش صادرات 
در محصوات و کااهای ساخته شده با ارزش افزوده باا صورت پذیرفته است.دبیر میز کویت توسعه تجارت ایران 
با اشاره به رقابتی بودن برخی کااهای استراتژیک صادراتی کشورمان به کویت گفت: بر اساس آمار منتشره از 
سوی گمرک ایران طی ۴ ماهه نخست سال 1۳۹۹، صادرات اقامی همچون کلینکر، سیمان سفید، انواع ماهی 
و میگو، سنگ های ساختمانی، صیفی جات و پرندگان زینتی از ایران به کویت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشته است.مســعود طاهری مهر اظهار داشت: بیشترین افرایش مربوط به صادرات سیمان پودر نشده 

موسوم به کلینکر بوده که حاکی از رقابتی بودن این محصول استراتژیک صادراتی ایران در بازار کویت است.

در روزهای آتی انجام می شود؛
تعلیق کارت های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت های بازرگانی 
واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، تعلیق خواهند شــد.حمید زادبوم با بیان این مطلب، 
افزود: مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه تمام شده است.وی ادامه داد: تمامی 
صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، 
تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر 
اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات 
ارزی خود را ایفا کرده اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا 

نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند.

  توجه به توسعه صادرات غیر نفتی
 و تبدیل تهدیدها به فرصت

رئیس سازمان توسعه تجارت در هفته دولت با اشاره به توسعه کمی و کیفی صادرات غیر نفتی گفت: علیرغم تهدیدها و تحریم ها، باید 
با همکاری همه دســتگاها این شرایط را به فرصت تبدیل کنیم.به گزارش  روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبود در 
گرامیداشت هفته دولت طی پیامی با یاد و خاطره دولتمردان جمهوری اسامی ایران به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اشاره کرد؛  شهیدان 
به ویژه شهید رجایی و باهنر با نثار خون خود درخت پرثمر نظام مقدس جمهوری اسامی ایران را  بارور کردند.دولت جمهوری اسامی 
ایران به رغم وجود شــدیدترین تحریم های ظالمانه و به تبع آن بروز مشــکات اقتصادی، گام های اثرگذاری در جهت توسعه همه جانبه 
نظام جمهوری اسامی ایران برداشته است. تحریم های ناجوانمردانه که اقتصاد و معیشت مردم شریف ایران را هدف قرار داده، مسئولیت 
دولتمردان را دوچندان کرده است. عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون زایی و برون گرایی اقتصاد و تبدیل تهدید 
تحریم ها و محدودیت در صادرات نفت خام به فرصت جهش تولید و صادرات غیرنفتی مسئولیتی است که همکاران سازمان توسعه تجارت 
ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور با همدلی و همفکری با سایر دستگاه های تاثیرگذار بر تجارت خارجی به خوبی از عهده آن 
برآمده اند.سیاست های دولت جمهوری اسامی ایران در راستای همکاری با جامعه صادرکنندگان به عنوان پیشرانان اقتصادی در جهت 
تسهیل و تسریع صادرات غیرنفتی و اتکای اقتصاد کشور به منابع غیرنفتی در راستای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی ارزشمند 
بوده و ســازمان توسعه تجارت ایران، حرکت در این مســیر با برنامه ریزی افزایش صادرات به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای 
حوزه اتحادیه اوراسیا را سرلوحه خود قرار داده است.تشکیل میزهای کاایی و کشوری با برنامه مشخص، تشکیل منظم و بابرنامه کمیته 
کارشناسی شورایعالی صادرات غیرنفتی و اجرایی کردن مصوبات شورایعالی صادرات غیرنفتی، تشکیل کارگروه های پایش  رفتار تجاری، 
اقدام صادراتی، اقدام ارزی و کارگروه مشــوق های صادراتی از جمله برنامه های ســازمان توسعه تجارت ایران در سال جهش تولید بوده و 
امید است با همکاری سایر بخش ها از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و سایر تشکل های صادراتی شاهد توسعه 

کمی و کیفی صادرات غیرنفتی باشیم.
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روایت جدید همتی از پشت پرده عدم  بازگشت ارزهای صادراتیگزیده خبر

صادراتمیلیاردیبهنامکارتنخوابها
همتی روایتی جدید از پشــت پرده عدم بازگشــت ارزهای صادراتی مطرح و اعام کرد: 
برخی از افرادی که اسامی شان را به قوه قضائیه داده ایم، افراد ضعیف و حتی کارتن خواب 
هستند که کارت یک بارمصرف بازرگانی گرفته اند و دیگران از کارت بازرگانی شان استفاده 
کرده اند. عبدالناصر همتی که به مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب سیما حضور 
یافته بود از ارتباط مستقیم اش با مردم گفت و تأکید کرد که از طریق شبکه های مجازی 
مواردی را مطرح می کنم؛ البته در صداوسیما کمتر حاضر می شوم، ولی شرایط کشور ما 

خاص است و بانک مرکزی نیز شرایطش خاص است.

 بدون حمایت های مقام معظم رهبری نمی توانیم کارهای بسیار سخت و حساس 
بانک مرکزی را پیش ببریم

وی ســخنان خود را با اشاره به کار شبانه روزی و فکر کردن درباره مسائلی که باید حل 
کنند، آغاز کرد و اظهار داشت: با همکاری سیستم بانکی کارهای خوبی شده و امروز مورد 
لطف مقام معظم رهبری نیز بودیم. بدون حمایت ایشان نمی توانیم کارهای بسیار سخت 
و حساس بانک مرکزی را پیش ببریم و در دو سال گذشته همه حمایت های ایشان در 
امور به ما کمک کرده که کارها را با قدرت پیش ببریم و در مقابل کســانی که بخواهند 
بازار پول را بهم بریزند بایستیم و بتوانیم از حمایت های ایشان بهره مند شویم و در دولت 
و خارج دولت کارها را پیش ببریم.همتی با تأکید براینکه حفظ ارزش پول ملی به تولید 
ملی و رشد اقتصادی کشور بر می گردد و ما باید اول بر رشد اقتصادی کشور تکیه کنیم، 
افزود: وقتی اقتصاد کشــور تقویت شد پول ملی هم تقویت می شود و در کنار گسترش 
صادرات و کنترل واردات کمک می شود که ارزش پول ملی حفظ شود. رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: همه اینها را از چارچوب کنترل تورم می بینیم که اگر کنترل نشــود 
نمی توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و تورم می تواند به ارز آسیب برساند و هم می 
تواند موجب فعالیت های سفته بازانه و غیرمولد باشد و در همه این موارد باید برگردیم 
به کنترل تورم و به سیاست های بانک مرکزی که به صورت مستقل تصمیم گیری می 
کند تا بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند و به رشد اقتصادی کمک شود و اینها جزو 
مسئولیت های بانک مرکزی است.وی افزود: البته حمله ای که در دو سال گذشته دولت 
آمریکا به اقتصاد ایران کرد و خیلی هدف های باایی داشتند که اقتصاد در همان سال 
اول متاشی شود و امیدهای زیادی به این کار بسته بودند ولی با مقاومت  مردم و عنایت 
های مقام معظم رهبری و تاش دولت به هدف خود نرســیدند ولی فشــار هنوز در اوج 
اســت. در دو مرحله 97 و 98 و حتی اوایل امســال تاش کردند که انتظارات تورمی را 
جهت دهی کنند که کشور دچار التهاب شود. در تاریخ کشورمان بانک مرکزی ایستادگی 
کرد و این تاش ها برای حمایت از ثبات اقتصادی و بازارها بسیار تعیین کننده بود و آثار 

این ثبات از مردادماه در بازار پول و نقدینگی مشاهده می شود.

 توضیح رئیس کل بانک مرکزی برای اصاح نظام بانکی
همتــی درباره اصاح نظام بانکی گفت: ما چند کار مختلف را طی ســال های اخیر آغاز 
کرده ایم. باید دقت داشت که اصاح نظام بانکی اقدامی بسیار پیچیده و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه در طول ســه دهه گذشته شاهد شکل گیری بانک های ناتراز بوده ایم، 
تصریح کرد: نقدینگی کنترل نشــده ناشــی از ناترازی بانک هاست که خود را به صورت 

اضافه برداشــت از بانک مرکزی و معوقات در اقتصاد نشان می دهد.رئیس شورای پول و 
اعتبار ضمن تأکید براینکه ما این موضوع را مورد هدف قرار دادیم و به دنبال اصاح نظام 
بانکی هستیم، افزود: در دولت گذشته اقدامات خوبی در خصوص جمع آوری موسسات 
غیرمجاز انجام شــد و تقریبا 99.8 درصد از سپرده گذاران این موسسات تعیین تکلیف 
شــدند.همتی درباره طرح اصاح نظام بانکی گفت: نمایندگان مجلس در حال بررســی 
طرحی هستند که می تواند مبدا یکسری تحوات باشد و اگر بتوانیم هماهنگ این طرح 

را پیش ببریم، اتفاقات خوبی در سال های آینده برای نظام بانکی رخ می دهد.

صاحبان بانک ها را شناسایی کردیم/ هر کدام چه مقدار سهام می توانند داشته 
باشند؟

وی افزود: یکی از کارهایی که آغاز کردیم این است که صاحبان بانک ها را شناسایی کنیم 
و اینکه چه مقدار سهم در بانک می توانند داشته باشند، در واقع ضوابط مربوط مالکیت 
بانک ها را از اول امسال شروع کردیم و صاحیت مدیران را بسیار جدی گرفتیم که آثار 
آن را در آینده شاهد خواهیم بود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که بانک ها 
با ثبات باشــند و افزایش سرمایه بدهند در آینده شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود، افزود: 
اقتصاد ما بانک محور است و 90 درصد تامین مالی توسط بانک ها انجام می شود، بنابراین 
نیازمند بانک های سالم و مســتحکم برای ارائه خدمت در بازار مالی هستیم.وی درباره 
تسهیات ویژه کرونا نیز گفت: در جلسه ستاد کرونا بنده از طرف سیستم بانکی به رئیس 
جمهور پیشنهاد اعطای تسهیات را ارائه کردم و رئیس جمهور پذیرفتند و تاکید کردند 
که به سرعت انجام شود. بنابراین پیشنهاد دادیم 75 هزار میلیارد تومان برای آسیب های 

ناشی از کرونا اختصاص یابد.

 پول وام های حمایتی دولت در ایام کرونا از کجا تأمین شد؟
همتی تصریح کرد: این وام ها مربوط به دولت نیســت و سهمی است که یک سوم آن را 
بانک مرکزی از کاهش ذخیره قانونی بانک ها تخصیص داده و دو ســوم را خود بانک ها 
تخصیص داده اند که روی هم 75 هزار میلیارد تومان شــده است.وی با بیان اینکه در 4 
ماهه اول امسال تسهیات نسبت به چهار ماهه سال قبل 67 درصد پیشرفت داشته که 
بی ســابقه است، ادامه داد: این میزان رشد نشان می دهد سیستم بانکی به طور تمام قد 
وارد شده تا آثار کرونا را جمع کند که با خوشحالی می گویم که آثار این اقدامات در حال 
نمود است و در حال خروج از رکود هستیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: طبق آمار پایان 
تیرماه نرخ رشد ماهانه واحدهای صنعتی مثبت بوده که نشان دهنده برگشت به رونق در 
بخش اقتصاد غیر نفتی است و امیدواریم تا پایان امسال رشد اقتصادی غیر نفتی که در 
سه ماهه اول سال 99 کاهش یافته بود مثبت شود و بتوانیم این سه ماه را جبران کنیم.

 بانک مرکزی نرخ ســود بانکی را کاهش نداده/ بازگشت بانک های خاطی به 
مدار انظباط

وی در مورد برخی انتقادهای مربوط به کاهش نرخ ســود بانکی نیز گفت: بانک مرکزی 
به هیچ وجه ســود بانکی را کاهش نداده است، ســود بانکی در سال 96 برای یک سال 
15 درصد تعیین شــده بود اما چند بانک به دلیل ناترازی که داشتند نرخ های سود باا 

پرداخت می کردند که زمانی که طرح اصاح نظام بانکی را آغاز کردیم، وارد مدار انضباط 
شدند و دیگر نیازی نبود که سود بااتر از نرخ شورای پول و اعتبار پرداخت کنند.رئیس 
کل بانــک مرکزی تأکید کرد: حدود یک ماه پیش نرخ ســود ســپرده ها را یک درصد 
افزایش دادیم؛ بنابراین تغییر عمده ای در سود سپرده ها انجام نشده و تنها ترکیب سیالیت 
سپرده ها تغییراتی داشته است.همتی تصریح کرد: ما یک کانال نرخ سود بین بانکی داریم 
که ســود بین بانکی را از 34 درصد در ســال های گذشته به  22 درصد کاهش دادیم و 

بانک ها می توانند با این نرخ از بانک مرکزی پول دریافت کنند.

روایت جدید از ارزهای صادراتی/ کارتن خواب هایی صادرات میلیاردی داشتند!
رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در طول دو 
سال گذشته 27 میلیارد دار باز نگشته بود که دایل مختلفی دارد، مثًا همین 250 
نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن خواب 
هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت 
بازرگانی آنها استفاده کردند.وی افزود: از 6.8 میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه 
داده ایم، در بیشتر آنها مجموعه هایی کااها را می گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد 
صادر می کردند که برای مثال 70 نفر از این 250 نفر به چند نفر وصل هستند.همتی 
با تأکید براینکه با این وضع نمی توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته 
باشــد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شــود، تصریح کرد: از صادرکنندگان 
باای یک میلیون دار هنوز 20 میلیون دار ارز بازنگشــته، که اعتقاد من این است 
که به دلیل خروج ســرمایه بوده یا کااهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت 
سفارش وارد کرده اند.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که واردات کااهای 
غیر اساســی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشــته باشد، بانک مرکزی 
نمی تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از 
ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت ها خصولتی  باشند، اما 
دولتی نیستند و اینکه گفته می شود عدد کمتر گفته می شود فرافکنی است. تمامی 
اعداد و اســامی در اختیار من است.وی افزود: در حال مذاکره با این افراد هستیم تا 
ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود تا ارز خود را چگونه به کشور وارد کنند. 
البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می 

دانند از چه راه هایی استفاده کنند.

 از ابتدا با ارز 4200 تومانی مخالف بودم و هستم
رئیس کل بانک  مرکزی، درباره اختصاص ارز 4200 تومانی و نگاه های متفاوت در این زمینه، 
توضیح داد: از ابتدا با ارز 4200 تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم 
زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کااهای اساسی است.همتی با تاکید بر اینکه 
البته تاکنون کمک قابل توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد 
کنیم و مابه التفاوت را به صورت یارانه و سایر راه ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به 
طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.به گفته وی، سال گذشته 15 میلیارد دار 
کاا اساسی با ارز 4200 تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار 

اجتماعی دقت می کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می شود.

 همه بانک های نظامی در بانک سپه
 ادغام شدند 

پیش از این دو بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به عنوان بانک های نظامی در 
بانک سپه ادغام شدند و اکنون نیز با اعام رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه 
ادغام رسمی ســه بانک )قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر( دیگر نیز انجام 
شــده و ففط ارائه خدمات آن ها به مشــتریان با تابلوهای بانک سپه، باقی مانده 
است. بنابراین، پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی 
رسید.  پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از 
یک ســال پیش کلید خورد و در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام 
بــود که در پی آن ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و 
موسســه مالی و اعتباری کوثر در بانک ســپه از ماه های پایانی سال 1397 آغاز 
شــد و در سال گذشــته نیز، در تابلوی این بانک ها عبارت وابسته به بانک سپه 
درج شــد.رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی 10 روز داده بود که این امر 12 روزه نهایی 
شد و با احتساب وعده آقای رییس کل برای ادغام موسسه اعتباری کوثر تا پایان 
این ماه، پرونده ادغام بانک های نظامی در بانک ســپه به نیمه رسیده و با تعیین 
تکلیف و ادغام دو بانک باقی مانده دیگر )انصار و قوامین(، پرونده ادغام بانک های 
نظامی برای همیشه بسته می شود.با این حساب، طبق جدیدترین اظهارات همتی 
ادغام رســمی بانک های انصار و قوانین و موسسه اعتباری کوثر انجام شده است 
اما هنوز ارائه خدمات آن ها به مشتریان با تابلوی بانک سپه نهایی نشده که پس 
از اتمام بررســی ها و داوری ها نهایی می شود و به بانک سپه می پیوندند.بنابراین، 
ادغام بانک های وابســته به نیروهای مســلح به پایان رسیده و چهار بانک انصار، 
قوامیــن، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسســه مالی و اعتباری کوثر در بانک 
ســپه به طور رسمی ادغام شده اند. همچنین، با اتمام ادغام بانک های نظامی به 
عنوان یکی از برنامه های اصاح نظام بانکی، یک گام موثر در اصاح نظام بانکی 

برداشته شده است.

دکتر صالح آبادی به مناسبت هفته دولت :
جهش تولید ثمره تحقق رویکردهای گفتمان 

اقتصاد مقاومتی
پرداختــن به موضوع جهش تولید در ســالی مزین به نــام آن در مقطع زمانی 
درگیری جهان با ویروس کرونا، توجه سیاستگذاران و فعاان عرصه تجارت بین 
الملل را به خود معطوف کرده است.از آنجا که مواجهه با ضرورتها، موانع و فرصتها 
نیازمند انگیزه و نیروی قابل توجهی است لذا با عنایت به سیاستهای کان اقتصاد 
مقاومتی تبیین شده در سالهای اخیر و رویکردهای چندگانه این گفتمان، تلفیق 
اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع »جهش تولید« با »گفتمان یاد شــده« را 
ضروری می سازد.نگاهی دوباره به ابعاد مختلف گفتمان اقتصاد مقاومتی نشانگر 
آن است که این نوع از اقتصاد در برابر هرنوع خصومت و اختال از خود مقاومت 
نشان داده و به دنبال تحقق یک الگوی اقتصادی فعال، مترقی، متعالی و جهادی 
با هدف برخورد موثر با موانع و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است تا ضمن 
کاهش آسیب پذیری و وابستگی کشور در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و 
توسعه درون زا را فراهم کند. مقاومت در برابر هجمه های خارجی و موانع داخلی، 
پیشــرو بودن، دانش بنیان بــودن و ارزش آفرین بودن از ارکان اقتصاد مقاومتی 
است.از این رو میتوان گفت شماری از رویکردهای اقتصاد مقاومتی مانند »پیشرو، 
درونــزا و برونگرا« هماهنگی بی بدیل با موضــوع »جهش تولید«دارد و این امر 
مبین نگرش هدفمند مقام معظم رهبری در بنیانگذاری تفکر تولید محور و تداوم 
آن با سیاستهای ریشــه دار و همگون با یکدیگر در طول زمان است.با توجه به 
بنیادین بودن امر »تولید« در جهش اقتصادی یاد شده، موضوعاتی نظیر نوسازی 
تکنولوژی تولید، تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات، هماهنگی بین 
قطعات وارداتی و قطعات تولید داخل برای به ثمر نشستن خطوط تولید، حمایت 
از صنایــع ُخرد داخلی در مناقصات و توجه به شــرکتهای دانش بنیان ازجمله 
موضوعاتیست که تمرکز به آن درسال جاری باید از سیاست های صاحب اقبال در 
دستگاه های اقتصادی باشد.حمایت از جهش تولید با تکیه بر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی با الهام از اسناد باادستی نظیر چشم انداز 20ساله کشور، برنامه ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی، فراهم سازی بسترهای 
نرم افزاری و سخت افزاری نظیر ایجاد امنیت، فضای رقابتی برای سرمایه گذاران، 
فراهم کردن امکانات تامین مالی و غیرمالی)مشاوره( برای شرکت های کوچک و 
متوسط به خصوص شرکت های دانش بنیان قابل تحقق است.همچنین طراحی 
مدل های کســب و کار مبتنی بر فناوری دیجیتال، هدایت نقدینگی جامعه به 
ســمت بازار ســرمایه، کاهش فرایندهای اداری و بورکراسی در خدمات بانکی، 

تقویت بخش خصوصی، استارتاپ ها، پارک های علم و فناوری میسر است.

 با تسهیات بانک توسعه تعاون
هزار دستگاه کامیون  به شبکه حمل ونقل 

کشور اضافه می گردد
مدیرعامل بانک توســعه تعاون از برنامه اعطای تسهیات این بانک جهت هزار 
دستگاه کامیون خبر داد.حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه 
انعقاد تفاهم نامه میان این بانک، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت 
ایران خودرو دیزل اظهار داشــت: بخش حمل ونقل اعم از درون شهری و جاده ای 
ازجمله بخش های اقتصادی است که تعاون به خوبی در آن متبلور گردیده است.

وی افزود: در فعالیت اقتصــادی حمل ونقل، نقش های متعدد، منافع و نیازهای 
مشــترک وجود دارد که با مکانیزم های موجــود در تعاون، این بخش اقتصادی 
امکان تداوم و پیشــرفت پیدا نموده اســت.مهدیان با اشاره به همکاری چندین 
ساله بانک توسعه تعاون و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: تسهیات 
بانک توسعه تعاون در راستای نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای، مصداق حمایت 
از تولید داخلی و همچنین حفظ و ایجاد اشــتغال بوده اســت و نوسازی ناوگان 
کارکردهایی از قبیل افزایش بهره وری، کاهش مخاطرات جاده ای و کاهش آلودگی 
هوا را نیز در پی دارد.وی با اشاره به دور جدید همکاری میان بانک توسعه تعاون 
و بخــش حمل ونقل گفت: در طی مدت تفاهم نامــه و مطابق برنامه به واجدین 
شرایط و معرفی شدگان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، تسهیات بانکی 
تهیه کامیون تولیدی شــرکت ایران خودرو دیزل، با بازپرداخت حداکثر پنج ساله 
و با نرخ ســود مطابق مصوبه شــورای پول و اعتبار تأمین مالی تعلق می گیرد و 
مجموعاً هزار فعال حوزه حمل ونقل از این تسهیات منتفع می گردند.مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: با تعامل دوجانبه و سازماندهی مناسب میان 
این سه نهاد، تاش می شــود تفاهم نامه با بهترین اثربخشی و کارآمدی به اجرا 
درآمده و بخش حمل ونقل از مزایای این همکاری منتفع گردد.مهدیان همچنین 
بیان داشــت: تکمیل زیرساخت های اقتصادی از مهم ترین ابعاد توسعه متوازن و 
همه جانبه در سراســر کشور است و توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 
شرایط مناســبی را برای رونق فعالیت های تولیدی، تأمین مواد اولیه، کمک به 
توسعه بازار، شکل گیری بهتر مناسبات اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده مناسب در 

مناطق مختلف کشور و تأمین مایحتاج عموم مردم فراهم می کند.

  در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی؛ 
ساخت 13 مدرسه در استان لرستان توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، اقدام به ساخت 13 مدرسه در استان لرستان کرده  است که 
از این تعداد، 5 مدرسه طی مراسمی جداگانه در روزهای 30 و 31 اَمرداد سال 1399 افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، این بانک بافاصله پس از وقوع حادثه ی سیل در برخی از مناطق کشور، عاوه بر ارسال کمک های نقدی 
و غیرنقدی، مشــارکت خود را در امر ساخت مدرسه در مناطق آســیب دیده  اعام کرد. در این راستا، عملیات احداث 
13 مدرســه در نقاط سیل زده ی استان لرستان توسط این بانک آغاز شد. از این تعداد 5 مدرسه در شهرهای الیگودرز 
)روستای کشکک(، دورود )روستای فرمان آباد(، الشتر )روستای گریران علیا(، چگنی )روستای دوره( و نورآباد )روستای 
نبی وند( به بهره برداری رسیده و افتتاح شدند.بر اساس این گزارش، مراسم افتتاح این مدارس، با حضور دکتر خدابخش 
و دکتر ابراهیمی نمایندگان مردم الیگودرز، سلسله و دلفان در مجلس شورای اسامی، اسد عبدالهی معاون اقتصادی 
استانداری لرستان، دکتر امیری معاون عمرانی استانداری، دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، اسماعیل دوستی معاون 
مدیرعامل این بانک در امور پشتیبانی، تعدادی از مقامات و مسئوان استانی و محلی و جمعی از مدیران بانک پاسارگاد، 
همچنین گروهی از دانش آموزان و اهالی مناطق برگزار شد.مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم افتتاح این 
مدارس، ضمن قدردانی از استقبال و میهمان نوازی مردم شریف لرستان گفت: بانک پاسارگاد در کنار انجام فعالیت های 
پولی - اقتصادی خود در سراسر کشور، به عنوان یک وظیفه ی ملی و در راستای ایفای مسئولیت  های اجتماعی، نسبت 

به ساخت مدرسه اقدام کرده است.

شفاف سازی بانک پارسیان درباره 
تعدیل سنواتی

بانک پارســیان با انتشــار یک گزارش مالی در خصوص 
تعدیل ســنواتی اقدام به شفاف سازی کرد. بانک پارسیان 
از تعدیل سنواتی 209.7 میلیارد تومانی دو طرح و فروش 
گروه مالی پارســیان خبر داد.در این گزارش شفاف سازی 
آمده اســت که بانک پارســیان از تعدیل سنواتی 209.7 
میلیارد تومانی برای اقاله پروژه های زرافشان و پیروزی و 
فروش گروه مالی پارســیان خبر داد و با توقف نماد، آماده 
بازگشایی شد.براین اســاس، »وپارس« اعام کرد: نظر به 
تکلیف مجمع ســاانه این بانــک مبنی بر تعیین تکلیف 
معامات فروش اماک به شرکت های صبا تامین پارسیان 
و آتیه پارسیس کیش پس از مذاکرات انجام شده و با توجه 
به عدم ایفای تعهدات توسط خریداران و نیز رعایت صرفه 
و صاح سهامداران بانک، مقرر شد پروژه های ساختمانی 

زر افشان و پیروزی اقاله شود.

به مناسب هفته دولت ارزیابی شد
توسعه ابزارهای مالی در بانک مسکن

با توجه به چالش های اقتصادی و تنگناهای 
اعتباری کشور ناشی از تحریم ها و بیماری 
کرونا، بانک مسکن ســعی کرده تا با بهره 
گیری از ابزارهای نوین مالی، تنوع بخشی و 
کارایی تامین مالی در اقتصاد را بهبود دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن همزمان با 
گرامی داشت هفته دولت، سیاست های خود در توسعه ابزارهای مالی 
را تشــریح می کند. در دنیای امروز، تنوع ابزارهای مالی یک اصل در 
توسعه بازارهای پولی و مالی به حساب می آید و بدون بهره گیری از 
ایــن ابزارهای نوین، نمی توان به فکر افزایش کارایی و کیفیت تامین 
مالی در اقتصاد شد. هماهنگی تنگاتنگ میان بازار سرمایه و بازار پول 
از مواردی است که در تمام کشور ها منجر به توسعه اقتصادی می شود. 
همچنین این تعامل می تواند مسیر تامین مالی بلندمدت بنگاه ها را 
که عمدتا از طریق بازار پول صورت می گرفت، تغییر داده و شــرایطی 
را رقم بزند که تامین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیز شده در 
بازار سرمایه صورت پذیرد. از این رو طی مدت اخیر بازار سرمایه شاهد 
تولد ابزارها و مکانیزم های نوین سرمایه گذاری بود که انتشار آنها تاثیر 
بسزایی در بهبود زیرساخت های بازارهای مالی داشته است. بازار رهن 
ثانویه و اوراق رهنی، یکی از تجارب موفق در کشورهای توسعه یافته 
از نظر مالی است، که در کشور نیز این موضوع به کمک سیاست های 
دولت و همیاری بانک مسکن، اجرایی شده است. این بازار بستری را 
فراهم می کند، که بانک یا موسسات مالی در حوزه مسکن، با پشتوانه 
تسهیات پرداختی و خانه های در رهن، اوراق بهادار منتشر کرده و با 
عرضه آن در بازار سرمایه، منابع ازم خود را تامین کنند. این موضوع 
می تواند بخشی از مشکات نقدینگی بانک ها را حل کند و از سوی 
دیگر، گامی مهم در جهت تعمیق بازار اوراق در کشور باشد. در حقیقت 
اوراق رهنی، طول زمانی دسترســی بانک مسکن به منابع حاصل از 
بازگشت تسهیات خرید را کوتاه می کند و توان تسهیات  دهی بانک 
را افزایش می دهد. در نتیجه قدرت بانک برای ایفای هر چه بهتر نقش 
توسعه ای-تخصصی در بازار مسکن، افزایش پیدا می کند. با توجه به 
محدودیت های مالی و شرایط موجود در اقتصاد به لحاظ بیماری کرونا، 
استفاده بیشتر از این ابزار می تواند گامی مهم در اقتصاد کشور باشد. در 
تیرماه سال جاری، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب 
بازار رهن ثانویه صادر شد، تا به اتکای آن ، پرداخت تسهیات جدید 
در بخش مسکن حاصل شود. پیش از این در تیرماه 1395، نیز 300 
میلیارد تومان اوراق رهنی در گام نخست منتشر شده بود، که در گام 
دوم میزان انتشار این اوراق افزایش یافت. بررسی ها نشان می دهد که 
عمده خریداران این اوراق، صندوق های بورسی با درآمد ثابت بودند که 
با توجه به اعتبار بانک مسکن و اوضاع مناسب شاخص های ملی این 
بانک، تقاضای خود را برای خرید این اوراق ارائه کردند. این اوراق دارای 
نرخ سود سالیانه 16 درصد و مدت زمان 2 ساله است. تسهیاتی که 
به پشتوانه منابع 1000 میلیارد تومانی موصوف در بخش مسکن برای 
خرید خانه پرداخت خواهد شد نیز دارای نرخ سود ساانه 18 درصد و 
مدت بازپرداخت 5 ساله است. بانک مسکن، سعی دارد که با همیاری 
دیگر سازمان ها و نهادهای قانون گذار، مرحله دیگر انتشار این اوراق را 

در آینده نزدیک در دستور کار قرار دهد.
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گزیده خبر

پامپئو وارد قدس اشغالی شد
منابع خبری از ورود وزیر خارجه آمریکا به قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش المصری الیوم، منابع خبری اعام کردند که مایک پامپئو، وزیر خارجه 
امارات صبح دیروز )دوشــنبه( وارد قدس اشغالی شد.وزارت امور خارجه آمریکا 
یکشنبه با صدور بیانیه ای اعام کرد که مایک پامپئو در جریان سفر رسمی خود 
به خاور میانه ابتدا به اراضی اشــغالی می رود تا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی دیدار و گفت وگو کند.این وزارتخانه در بیانیه خود در این باره 
آورده که پامپئو و نتانیاهو در دیدار خود مسائل مربوط به منطقه، برقراری روابط 
میان رژیم صهیونیســتی و کشورهای جهان عرب و تعمیق آنها را مورد بحث و 
بررسی قرار می دهند.بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، وزیر خارجه آمریکا پس 

از آن نیز راهی سودان، بحرین و امارات می شود.

لوکاشنکو با تفنگ و جلیقه ضد گلوله در 
خیابان های مینسک

هم زمان با حضور ۲۰۰ هزار معترض در خیابان های مینســک، رئیس جمهوری 
باروس با تفنگ و جلیقه ضد گلوله در خیابان های پایتخت حاضر شد.به گزارش 
شــبکه اسکای نیوز، هم زمان با اینکه اعتراضات علیه پیروزی جنجالی الکساندر 
لوکاشــنکو، رئیس جمهوری باروس در انتخابات ۹ مه همچنــان ادامه دارد، 
ســرگئی اوروف، وزیر امور خارجه روســیه گفت که سیاستمداران اپوزیسیون 
باروس »خونریزی« می خواهند.  معترضان که روز یکشنبه با در دست داشتن 
پرچم های باروس خیابان ها را به رنگ ســفید و قرمز درآورده بودند، خواستار 
برکناری لوکاشنکو از قدرت شــده و شعارهای »برو« و »زنده باد باروس« سر 
دادند.آنها همچنین به کاخ اســتقال، محل سکونت رئیس جمهور کشورشان 
نزدیک شدند؛ جایی که بر اساس تصاویر رسانه های دولتی یک هلی کوپتر دولتی 
حامل لوکاشنکو بر زمین فرود آمد. لوکاشنکو در حال پیاده شدن از هلی کوپتر 
یک تفنگ کاشنیکف در دست و جلیقه ضد گلوله به تن داشت.لوکاشنکو سپس 
به نیروهای امنیتی که وی را تشویق می کردند، ادای احترام کرد.در همین حال 
وزارت دفــاع باروس اعام کرد از این لحظــه ارتش به جای پلیس به هرگونه 
ناآرامی در نزدیکی بناهای یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم در مینســک پاسخ 

خواهد داد. این وزارتخانه معترضان ضد لوکاشنکو را »فاشیست« خواند.

هیات طالبان وارد پاکستان شد
ســخنگوی طالبان و مقام های دیپلماتیک پاکستانی اعام کردند، هیاتی از این 
گروه شبه نظامی وارد پاکستان شد تا به بررسی روند در جریان صلح با رهبری 
پاکستان پیش از مذاکرات بین افغان ها بپردازد.به گزارش آناتولی، سهیل شاهین، 
سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت: هیاتی عالی رتبه از گروه طالبان به رهبری 
ما عبدالغنی برادر، معاون رهبر سیاســی طالبــان به ابتکارعمل وزارت خارجه 
پاکستان به این کشور رفته تا با مقام های این کشور درباره آخرین تحوات درباره 
روند صلح در افغانســتان، وضعیت آوارگان افغان در پاکســتان، مسافرت برون 
مرزی و تجارت بین دو کشور به گفتگو بپردازد.وی به جزئیات بیشتر اشاره نکرد 
که شــامل دیدار کدامیک از مقام های پاکستان با هیات طالبان می شود.یکی از 
مقام های ارشد وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با آناتولی گفت که هیات طالبان 
قرار است امروز )دوشنبه( با رهبری نظامی و غیرنظامی پاکستان گفتگو داشته 
باشــد.این تحوات چند روز پس از آن رخ داده که دولت کابل ۸۰ شــخصیت 
کلیدی طالبان را برای پیمودن راهی به سوی مذاکرات مستقیم صلح آزاد کرده 
است.این اقدام بخشی از توافق تبادل زندانی در پی پیمان مهم صلح بین آمریکا 

و طالبان در فوریه سال جاری میادی محسوب می شود.

هند در صورت شکست مذاکرات؛
برای اقدام نظامی علیه چین آماده ایم

حدود ۵ ماه اســت که هند و چین در مرز »اداخ« با یکدیگر درگیرند و اکنون 
دهلی می گوید به رغم تاش برای حل مسئله از طرق صلح آمیز، آمادگی برخورد 
 )Bipin Rawat( »نظامی نیز دارد.به گزارش تایمز هندوســتان، »بیپیــن راوات
فرمانده نیروهای مسلح هند، می گوید چنانچه مذاکره با چین در باب مناقشات 
ارضی منطقــه »اداخ« راه به جایی نبرد؛ دهلی آمادگی اتخاذ گزینه نظامی را 
دارد.این در حالی است که هفته گذشته، کارگروه مشاوره و همکاری های مرزی 
هند-چیــن، برای هجدهمین بار با هدف حل مناقشــات در امتداد خط مرزی 
اداخ به طول بیش از چهار هزار کیلومتر، تشکیل جلسه داد.اکنون، حدود ۵ ماه 
است که نظامیان هندی و چینی در دو سوی این خط مرزی به حال آماده باش 
قرار دارند.همزمان، رئیس نیروهای مسلح هند می گوید راهبرد کلی دهلی نو آن 
است که حتی اامکان، قضیه از طرق صلح آمیز فیصله پیدا کند. با این حال، برای 
اتخاذ اقدام نظامی هم آماده هستیم.به رغم این تهدید، رسانه ها می گویند دولت 
هند آماده برگزاری جلسات مشورتی بیشتر در سطوح نظامی است تا شاید این 

مناقشه ارضی به خوبی و خوشی حل و فصل شود.

بایدن برای مهار کرونا؛
 اقتصاد آمریکا را تعطیل می کنم!

نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در مخالفت با ترامپ، مدعی شــد اگر به 
قدرت برسد و کرونا همچنان ادامه داشته باشد؛ توصیه مشاورانی را که می گویند 
ســامت بر اقتصاد ارجحیت دارد؛ جدی می گیرد. جــو بایدن نامزد دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه با »ای بی سی« نیوز، مدعی شده 
که در مواجهه با کووید ۱۹، به هرچه مشاوران حوزه بهداشت و درمان بگویند؛ 
عمل می کند حتی اگر این مسئله به قیمت تعطیلی اقتصاد آمریکا منجر شود.به 
گفته وی، اصلی ترین اشتباه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این بوده که کرونا 
را آن گونه که باید مهار نکرده است.بایدن در این باره افزود: ازمه اشتغال زایی، 
تحرک و رشــد اقتصادی کشور این اســت که این ویروس را مهار کنیم.وی در 
پاسخ به این سوال که آیا منظور او تعطیلی اقتصاد آمریکا است؛ گفت: تعطیلش 

می کنم. من به حرف دانشمندانمان گوش می دهم.

مشاور ارشد ترامپ استعفا داد
یکی از مشــاوران با سابقه ترامپ، در آســتانه برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، 
او را رها کرد و از ِســَمت خود اســتعفا داد.»کلیان کانوی« از مشــاورین ارشد 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه ای از ترک کاخ ســفید تا پایان ماه 
جاری میادی )آگوســت( خبر داد.وی دلیل این اســتعفای ناگهانی را مسائل 
خانوادگی از جمله رسیدگی به فرزندان نوجوان خود، عنوان کرده است.همزمان، 
به دایل مشــابه، »جورج کانوی« همســر کلیان نیز از پروژه لینکلن –گروهی 
از محافظه کاران مخالفت ترامپ- اســتعفا داد.نکته قابل توجه در خصوص این 
زوج جمهوریخواه آن اســت که نظرات به شدت متفاوتی در قبال ترامپ دارند 
به گونه ای که زن به شــدت طرفدار رئیس جمهور آمریکا است و به وی مشاوره 
می دهد؛ اما شــوهر وی، از تاش برای براندازی ترامپ فروگذار نمی کند.کلیان 
کانوی که از دوره کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶، به تیم ترامپ پیوست؛ قرار است این 
هفته در گردهمایی ملی حزب جمهوریخواه که برای اعان رسمی نامزدی ترامپ 

در انتخابات ۲۰۲۰ تشکیل می شود؛ سخنرانی کند.

سفیر عراق در ریاض:
الکاظمی به عربستان سفر می کند

»قحطان الجنابی« سفیر عراق در ریاض امروز )دوشنبه( اعام کرد که »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر این کشور، به زودی به عربستان سفر می کند.الجنابی به 
روزنامه »الصباح« گفت که سفارت عراق در ریاض با وزارت امور خارجه عربستان 
برای تعیین تاریخ قطعی این ســفر در حال رایزنی است. الکاظمی نخست وزیر 
عراق بر اســاس برنامه ریزی ها قرار بود، ســی ام تیر ماه گذشته در راس هیات 
بلندپایه سیاســی و اقتصادی به ریاض سفر کند.در حالی که نخست وزیر عراق 
آماده انجام این ســفر بود، مقام های ســعودی اعام کردند که به علت بیماری 
»ملک سلمان«، دیدار برنامه ریزی شده الکاظمی از ریاض تا زمان ترخیص وی 
شاه سعودی از بیمارستان به تعویق افتاده است.سفیر عراق در ریاض تاکید کرد 
که سفر الکاظمی به عربستان فصل تازه ای از روابط بین دو کشور خواهد گشود 
و تاش خواهد شد از این دیدار برای توسعه همکاری های ریاض - بغداد استفاده 
شــود. الجنابی افزود که حجم مبادات بازرگانی عراق و عربســتان در دو سال 
گذشــته به یک میلیارد دار رســیده و این در حالی است که تا پیش از ۲۰۱۴ 
این رقم تنها چند میلیون دار بود.وی همچنین از تمایل عراق برای توســعه و 
راه اندازی گذرگاه های مرزی جدید با عربستان به منظور صادرات و واردات کاا و 
جابه جایی مسافر خبر داد. سفیر عراق در ریاض گفت که یادداشت تفاهم میان 
دبیرخانه شــورای همکاری خلیج فارس و وزارت برق عراق در زمینه پیوند برق 
این کشــور از مسیر کویت به کشورهای حوزه خلیج فارس امضا شده است، به 
زودی فعال خواهد شد. الجنابی افزود که عراق قصد دارد پس از بازسازی مطابق 
استانداردهای بین دو کشــور،  گذرگاه مرزی »عرعر« با عربستان را بازگشایی 

کند.

کوشنر:
فروش »اف۳۵« به امارات به ارزیابی 
پنتاگون و وزارت خارجه بستگی دارد

مشــاور رئیس جمهور آمریکا که قرار اســت به سه کشــور عربی حوزه خلیج 
فارس ســفر کند شرایط جدیدی را برای فروش جنگنده های اف ۳۵ به امارات 
اعام کرد.به گزارش آناتولی، »جرد کوشنر«، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ 
رئیــس جمهور آمریکا بر افزایش احتمال خرید جنگنــده رادارگریز »اف-۳۵« 
توســط امارات متحده عربی پس از توافق این کشور برای عادی سازی روابط با 
اســرائیل تاکید کرد.وی که در برنامه فرید زکریا، مجری  کانال تلویزیونی سی 
ان ان شرکت کرده بود مدعی شــد: امارات از مدت ها پیش خواهان خرید این 
جنگنده هاست اما ایران از این موضوع ناخرسند است. حقیقت این است که این 
توافق نامه صلح جدید باید احتمال خرید این هواپیماها را افزایش دهد. ما در این 
مرحله در حال بررســی آن هستیم.کوشنر که مسئول اجرای طرح به اصطاح 
صلح خاورمیانه موسوم »معامله قرن« است، تأکید کرد: فروش احتمالی جنگنده 
»اف-۳۵« تنها در نتیجه ارزیابی های پنتاگون و وزارت امور خارجه امکان پذیر 
خواهد بود.ســی ان ان هفته گذشته در گزارشی مدعی شد که کوشنر در حال 
ابی گری برای فروش اف-۳۵ به امارات است اما نهادهای وابسته به پنتاگون از 
این موضوع ناراحت  هســتند.ترامپ نیز چند روز پیش از »بررسی« درخواست 
امارات متحده عربی برای خرید جنگنده های مذکور خبر داده بود.این در حالی 
اســت که گفته می شــود آمریکا با وعده فروش جنگنده اف ۳۵ به امارات، این 

کشور عربی را راضی به امضای قرارداد با رژیم صهیونیستی کرده است.

خطیب زاده:

پاسخ قاطع ایران به اجرایی شدن مکانیسم ماشه
سخنگوی جدید وزارت خارجه با بیان اینکه روابط ایران و ونزوئا 
مربوط به هیچ کشور ثالثی نمی شود، تصریح کرد که پاسخ ایران 
در صورت اجرایی شــدن مکانیسم ماشــه از سوی آمریکا قاطع 
خواهد بود.سعید خطیب زاده سخنگوی جدید وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران دیروز )دوشــنبه( در نخستین نشست 
ســخنگویی خود بعد از تصدی این ســمت به تشریح تحوات 
سیاســت خارجی پرداخت و به ســواات خبرنگاران پاسخ داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماســی ضمن تبریک هفته دولت عنوان 
کرد: ما به برکت الطاف الهی شاهد ایران در حال برآمدن هستیم.

وی گفت:  ظریف ۲۳ مرداد ســفری به لبنان داشــت برای اعام 
همبستگی با دولت و ملت لبنان و ماقات هایی را با مقامات این 
کشور داشت. در این سفر در تماس های تلفنی با دبیرکل جنبش 
جهاد اسامی و رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و وزیر خارجه 
فلسطین گفت وگو کرد.خطیب زاده بیان کرد: امروز در ژنو کمیته 
قانون اساسی سوریه برگزار می شــود و هیات ایران در ژنو است 
و در حاشیه این نشســت هیات ایرانی دیدارهایی را با دو کشور 

ضامن روند آستانه خواهد داشت.

هشتمین شکست آمریکا
وی گفت: یک هفته بسیار شلوغ را وزارت خارجه داشت هفته ای 
که ماه ها برای آن تاش کرده بود در ۲۴ مرداد هشتمین شکست 
آمریکا رخ داد و شــورای امنیت به قطعنامه تمدید تســلیحاتی 
آمریکا رای منفی داد و شکســت تاریخی بــود و برای اولین بار 
آمریکا قطعنامه ای را ارائه کرد، ولی تنها توانست رای دومینیکن 
را داشته باشد و این یک شکست تاریخی در طول تاریخ شورای 

امنیت به حساب می آید.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: آخر هفته گذشته دیپلمات های 
ایرانی در نیویورک روزهای پر مشغله ای را داشتند و آمریکا یک 
اطاعیه را پخش کرد، ولی ایران پیش دستی کرد و نامه ظریف 
قبل از نامه آمریکا در دبیرخانه شــورای امنیت ثبت شد و دولت 
جمهوری اسامی ایران به عنوان خواهان و دولت آمریکا به عنوان 
خوانده قرار گرفت. بعد از اطاعیه آمریکا ۱۳ عضو شورای امنیت 
مخالفت خود را بیان کردند.به گفته خطیب زاده فرزندان این ملت 

سعی کردند عزت ایران حفظ شود.

 روابط ایران و ونزوئا مربوط به هیچ کشور ثالثی نمی شود
وی در پاســخ به ســوالی درباره گزارش منتشــر شده از سوی 
ســفارت ایران در ونزوئا درباره تجارت ایران با ونزوئا و اینکه 

گفته می شود نفت داده ایم و میوه گرفته ایم، عنوان کرد:  روابط 
ایران و ونزوئا مبتنی بر منافع و اصول سیاســت خارجی ایران 
و منافع دوجانبه اســت.روابط دو کشــور مربوط به هیچ کشور 
ثالثی نمی شود و در سال های گذشته قوام یافته و البته به دلیل 
استقال رای هر دو کشور مورد هجمه آمریکا قرار گرفته است.

ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کــرد: منافع ملت ایران قران 
قران حفظ می شود و چیزی نیست که در چارچوب منافع ملت 
ایــران رخ می دهد.خطیب زاده درباره ادعای آمریکا برای توقیف 
چهار کشتی حامل سوخت ایران ادامه داد: ادعاهای واهی آمریکا 
همزمان بود با زمانی که در شورای امنیت می خواستند قطعنامه 
تسلیحاتی را ارائه کنند و جنگ روانی و کازار ضد اطاعاتی بود. 
یک دزدی دریایی بود و فارغ از اینکه چه کســی مالک کشتی 
و محموله بوده است. ایران نه مالک و نه مالک بنزینی بوده که 

فروخته است.

 اسنپ بک واژه جعلی است که آمریکایی ها سعی کردند 
این را به زبان ها بیندازند

سخنگوی وزارت خارجه درباره ســفر رافائل گروسی بیان کرد: 
اسنپ بک واژه جعلی اســت که آمریکایی ها سعی کردند این را 
به زبان ها بیندازند. روابط ایران و آژانس همواره از اهمیت باایی 
برخوردار بوده است البته فراز و نشیب هایی در سال های گذشته 
داشته است. به اذعان آژانس بیشترین بازدیدها و دسترسی ها در 

طول تاریخ آژانس در ایران اتفاق افتاده است.
وی گفت: مدیرکل و معاونان و کارشناســان آژانس به تناوب به 
ایران سفر کرده اند. از پاییز گذشته که گروسی انتخاب شد منتظر 
این سفر بودیم ولی کرونا به تعویق انداخت. در چند ماه مشکاتی 
بین ایران و آژانس رخ داد و مذاکرات فشرده ای صورت گرفت که 
نتایج آن در این سفر مشخص می شود. مادامی که آژانس بیطرفانه 
و مســتقل و به دور از فشارهای سیاسی و طرف های سوم عمل 
کند در چارچوب فنی هیچ مشکلی بین ایران و آژانس بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: گروسی مهمان صالحی است. 
با ظریف هم دیدار خواهد کرد.

 توافق امارات و رژیم صهیونیستی زخمی بر جهان اسام 
است

وی گفت: منزوی ترین از آمریکا در طول تاریخ سراغ دارید که در 
شورای امنیت و در نیویورک خانه خود فقط یک کشور را همراه 
کند. نگران اجماع سازی آمریکا نباشید در درون خود نمی تواند 
اجمــاع علیه ملت غیور ایران ایجاد کند. ســفر پامپئو به امارات 
و منطقه داستان جداگانه ای اســت.خطیب زاده بیان کرد: توافق 
امارات و رژیم صهیونیستی زخمی بر جهان اسام است و امارات 
اشتباه بزرگی کرد و امیدواریم هر چه زودتر جبران کنند. جهان 
اسام هیچ وقت خیانت به قدس شریف را فراموش نخواهد کرد. 
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اتفاق رخ داده برای لنج صیادی 

ایران گفت:  کاردار امارات احضار و یادداشت رسمی عذرخواهی به 
ایران ارسال و مسئولیت توسط امارات پذیرفته شد. ما همچنان 
این مسیر را ادامه می دهیم تا مطمئن شویم تمام کسانی که در 

این قضیه خسارت دیدند خسارتشان جبران شود. 

منتظر گزارش رسمی درباره نطنز هستیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات کمالوندی درباره حادثه 
نطنز و اینکه خرابکاری بوده اســت، بیان کــرد: منتظر گزارش 
رســمی هستیم و هنوز گزارش رسمی دریافت نکردیم که منشا 
داخلی یا خارجی بوده اســت. در صورتی که منشا خارجی بوده 
واکنش نشان خواهیم داد. مصالحه در باب امنیت و منافع ملت در 

دستورکار نبوده و نخواهد بود.

سئول همچنان نتوانسته اســت به تعهدات قانونی خود 
عمل کند

وی دربــاره کره جنوبی و بدهی آن به ایران بیان کرد:  روابط کره 
جنوبی و ایران شاهد چالش بزرگی بوده است و سئول همچنان 
نتوانســته است به تعهدات قانونی خود عمل کند. البته جزییات 
فنی را باید از بانک مرکزی بپرســید. به کره جنوبی بارها منتقل 
شده است که جمهوری اسامی ایران معتقد است هر لحظه تاخیر 
در بازپرداخت بدهی ها اثرات بلندمدت خواهد داشت. مذاکراتی 
در جریان است و امیدواریم به نتیجه برسد و از اساس این موضوع 
حل شــود. تحریم های آمریکا به گونه ای نیســت که یک دولت 

مستقل از آن پیروی کند.

عراقچی به وین می رود
ســخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری نشســت کمیسیون 
مشترک برجام در وین بیان کرد:  این نشست براساس رویه باید 
فصلی برگزار می شد که از پیش تعیین شده بود و به خاطر کرونا 
چند روزی به تعویق افتاده بود. امیدواریم تمامی طرف های برجام 
تــاش کنند ایران از برجام منتفع شــود.وی افزود: انتظار داریم 
صدای واحدی که در برجام بوده در کنار سرکشی و یکجانبه گرایی 
آمریکا شنیده شود. هیاتی به ریاست عراقچی برای شرکت در این 
نشست عازم خواهد بود.خطیب زاده در پاسخ به سوالی از چین و 
روســیه به خاطر سیاست های اصولی آنها چه در برجام و چه در 
واکنش به اقدامات یکجانبه آمریکا و دیگر کشورهایی که سیاست  
اصولی داشــتند قدردانی کرد  و گفت: روابط ایران و روسیه وارد 

مرحله راهبردی شده است.

 ســخنگوی وزارت خارجــه چین در 
واکنش به فشار آمریکا بر شورای امنیت 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه اظهار 
کرد: چین با هرگونه فشار و تحریم علیه 
ایران مخالف است و گفت و گو و مذاکره 
را تنها راه حل مساله هسته ای ایران می 
دانیم. »جائو لی جیان« دیروز دوشنبه 
در نشست خبری در جمع خبرنگاران در 
پکن ضمن مخالفت با هرگونه »فشار و 
تحریم بر ایران« در موضوع برجام افزود: 
همانگونه کــه »وانگ یی« وزیر خارجه 
چیــن هــم در هاینان یــادآوری کرد،  
آمریکا با خروج از برجام حق درخواست 
از شــورای امنیــت برای فعال ســازی 
مکانیسم ماشــه را ندارد.وی با اشاره به 

اینکه فشار آمریکا بر شورای امنیت، این 
شــورا را با بحران مواجه می کند افزود: 
رد قاطعانــه پیش نویس تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، نشان 
داد که یکجانبه گرایی مورد حمایت قرار 

نمی گیرد.  

سفر وانگ یی به اروپا
وی در ادامه به ســفر وانــگ یی وزیر 

خارجه چین به اروپا از جمله کشورهای 
ایتالیا، آلمان و فرانسه اشاره کرد و گفت: 
این سفر، نخستین سفر وانگ یی بعد از 
کرونا است.جائو به اهداف سفر اشاره کرد 
و گفت: توسعه روابط، تقویت همکاری 
ها، مبارزه بــا کرونا و یکجانبه گرایی و 
همــکاری در زمینه اقتصاد دیجیتال از 
جمله اهداف این ســفر ۶ روزه است.او 
همچنین از سفر وزیر خارجه مجارستان 

به چین خبر داد و گفت که در این سفر 
روابــط دو جانبه در حوزه های مختلف 

مورد بررسی قرار می گیرد.

چین از شــرکت هــای فناوریش 
حمایت می کند

ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن به 
محدودیــت های آمریکا برای شــرکت 
های چینی اشــاره کرد و گفت: ترامپ 
به بهانه امنیــت ملی به دنبال تضعیف 
شــرکت های چینی است.او با یاداوری 
اینکه چین از شــرکت هایش حمایت 
می کند گفت: آمریکا باید شرایط رقابت 
شــرکت های چینی در آمریکا را فراهم 

کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین :
با هرگونه فشار و تحریم علیه 

ایران مخالفیم

نتانیاهو: 
 در آینده نزدیک توافق های صلح بیشتری 

امضا می کنیم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکشــنبه اعام کرد که کشورهای دیگری در منطقه هم پا جای پای 
امارات خواهندگذاشــت و توافق های ســازش جدیدی به زودی با اسرائیل امضا خواهد شد.بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل در کنفرانســی مطبوعاتی در شهر اشغالی قدس فاش کرد: کشورهای 
دیگری هم در منطقه هستند که در آینده نزدیک با ما توافق صلح امضا میکنند.وی در این کنفرانس 
مطبوعاتی که توســط شبکه عبری »کان » پوشش داده شد گفت: کشورهای دیگری هم در آینده نه 
چندان دور پا جای پای امارات گذاشته و توافق های صلح با اسرائیل امضا خواهند کرد.وی به نام این 
کشــورها اشــاره ای نکرد.در بخش دیگری از این اظهارات نتانیاهو به تصویری که اخیرا در حمایت از 
عادی ســازی روابط میان تل آویو و ابوظبی در پایگاه های اجتماعی منتشر شد، اشاره کرد و گفت: از 
دیدن تصویر دختر بچه ای در قلب امارات که پیراهنی با تصویر پرچم های اســرائیل و امارات به تن 
دارد، متاثر شــدم . ما از »موضع قدرت« صلح برقــرار کردیم؛ قدرت اقتصادی و نظامی و این صلح به 
نفع همه شهروندان است.نخست وزیر اســرائیل اشاره کرد که ابوظبی درصدد اجرای برخی پروژه ها 

در اراضی اشغالی است.

 حضور بی سابقه نماینده آمریکا در تایوان
 در یک مراسم ضد چینی

»ویلیام برنت کریستنسن« مدیر دفتر آمریکا در تایوان در اوج تنش  های واشنگتن و پکن بر سر مسائل 
مختلف، در یک مراسم در تایوان به مناسبت شصت و دومین سالگرد حمله چین به جزیره »کینمن« 
شرکت کرد. مدیر دفتر آمریکا در تایوان در تازه ترین اقدام ضد چینی مقام های واشنگتن، روز یکشنبه 
)دیروز( در مراســمی در تایوان به منظور محکوم کردن حمله سال ۱۹۵۸ چین به جزیره »کینمن« 
حضور یافت.به نوشــته رویترز، حضور نماینده آمریکا در این مراسم که با حضور رئیس جمهور تایوان 
برگزار شــد »در بحبوحه تشدید تنش ها بین واشنگتن و پکن انجام شــده است«.طبق این گزارش، 
»کریستنسن که عما به عنوان سفیر آمریکا در تایوان محسوب می شود، اولین نماینده آمریکا است که 
در مراســمی به منظور گرامی داشت یاد و خاطره حمله سال ۱۹۵۸ چین به کینمن شرکت می کند«.

بنا بر گزارش رویترز، کینمن یک جزیره تحت کنترل تایوان است که در مجاورت سرزمین اصلی چین 
قرار دارد.ویلیام برنت کریستنسن مدیر دفتر آمریکا در تایوان در حالی در این مراسم حضور یافت که 
»تســای اینگ-ون« رئیس جمهور تایوان در این مراسم شرکت کرد. به گزارش رویترز، کریستنسن و 
تسای اینگ-ون در این مراسم یک دسته گل به یاد قربانیان تقدیم کردند. گفته می شود که در حمله 

سال ۱۹۵۸ چین به کینمن، دو نظامی آمریکایی هم کشته شدند.

 اتحادیه عرب درخواست فلسطین 
 برای برگزاری نشست اضطراری

 را رد کرد
اتحادیه عرب درخواســت فلســطین برای برگزاری نشست 
اضطــراری را رد کرددبیر کل اتحادیــه عرب در یک تماس 
تلفنی با ابومازن اعام کرد که این اتحادیه با برگزاری نشست 
فوری در خصوص موضوع سازش امارات با رژیم صهیونیستی 
موافقت نکرده است.به گزارش روزنامه القدس العربی به دنبال 
درخواست رهبران فلسطینی از اتحادیه عرب برای برگزاری 
یک نشســت اضطراری برای محکوم کردن اقدام امارات در 
عادی سازی با رژیم صهیونیستی٬ »احمد ابوالغیط« دبیر کل 
اتحادیه ی عرب طی تماسی تلفنی با »محمود عباس« رئیس 
تشــکیات خودگردان فلسطین این درخواست را رد و اعام 
کرد که نشســت بعدی اتحادیه عرب در همان تاریخ عادی 
خود یعنی ۹ ســپتامبر با ریاست فلســطین برگزار می شود.

برخــی منابع در این زمینه گزارش دادند که ابوالغیط در این 
تماس تاکید کرده که جلســه مذکور جزء نشست های عادی 
این اتحادیه بوده و بنا به درخواســت فلســطینی ها برگزار 
نمی شود.پیش از این »صائب عریقات«، دبیر کمیته اجرایی 
تشکیات خودگردان فلسطین از »احمد ابوالغیط«، دبیر کل 
اتحادیه عرب خواست بیانیه ای در محکومیت توافق امارات 
با رژیم اســرائیل صادر کند یا از مقامش استعفا دهد.رهبران 
فلســطینی چند روز قبل از اتحادیه عرب خواســته بودند تا 
نشستی اضطراری در خصوص توافق امارات با رژیم اسرائیل و 
به منظور دفاع از حقوق فلسطینیان برگزار کند.این درحالی 
اســت که اتحادیه عرب پس از یک سکوت طوانی در برابر 
اقدام ابوظبی به ســازش با صهیونیست ها دو روز قبل بدون 
محکــوم کردن امارات در بیانیه ای اعام کرد که مســئله ی 
فلســطین مورد اجماع عربی بوده و هســت و پایان دادن به 
اشغالگری سرزمین های فلسطین از دست رژیم صهیونیستی 
هدف مورد تاکیدی است که همه ی کشورهای عربی بدون 

استثناء برای محقق شدن آن تاش می کنند.
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پژوهشــگران آمریکایی، روشی غیرتهاجمی را برای آزمایش کووید-۱۹ 
ابداع کرده اند که به زمان و هزینه کمتری نیاز دارد. کسانی که آزمایش 
کروناویروس با ســواب بینی- حلقی را پشت ســر گذاشته اند، معموا 
تجربه ای ناخوشایند را بیان می کنند. در این روش، سواب از راه بینی وارد 
می شود تا نمونه های مورد نیاز را از پشت بینی و حلق جمع کند. سپس 
نمونه ها برای ارزیابــی DNA کروناویروس، با روش "واکنش زنجیره ای 
پلیمراز رونویســی معکوس")RT-PCR( مورد بررســی قرار می گیرند. 
اکنون پژوهشــگران آمریکایی، نخستین نمونه از ابزاری را ابداع کرده اند 
که کووید-۱۹ را به صورت غیرتهاجمی، در نفس بازدم بیماران تشخیص 
می دهد. آزمایش با سواب بینی-حلقی عاوه بر ناخوشایند بودن، به روش 

واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس برای بررسی نیاز دارد.

دانشــمندان در بررسی جدیدی موفق شــدند یک مدل شبکه عصبی 
مصنوعی ابداع کنند که می تواند هم ویژگی های ثابت و هم ویژگی های 
پایدار یک سیســتم نیرو را با دقت باا مدیریت کند. شبکه تورین های 
برقــی، نه تنها بزرگ بلکه پویا هم هســتند و همیــن موضوع موجب 
می شود که مدیریت آنها چالش برانگیز باشد. اپراتورهای انسان می دانند 
که در شــرایط پایدار چگونه سیســتم ها را حفظ کنند اما هنگامی که 
شرایط در اثر دایل گوناگون از جمله اشتباهات ناگهانی به سرعت تغییر 
می کنند، اپراتورها روش مشخصی ندارند تا ایمنی مورد نیاز سیستم ها 
را حفظ کنند. "آزمایشــگاه ملی آرگون" روش جدیدی ارائه داده تا به 
اپراتورها کمک کند که سیســتم های نیرو را با کمک هوش مصنوعی، 

بهتر و با روش کارآمدتری کنترل کنند.

محققان در مطالعه اخیرشــان اطاعاتــی را یافته اند که می تواند راه را 
برای معالجه آســم و بیماری مزمن انســدادی ریه)COPD( هموار و 
نشــانه های مهم بیماری التهابی ریه را معکوس کند. بیماری انسدادی 
مزمن ریه که همچنین به نام های دیگری همچون بیماری انســدادی 
مزمن ُشش و بیماری مزمن انسدادی مسیر هوایی معروف است، نوعی 
بیماری انسدادی ریوی است که با محدود بودن عامت مسیر هوایی به 
صورت مزمن شناسایی می شود. این بیماری به مرور زمان بدتر می شود. 
اصلی ترین نشــانه های این بیماری شامل مواردی همچون تنگی نفس، 
ســرفه و ایجاد خلط سینه اســت. رویکرد جدید محققان این مطالعه 
متمرکز بر فعال شــدن یک پروتئین بود کــه این پروتئین به تاثیرش 

به پاسخ به چربی های موجود در رژیم غذایی ما شناخته شده است. 

محققان به دنبال جایگزین کردن 
تست تنفس به جای سواب 

مدیریت کارآمد برق با کمک شبکه 
عصبی مبتنی بر هوش مصنوعی

استراحت عضله مجرای تنفسی 
راهی برای درمان آسم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عزاداری محرم در امامزاده صالح)ع(

تدارک جگوار برای رقابت با تسا مدل 3
با آغاز به کار تیری بولور به عنوان مدیرعامل جگوار لندروور از ماه آینده، اولین دستور تجاری او می تواند یافتن راه هایی برای موفقیت برند 
جگوار باشد. اتواکسپرس می گوید بولور به دنبال تبدیل کردن جگوار به کمپانی تمام الکتریکی است تا بتواند با شرکت هایی همچون تسا 
و پولستار رقابت نماید. یکی از کلیدی ترین برنامه ها برای تحقق این امر می تواند تولید رقیبی برای تسا مدل ۳ باشد. چنین خودرویی 
شاید از نظر ظاهری ترکیبی از یک سدان و کراس اوور و گونه ای شبیه پولستار ۲ باشد.این خودرو همچنین به عنوان محصول پایه جگوار 
تمام الکتریکی عمل خواهد کرد، نقشــی که هم اکنون به آی پیس تعلق دارد. البته نســل جدید و الکتریکی XJ نیز در راه است. رقیب 
جگوار برای مدل ۳ و پولستار ۲ همچنین می تواند جایگزین مستقیم XE نیز باشد خودرویی که در سال پیش با افت فروش حدود ۲۸ 
درصدی روبرو شده و مدیران جگوار را به فکر یک دگرگونی کامل انداخته است. یک جگوار الکتریکی کوچک خودرویی عالی خواهد بود 
و ما باید درباره آن فکر کنیم. فضای واقعاً جذابی وجود دارد که برای خواسته های ما و مشتریان کامًا ایده آل است. فعًا مشخص نیست 
که آیا چنین خودرویی از نام XE استفاده خواهد کرد یا خیر اما درهرحال پلتفرم MLA این خودروساز در آن بکار خواهد رفت. قوای 

محرکه این خودرو نیز می توانند پرفورمنس و آسایش فوق العاده و درخور شان جگوار را ارائه کنند.

نگاه حسرت بار رکابزنان ایران به سهمیه هایی که هر سال می سوزند
پنج سهمیه دوچرخه سواری ایران امسال به بهانه کرونا سوخت تا همچنان حسرت حضور در قهرمانی جهان به دل رکابزنان ایرانی 
بماند. اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری با وجود شــیوع ویروس کرونا در تاش است که مسابقات جاده قهرمانی جهان را برگزار 
کند. نکته قابل توجه این است که مسابقات در هر کشوری باشد رکابزنان  ایران اجازه حضور در این رقابت ها ندارند چون ایران 
از لحاظ شــیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. حتی اگر این اجازه داده شــود پروسه گرفتن ویزا زمان بر است و چون 
اتحادیه جهانی در نظر دارد مسابقات را آخر شهریور و در یک کشور اروپایی برگزار کند بنابراین به نظر می رسد ایران نه فرصتی 
برای گرفتن ویزا داشته باشد و البته نه پولی برای اعزام به اروپا. در این میان رکابزنان تنها باید افسوس از دست رفتن سهمیه ها 
برای حضور در قهرمانی جهان را بخورند و این اتفاقی است که در سال های گذشته هم شاهد تکرار آن بودیم. ایران برای مسابقات 

جهانی ۲۰۲۰ پنج سهمیه ) ۲ سهمیه در مردان  و ۳ سهمیه در بانوان( داشت.

آن ه  ه هست جان و دلم را بدو هواآمده وداع چو اریک شد هوا سردی  گرفته از نفس سرد من هواگرمی  گرفته از جگر گرم او زمین چون شاخ شاخ سنبل و چون جوی جوی سیمشَکل شهاب او شده چون ماه نو دو اماه تمام او شده چون آسمان کبود
زلف و سِرِشکش از ر یاقوت و کَهْرُبا زلفش ر آب دیده همی  کرد آشنامانند زنگی ای ه ر آتش همی تپد بنشست رم رم و همی گفت زارزار
با آشنا چنین نکند رگز آشنا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یک کارشناس صنایع دستی با اشــاره به رکود بازار این 
عرصــه در روزهای کرونایی، اظهار کرد: انگار دیگر کلید 
خاموش صنایع  دســتی را زده اند و هــر از گاهی فقط 

خبرهایی درباره وام و برگزاری کارگاه شنیده می شود.
فریدون میرزالوـ  کارشناس رسانه و مدیرکل سابق دفتر 
آموزش و حمایت از تولید صنایع دستیـ  درباره وضعیت 
بازار صنایع دستی و هنرمندان این حوزه در روزهایی که 
بســیاری دچار مشکات معیشتی شــده اند، با اشاره به 
وام هایی که از سوی معاونت صنایع دستی برای کمک به 
فعاان این عرصه در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: 
این وام ها در نوع خودشان کمک محسوب می شوند، اما 
کمکی که ممکن است چند ماهه تمام شود و پس از آن 
دوباره هنرمندان دچار مشکل می شوند. او با بیان اینکه »برای کمک به وضعیت فعلی صنایع دستی باید 
بازار فروش نســبتا درست شود«، خاطرنشان کرد: اگر آمارهای اعام شده واقعی باشد و ۵۰۰ هزار نفر 
تولیدکننده داشــته باشیم، در حال حاضر همه این افراد برای ادامه حیات نیازمند بازار فروش هستند. 
ما به دنبال بازارهای خیلی بزرگ نیستیم، اما حداقل بازارهایی در نظر گرفته شود که هنرمندان بتوانند 
مشکات معیشتی شان را برطرف کنند.این کارشناس صنایع دستی با بیان این نکته که هم اکنون فروش 
محصوات صنایع دستی کاهش یافته است، یادآور شد: در چنین وضعیتی حتما باید راهکار مناسبی پیدا 
کرد. به طور کلی برخی از تولیدکنندگان که آشــنایی بیشتری با بازار دارند، فروش نسبتا خوبی دارند 
فروش بهتری دارند، اما برخی از هنرمندان روستایی محصواتشان خریداری ندارد و نیاز به کمک دارند. 
در این میان باز هم اگر به آمار ۵۰۰ هزار نفر تولیدکننده استناد کنیم، فکر می کنم ۲ درصد اینها هم 

نمی توانند در این شرایط فعلی کار کنند. 

شغل مورد عاقه
کتاب شــغل مورد عاقه اثر آلن دوباتن، نویســنده 
و فیلســوف سوئیسی است که دوره دکترای فلسفه 
در دانشگاه هاروارد را رها کرد تا کتاب های فلسفی 
قابل فهمی به زبان ســاده بنویســد. آلــن دوباتن 
در ایران بســیار معروف اســت و شــمار زیادی از 
کتاب های او ترجمه و حتی به چاپ های باا رسیده 
اســت. کتاب حاضر نیز از سری کتاب های مدرسه 
زندگی – The School of Life – است که خود 
دوباتن از جمله اعضای هیئت موســس آن اســت. 
مدرســه زندگی هدف خود را »یافتن پاســخ هایی 
برای پرســش های اساســی زندگی« تعریف کرده 
اســت. پرســش هایی مانند اینکه: چگونه شــغل 
رضایت بخشی پیدا کنیم؟ آیا اصا می توانیم از گذشته مان سر دربیاوریم؟ چگونه روابط خوبی 
با دیگران برقرار کنیم؟ چگونه جهان را تغییر دهیم؟ درباره این موسسه و فلسفه وجودی آن ها 
در پشــت جلد کتاب چنین توضیحی آمده است: هدف از انتشار مجموعه ی مدرسه ی زندگی 
پرورش هوش عاطفی به یاری فرهنگ است. باورمان این است که طیفی از جدی ترین معضات 
ما نتیجه ی فقدان خودشناســی، همدلی و ارتباط اســت. فعالیت های ما در ده مرکز در اقصی 
نقاط جهان انجام می شــود، از جمله لندن، آمستردام، ســئول و ملبورن. فیلم سازی، برگزاری 
کاس ها، ارائه خدمات درمانی و تولید سلسله ای از محصوات در عرصه ی روانشناسی از دیگر 
فعالیت های ماســت. موسسه ی انتشاراتی مدرســه ی زندگی به انتشار آثاری در باب مهم ترین 
مســائل حیات فرهنگی و عاطفی معاصر می پردازد. مبنای انتشــار عناوین، ارائه ی سرگرمی، 

آموزش، تسلی بخشی و دگرگونی در زندگی خوانندگان است.

خالده ضیا
خالده ضیا سیاست مدار زن بنگادشی است. وی از 
ســال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ نخست وزیر بنگادش بود و 
پس از آن طی ســال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میادی 
نیز به عنوان نخســت وزیر بنــگادش فعالیت کرد. 
خالده ضیا ریاســت حزب محافظه کار ناسیونالیست 
بنگادش را به عهده داشــت که حزب راســتگرای 
میانه تلقی می شــود و در مقابل، رقیب سرســخت 
او حســینه واجد، رهبری حزب چپگــرای میانه رو 
عوامی لیــگ را به عهده داشــت کــه دیدگاه های 
لیبرالیستی و سکوار دارد. در پی ترور ژنرال ضیاء 
الرحمان، در ســال ۱۹۸۱، خالده ضیا وارد صحنه 
سیاست شد و رهبری حزب ملی گرای بنگادش را 
در دست گرفت. با فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات آزاد، ائتاف به رهبری حزب ملی گرای 
بنگادش در انتخابات فوریه سال ۱۹۹۱ توانست اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد 
و خالده ضیا به عنوان اولین نخســت وزیر زن در بنگادش رای اعتماد پارلمان را کســب کرد. 
این حزب توانســت در دور بعدی انتخابات در ســال ۱۹۹۶ به پیروزی چشمگیری دست یابد 
خانم ضیا مجدداً به ســمت نخست وزیر منصوب شد. خالده ضیا در آذرماه ۸۶ از ریاست حزب 
ملی گرای این کشــور برکنار شــد. این اقدام در بحبوحه بروز اختافات شدید میان طرفداران 
خالده ضیا و افراد اصاح طلب در حزب ملی گرای بنگادش صورت گرفت. وزیر دارایی ســابق 
بنگادش که از مخالفان حزب ملی گرای این کشــور به شــمار مــی رود اعام کرد، در غیاب 
خالده ضیا به عنوان کفیل وی منصوب شده است. در همان زمان، خالده ضیا، به همراه پسرش 

»عرفات رحمان« به اتهام اختاس بازداشت شدند.

چراغ صنایع دستی را خاموش کرده اند و رفته اند!


