
رییس سازمان توسعه تجارت
 واردات ۸۰۰ قلم کاای دیگر

 ممنوع شد
رییس سازمان توسعه تجارت گفته از ســال گذشته تا امروز، ۸۰۰ 
کاای دیگر نیز وارد فهرست ممنوعیت های وارداتی به ایران شده اند. 
بر اســاس صحبت های حمید زادبوم، در ســال گذشــته بر اساس 
سیاســت های دولت، واردات ۱۶۰۰ قلم کاا به ایران ممنوع بود اما 
امســال این عدد به ۲۴۰۰ قلم کاا رسیده است.این سیاست دولت 
از حدود دو سال پیش و همزمان با بازگشت های تحریم های آمریکا 
اجرایی شــد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشــور تحت تاثیر 
تحریم هــا، دولت اعام کرد کــه واردات کااهای لوکس و کااهایی 
که مشــابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می شــود و از این رو 
در ماه های گذشــته تنها به کااهایی مجوز واردات داده شده که در 
فهرست کااهای ضروری و اساسی بوده اند.زادبوم در این زمینه گفت:  
در چهار ماه نخســت امسال ۱۱ میلیارد دار واردات داشتیم که ۸۴ 
درصد آن کااهای واســطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه است و حدود 
۱۵ درصد هم کااهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه 
است که در این ۱۵ درصد هم کااهایی مانند برنج جزو اقام ضروری 
محسوب می شوند. فهرســت کااهای وارداتی به صورت هفتگی با 
پیشنهادهایی که از ســوی معاونت های تولیدی وزارت صمت ارائه 
می شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می شود و ثبت 
سفارش های کااهایی که تولید داخل دارد، به تدریج بسته می شود تا 
بتوانیم در آینده ای نزدیک در حوزه کااهایی که ساخت داخل داریم 

واردات نداشته باشیم.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی دولت گفت: ما به هیچ وجه نگاهی به تحوات آمریکا نخواهیم داشت و هر کسی که به کاخ سفید راه یابد نگاهش باید متوجه ایران باشد پس دولت معطل 
تحوات انتخابات در آمریکا نیست و نخواهد بود.علی ربیعی در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران گفت: ازم می دانم با توجه به جلسه گذشته هیات وزیران که در 
حضور رهبری انجام شد به عنوان سخنگوی دولت و به نمایندگی همکاران از حضور و فرمایشات و رهنمودهای راهگشای معظم له سپاسگذاری کنم.وی افزود: رهبر 
معظم انقاب در این دیدار سال آخر دولت را مهم تلقی کردند و سال آخر دولت را معنا بخشی کردند، قطعا دولت فرمایشات ایشان را با اهتمام پیگیری می کند.سخنگوی 

دولت گفت: ما تعطیلی، رکود و سستی نداشته و نخواهیم داشت، مفهوم سال آخر برای ما به معنای پایان و سست کردن فعالیت ها نیست...

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی دولت:
دولت معطل انتخابات آمریکا نبود و نیست

info@sobh-eqtesad.ir

ونزوئا دیروز، امروز، فردا 
آمریکایی ها بعد از شکســت هایی که در خاورمیانه اعم از عراق و 
ســوریه و لبنان و یمن تحمل کرده اند امروز خود را در مواجهه با 
قدرتی در حال رشد در آمریکای جنوبی مشاهده میکنند که دیروز 
با راه اندازی جنجال های سیاسی و اقتصادی نتوانستند آن پدیده 
نوظهور در ونزوئا که کمی از باران بلوغ مقاومت در این منطقه را 
بخود گرفته بود، را بزیر آورند. دیروز فشــارها بر نقطه ای متمرکز 
شــده بود که منشاء آغاز جنبش استقال طلبی در این منطقه بود 
و آمریکا همه تاش  خود را کرد که این حرکت را از نقطه شــروع 
بــه عقب رانده و زمینه های تحقق انقابات ضد ســرمایه داری را 
در قاره  منســوب به خود و بخشی در همسایه خود بخشکاند. در 
طول حداقل سه سال گذشته کاخ سفید به رهبری ترامپ به طور 
پیوســته تحریم های اقتصادی علیه ونزوئا را افزایش داد و رئیس 
جمهور مادورو را محکوم کرد و درواقع از مردم ونزوئا دعوت کرد 
تــا دولت مادورو را که فی الواقع یک دولت ضد امریکایی و منشــا 
تحقق امیال مخالفان ســرمایه داری از نوع امریکایی در این نیمه 
قاره اســت را سرنگون کنند. اما ایران و ونزوئا دست در دست هم 
فتنه ها را یکی پس از دیگری شکستند. از زمانیکه گوایدو در تاریخ 
۵ ژانویه سال ۲۰۱۹ در صدر پارلمان ونزوئا قرار گرفت، او فعاانه 
به نظامیان و جامعه بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن خود 
به عنوان رئیس جمهور قانونی فشار می آورد. پس از اعامیه ترامپ، 
برزیل، کلمبیا و کانادا و همچنین پرو و شــیلی، گوایدو را بعنوان 
رهبر مشروع ونزوئا به رسمیت  شناختند. گوایدو البته با حمایت 
ترامپ طی سخنانی در برابر هزاران نفر از طرفداران خود در بخش 
شرقی کاراکاس گفت: »من قســم می خورم که رسما رئیس قوه 
اجرایی ملی را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئا برعهده بگیرم 
تا غاصب حکومت را نابود کنم. اما امروز او کجاست و ونزوئا کجا؟ 
امروز اقتصاد ونزوئا در مسیر تولید بنزین داخلی و حل مشکات 
اقتصادی بعنوان یک کشــور پیشرو در حال حرکت است.  فردا اما 
قضیه فرق میکند . فردا ونزوئا تالی تلو ایران در آن منطقه خواهد 
بود، چرا که »نیکاس مادورو« رئیس جمهور ونزوئا بفکر استقال 
نظامی افتاده، می رود تا کشور را به قدرت و توانایی نظامی تجهیز 
کنــد. در همین هفته در واکنش به ادعای همتای کلمبیایی خود 
مبنی بر تصمیم کاراکاس برای خرید موشــک از ایران، از این ایده 
استقبال کرد. مادورو در جلسه هیأت دولت که به صورت مستقیم 
از تلویزیون ونزوئا نیز پخش شــد، خطاب به »وادیمیر پادرینو« 
وزیر دفاع این کشــور تلویحا گفت که چرا ایده خرید موشــک از 
ایران به ذهن خودشــان نرســیده بود. او برای اینکه همسایگان و 
مخالفان و موافقان بشنوند رسما اعام کرد که این ایده خوبی است 
که با ایران صحبت کنیم و ببینیم چه موشــک های اعم از کوتاه، 
میــان برد و دور بردی دارند و با توجه بــه روابط عالی ما با ایران، 
امکان تجهیز شــدن به آنها را بررسی کنیم«. پیش از این، سفارت 
جمهوری اســامی ایران در ونزوئا از نهایی شــدن توافقنامه های 
تجاری با این کشــور واقع در آمریکای اتین خبر داده بود. هفته 
قبل نیز مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد برقراری روابط میان 
ایران و ونزوئا با حضور مقامات ارشد این کشور و سفیر کشورمان 
در کاراکاس برگزار شد. مسئوان جمهوری اسامی ایران هنوز به 
اظهارات مادورو در خصوص خرید موشک واکنشی نشان نداده اند. 
اما با توجه به اینکه روابط سیاســی این دو کشــور در مسیر رشد 
فرهنگ مقاومت در حال پیشرفت است، بدون شک پاسخ جمهوری 
اسامی ایران به این تقاضا اگر رسما دریافت شود مثبت خواهد بود. 
ونزوئــا در اصل حیاط خلوت آمریکا در حوزه اتین زبانان بوده و 
هست اما از زمان ایجاد انگیزه برای ایران بستر مناسبی برای رشد 
معیارهای تشدید مقاومت علیه سرمایه داری عدالت شکن را فراهم 
آورده اســت. ایران و ونزوئا دســت در دست هم فردای آمریکای 
اتین را خواهند ساخت و همین انگیزه بستر تضعیف واشنگتن را 

فراهم تر خواهد نمود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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واردات ۸۰۰ قلم کاای دیگر ممنوع شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد؛

 اعطای وام قرض الحسنه 5 میلیونی 
بدون ضامن به بازنشستگان

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبیین برخی اقدامــات وزارت رفاه در هفته دولت گفت: در دوران کرونا 
قریب به ۴۰ هزار نفر در ۸۰ مراکز درمانی تامین اجتماعی بستری بودند و بالغ بر ۹۰ درصدشان بهبود یافته و از 
بیمارستان ها ترخیص شدند.، محمد شریعتمداری بعدازظهر دیروز با حضور در رادیو گفت وگو به مناسبت هفته 
دولت، به تشریح مهمترین برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه از آخرین ماه سال گذشته با 
کرونا و مشکات ناشی از آن مواجه شدیم اظهار کرد: تاش کردیم با امکاناتی که در اختیار داریم هم به صورت 
مســتقیم در امر تولید دارو و ســایر نیازمندی های بیماران  کمک کنیم، از سوی دیگر نیز در درمان بیماران به 
صورت سرپایی و بستری گام های موثری در بخش درمان تامین اجتماعی برداشته شد. وزیر رفاه ادامه داد: در 
صندوق بازنشستگی کشوری نیز همترازی حقوق در حال انجام است تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق 
شاغلین برسد. بالغ بر ۸۰ درصد حقوق بازنشستگان را در سطوح متفاوت افزایش خواهد داد. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداخت قرض الحسنه به بازنشستگان از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال قبل به ۲ هزار 
و ۲۳۰ میلیارد در ســال جاری افزایش پیدا کرد، افزود: بازنشستگان می توانند تا سقف ۵ میلیون تومان و بدون 

ضامن از تسهیات قرض الحسنه برخوردار شوند.

مرکز آمار اعام کرد:
رشد 25.8درصدی قیمت مواد خوراکی 

مرکز آمار شاخص قیمت کااها در ۱۲ ردیف به تفکیک اعام کرد.  براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت 
کااها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مردادماه سال جاری ۲۳۵۴.۹واحد گزارش شده که در دوازده ماه 
منتهی به مرداد۹۸ نســبت به دوره مشابه ســال قبل، ۲۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۴درصد 
افزایش داشته است.دخانیات نیز در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲.۸ درصد 
رشد داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۱.۴ درصد افزایش نشان می دهد.در بخش پوشاک و کفش نیز 
رشــد قیمت کااها را شاهد بودیم به گونه ای که در مقایسه مرداد ماه سال جاری با مرداد ماه سال ۹۸، شاخص 
قیمت پوشاک و کفش رشد ۳۲.7 درصدی و در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل 

نیز افزایش ۳۲.۹ درصدی داشته است.

صالحی در نشست خبری مدیرکل آژانس و رییس سازمان انرژی اتمی:

 زیر بار خواسته های غیر قانونی نمی رویم
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گروسی: ضمانت می دهیم اعمال نفوذی بر آژانس نیست

روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت صمت

 سه رهبر دنیا به من گفتند مقابله با کرونا
 در ایران برای ما الگو شد

رییس جمهور گفت: از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت پروتکل های بهداشــتی تشکر می کنم. 
دشمنان می خواستند بگویند همه کارها باید تعطیل شود اما ما تاکید داشتیم که واحدهای تولیدی 
نباید تعطیل شود که آنها عصبانی شدند و می گفتند برای دولت جان انسان ها مهم نیست. حجت 
ااســام و المسلمین حسن روحانی در مراســم بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با  اشاره به اهمیت توسعه معادن طا ، اظهار کرد: معادن و پتروشیمی توانسته جای صادرات 
نفت را بگیرد و توســعه معادن می تواند جایگزین ارز خارجی شود. دولت حاضر است برای معادن 
طا ســرمایه گذاری ویژه انجام دهد.وی ادامه داد: تولید طا نسبت به سال ۹۲ به ۱۴ برابر رسیده 
اســت. در ســال پیش رو قادر به یک تحول بزرگ هستیم. طا می تواند پشتوانه پول ما باشد و در 
صنایع بسیار حســاس کاربرد داشته باشد و دولت آماده تاش بیشتر در این زمینه است. در چهار 
ماه امسال نسبت به پارسال دارای رشد هستیم که این خیلی در شرایط کرونا مهم است. در تولید 
فواد دنیا به خاطر کرونا شش درصد کاهش داشته ولی ما ده درصد افزایش داشته ایم.روحانی بیان 
کرد: از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت پروتکل های بهداشــتی تشکر می کنم. در کارخانه آهن 
اســفنجی هیچ مبتایی نداریم. دشمنان می خواســتند بگویند همه کارها باید تعطیل شود اما ما 
تاکید داشتیم که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شود که آنها عصبانی شدند. در رسانه های بیگانه 
داشتند خودکشی می کردند و میگفتند برای دولت جان انسان ها مهم نیست. می خواستند کشور 
را به بحران بکشانند و می خواستند شرایط ما مثل آنها شود که برای نان و آب و وسایل بهداشتی 
صف می بستند اما ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت که تولید ضروری نباید تعطیل شود و کسب و 
کار هم از ۲۳فروردین آغاز شد. ما گفتیم نان و جان باید با هم باشد به شرط رعایت دقیق پروتکل 
های بهداشتی.رییس جمهور همچنین با بیان اینکه سه رهبر دنیا گفتند به من که مقابله با کرونا در 
ایران برای ما الگو شد، افزود: ما از آغاز دولت دوازدهم دنبال نوسازی ناوگان حمل و نقل هستیم و 
برنامه ریزی ازم انجام شد که با بدعهدی ترامپ ما دچار مشکل شدیم، ولی نوسازی باید به شکل 
دیگری انجام شــود.روحانی همچنین گفت: راننــدگان در ایام کرونا حمل و نقل را حتی برای یک 
ساعت تعطیل نکرده و با رعایت پروتکل ها، میلیون ها تن کااها را از بنادر به انبارها منتقل کردند. 
آنها کار عظیمی انجام دادند. در بنادر همیشه سه چهار میلیون تن کاای اساسی وجود دارد.رییس 
جمهور با اشــاره به بیانات رهبری درباره پرهیز از خام فروشی زعفران و سنگ های قیمتی، اظهار 
کرد: از وزارت صمت می خواهم در این دو مورد خاص تاش ویژه ای انجام دهد و دولت هم آماده 
است در زمینه بسته بندی کار ویژه ای انجام دهد. بخش خصوصی در این زمینه باید سرمایه گذاری 
کند و دولت هم آماده کمک است.روحانی با اشاره به رشد و جهش تولید فواد گفت: در یک روز با 
افتتاح کارخانه آهن اسفنجی، یک میلیون تن محصول افزایش یافت. خوشحالیم پتروشیمی و فواد 
در ســال های سخت فشار دشــمن ، بخش بزرگی از مشکات ما را جبران و ارز مورد نیاز کشور را 
تامین کرد. از مدیران،مهندسان و کارگران در بخش صنایع و معادن تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم 

راه استقال خود را در سایه فرهنگ عاشورا و ابی عبداه ادامه دهیم.
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 .SP100  چندی پیش در آســتانه عید غدیر، گروه خودروسازی سایپا محصول جدید خود را معرفی کرد؛ کراس اوور
سایپا به فرهنگستان ادب نامه نوشته و از آنها خواسته اسامی پیشنهادی خود را برای این محصول جدید اعام کنند؛ 
بنابراین تا آن موقع نخســتین کراس اوور ایرانی را باید با نام پلتفرمش یعنی SP100 شــناخت. با نگاهی کلی تر می 
توان گفت رونمائی از کراس اوور SP100 در کنار کوییک.اس، ساینا.اس و یادآوری محصول جدید شاهین، رونمایی از 
سایپای جدید بود. پروژه خودروی جدید سایپا در قالب یک کراس اوور )CUV( طراحی شده و قرار است در سال جاری 
به مرحله تولید برسد. این خودرو به عنوان اولین کراس اوور تولید داخل شناخته می شود و نشان دهنده این است که 
ســایپا به دنبال کسب بازارهای جدید رفته اســت.پس از رونمایی از SP100 کراس شاهد بودیم که به سرعت تصاویر 
این محصول در فضای مجازی منتشر شد و  نظرات مختلفی از سوی کاربران در دنیای وب ثبت شد. نکته قابل توجه 
در مورد این اتفاق، دیدگاه مثبت اکثر فعاان و عاقه مندان صنعت خودرو به SP100 سایپا بود. تعداد قابل توجهی از 
نظرات کاربران شبکه های اجتماعی نشان می دهد که طراحی و ظاهر کراس اوور ملی سایپا به دل مخاطبان نشسته 
است و از نگاه عموم، اقدام این خودروساز در ساخت یک کراس اوور، نوید ارتقای صنعت خودرو را می دهد. با این وجود 
قصد داریم از زوایای دیگری به محصول جدید سایپا بپردازیم و نگاهی جامع نسبت به کراس اوور SP100 داشته باشیم.

SP100 دومین عضو پلتفرم
کراس اوور سایپا بر اساس مگاپلتفرم SP100 ساخته شده است. سازه SP100 یک پلتفرم چند منظوره است که می 
تواند بر روی آن محصوات مختلفی را توسعه داد. »شاهین« که سدان جدید سایپا شناخته می شود، به عنوان اولین 
محصول سازه SP100 وارد خط تولید این خودروساز شده و حال قرار است تا کراس اوور این پلتفرم در آینده نزدیک 
پا به جاده های کشــور بگذارد. از نگاه متخصصان و کارشناسان صنعت خودرو، در حال حاضر این پلتفرم به عنوان به 
روزترین سازه توسعه محصول در کشور شناخته می شود و هنوز سایر خودروسازان، امتیاز چنین پلتفرمی را در اختیار 
نگرفته اند. مرکز تحقیقات ســایپا با مهندسی معکوس و کســب دانش فنی در چند سال گذشته توانسته تا با ارتقای 

مگاپلتفرم های معروف، سازه SP100 را طراحی کند و مالکیت معنوی آن را به دست آورد. 

محصولی مدرن و ایمن
با توجه به قابلیت های پلتفرم SP100، شــاهد هســتیم که کراس اوور این سازه بومی با استانداردهای روز همراه 

شــده است. کراس اوور SP100 مانند شاهین، در نسخه پایه با استانداردهای ایمنی و مهندسی چون ECE همراه 
شــده است. این در حالی است که بسیاری از محصوات هم رده کراس اوور SP100  در بازار جهانی چنین امتیاز 
و اســتانداردی را دریافت نکرده اند. به عنوان مثال تعداد قابل توجهــی از کراس اوورهای چینی که در بازار ایران 
هم حضور دارند، هنوز مجوزها و استانداردهای ایمنی و مهندسی ECE را اخذ نکرده اند و در صورت اعمال برخی 
تغییرات، می توانند یکی از مهم ترین استانداردهای صنعت خودروسازی را دریافت کنند. با این وجود شاهد هستیم 
که کراس اوور SP100 سایپا در نسخه پایه دارای چنین ویژگی است و قطعا در نسخه های کامل تر، سطح ایمنی 
و مهندسی بااتری را به نمایش می گذارد.این کراس اوور بومی در کنار داشتن استاندارد ECE، به استاندارد اروپایی 
حفاظت از عابر پیاده مجهز است و مهندسی بخش جلوی آن به صورتی انجام شده که در هنگام تصادف با انسان، 
کمترین صدمه را به او وارد می کند. همچنین در نسخه پایه این محصول سایپا دو کیسه هوا با فناوری SRS نصب 
شده است و نسخه های کامل تر این خودرو به 6 کیسه هوای 10نقطه ای مجهز خواهند بود. ترمزهای دیسکی جلو 
و عقب، ترمز ABS و EBD، ترمز اضطراری BAS، ســامانه مدیریت پایداری و... از جمله ویژگی های اولین کراس 

اوور ملی ایران است.

ابعاد مناسب 
کــراس اوور SP100 در جایــگاه خودروهای کاس C قرار می گیرد و همین رده بندی نشــان می دهد که خودرویی 
مناسب برای سفرهای خانوادگی است و از سویی می توان برای مصارف شهری از آن استفاده کرد. یکی دیگر از نکات 
مهم در مورد این خودرو، فاصله محوری آن است. مهندسان سایپا با در نظرگیری نیاز خانواده های ایرانی، کراس اووری 
جادارتــر از نمونه های خارجی در رده C طراحی کرده انــد و برای همین می بینیم که کراس اوور SP100 در برخی 
مقایسه ها تا 10سانتی متر فاصله محوری بیشتری را ثبت می کند. همین مسئله باعث شده تا اولین کراس اوور بومی 

ســایپا فضای کابین به مراتب بزرگتری را نسبت به خودروهایی مانند چانگان CS35، جک S3، پژو 2008 و... داشته 
باشد. در بحث فضای سر، حجم صندوق عقب و زاویه های ورود و خروج دوباره می بینیم که کراس اوور SP100 برتری 

غیرقابل انکاری را نسبت به اکثر رقبای هم کاسش دارد. 

امکانات به روز 
کراس اوور SP100 در بحث امکانات رفاهی هم به روز ظاهر شــده و می تواند در تیپ های مختلف نیاز مشــتریان را 
برطرف کند. در نسخه های مختلف کراس اوور SP100  سایپا می توان امکانات متفاوتی را در اختیار داشت. اما با این 
حال، رینگ آلومینیومی، ســانروف، اســتارت دکمه ای، فرمان کمکی برقی / فرمان هیدرولیک، شیشه ها و آینه های 
برقی، تهویه اتوماتیک، نمایشگر تعویض دنده GSI، مدیریت خودروی BCM، کنترل شروع حرکت در سرباایی، کنترل 
سرعت در سراشیبی، کامپیوتر سفر، سنسور باد و دمای تایرها، دوربین و سنسور پارک عقب، تریم داخلی چرم، نمایشگر 
7 اینچی لمسی، رهیاب ماهواره ای، کروز کنترل، کنترل سیستم صوتی از روی فرمان، چراغ روشنایی روز و سنسور نور 
  SP100 را از جمله امکاناتی دانست که برای محصول جدید سایپا در نظر گرفت.مهندسان سایپا در طراحی کراس اوور
امکان نصب امکانات بیشتری را هم در نظر گرفته اند و در آینده قرار است تا این خودرو با رادار نقطه کور، صندلی های 

برقی جلو، سنسور پارک جلو، ترمز اضطراری هوشمند و... به تولید برسد.

قوای محرکه مختلف 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم رونمایی از کراس اوور SP100  اعام کرد که این خودرو با ویژگی های 
فنی مختلف تولید خواهد شــد و مشــتریان می توانند با توجه به نیاز خود، نسخه مورد نظر را انتخاب کنند.  یکی از 
پیشــرانه های در نظر گرفته شده برای اعضای خانواده پلتفرم SP100، موتوری 1.5 لیتری و توربو است که می تواند 
110 اسب بخار قدرت را با گشتاور 165 نیوتن متر تولید کند. اما آن طور که مشخص است، با حضور SP100 کراس 
پیشرانه های جدیدتری در سبد محصوات سایپا قرار می گیرد و این امکان وجود خواهد داشت تا سایپا موتورهایی با 
قدرت 110 تا 155 اسب بخار را بر روی این کراس اوور بومی نصب کند. همچنین پروژه نمونه اتوماتیک SP100 کراس 
هم در دست انجام است و در آینده نزدیک عاقه مندان به این کراس اوور می توانند تا به جای استفاده از جعبه دنده 

5سرعته در خودرو، از جعبه دنده 6سرعته اتوماتیک بهره مند شوند. 

 رونمائی از سایپای جدید

نگاهی دقیق تر به نخسیتن کراس اوور ایرانی 
اولین گام خودروسازان ایرانی در تولید 

کراس اوور امیدوار کننده بود

31 استان تحت سرمایه گذاری ایمیدرو و شرکت های بزرگ قرار دارند
تقویت و توسعه »گوهر سنگ ها« و »سنگ های تزئینی« برنامه جدید ایمیدرو

رشد تولیدات چهار ماهه 99 در سال »جهش تولید”
 بیش از 55درصد از سرمایه گذاری های 6 سال نخست دولت کنونی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی دو 
سال اخیر انجام شده است. در حالی که مجموع سرمایه گذاری انجام شده طی دولت یازدهم و دوازدهم به بیش 
از 8.7 میلیارد دار رسیده،  مدل جدید نظارتی ایمیدرو سبب شد،  4.8 میلیارد دار آن از این رقم، طی دو سال 
گذشته  )97 و 98( محقق شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، مهمترین علت تسریع در راه اندازی طرح ها به رغم تشدید تحریم ها، طراحی و اجرای مدل جدید 
نظارتی ایمیدرو از زمان حضور غریب پور در راس این ســازمان بوده به طوری که در این مدت،  ایمیدرو مدل 
»پایش حوزه تولید و توسعه« را با هدف نظارت دقیق، طراحی و اجرایی کرده است. مدلی که در آن ماهانه 40تا 
50 جلسه پایش برگزار می شود.یکی از برجسته ترین اثرات این مدل، تسریع در راه اندازی پروژه ها بوده است. 
در حالی که از ابتدای فعالیت ایمیدرو،  در اکثر سال ها، متوسط تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده، 
در سال های 97 و 98 به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها شده ایم به طوری 
که طی این دوره، به رغم تشــدید تحریم ها و اعمال شــرایط پیچیده، به ترتیب 16 و 22 طرح معدن و صنایع 
معدنی با مشارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.   بخش قابل توجهی از این طرح ها همچون 
آلومینیوم جنوب، توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان، آهن اسفنجی فوادهای استانی، 
طرح های توسعه صنعت مس و ... در مقیاس ملی بوده اند.ایمیدرو به همراه شرکت های بزرگ بخش معدن و 
صنایع معدنی از ابتدای دولت کنونی تا پایان ســال گذشته در 27 استان سرمایه گذاری کردند. اکنون اما این 
ســازمان و شــرکت های بزرگ، در 31 استان کشور »پروژه در دست اجرا و یا راه اندازی« دارند.در دولت فعلی 
110 پروژه در بخش معادن همچون سنگ آهن، زغالسنگ، فواد، مس، آلومینیوم،  طا، سرب و روی و همچنین 
حوزه های زیرســاخت راه اندازی شده است. در این میان، از سال گذشته معادن کوچک احیا و فعال شده نیز 
سهمی از راه اندازی طرح ها داشته اند.طی شش سال اخیر، 22هزار و 351 اشتغال مستقیم و 71هزار و 250 
شغل به صورت غیرمستقیم برای این تعداد استان از سوی ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی 
ایجاد شــده است.  این میزان اشتغال در اســتان های اصفهان، ایام، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان،  
سیستان و بلوچستان، فارس،  قزوین، قم، کردستان، کرمان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیان،  لرستان، 

مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد ایجاد شده است.

13 میلیارد دار طرح با 43هزار شغل مستقیم 
از سوی دیگر ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی، اکنون در 31 استان کشور پروژه در دست راه 
اندازی یا احداث دارند. تعداد این پروژه ها به 247 و ارزش سرمایه گذاری آن ها به بیش از 13.5 میلیارد دار 
می رسد. این طرح ها بخش های اکتشاف و معادن کوچک )در مسیر احیا و راه اندازی( را نیز شامل می شود. 
پیش بینی شده این میزان سرمایه گذاری بیش از 43هزار و 300 شغل به صورت مستقیم و افزون بر 180هزار 

شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

عملکرد سال 98؛  بهره برداری از 3.2 میلیارد دار طرح 
عملکرد کان ایمیدرو در توســعه و تکمیل طرح های بخش معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال 98، 
حدود  3.2 میلیارد دار طرح با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری برسد. این دستاورد در حالی محقق 

شد که کشور در وضعیت تحریم های بی سابقه قرار دارد. 
 

برنامه های سال 99؛ اشتغالزایی 4100 نفر 
افتتاح 2.2 میلیارد دار طرح در ســال99  با اشــتغال مستقیم 4100 نفر و 15 هزار نفر به طور غیر مستقیم 
هدفگذاری شده است. همچنین عاوه بر هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر کمک 

به افتتاح یک میلیارد دار طرح بخش خصوصی در سال99 را فراهم خواهد کرد.

گوهر سنگ ها و سنگ های تزیینی؛  اقدامات جدید ایمیدرو
ایمیدرو برای نخستین بار، بهینه سازی صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی )گوهر سنگ ها( و همچنین 
سنگ های تزئینی را با تشکیل کارگروهی را آغاز کرده است. در این میان، سند جامع گوهرسنگ ها با همکاری 
و مشــارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی تهیه و نهایی شده است. نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی خردادماه امسال با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان نمای 
شهر اصفهان افتتاح شد. قرار است بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود 
که 2 نقطه از آن در اصفهان است. مقصد بعدی بازارچه گوهرسنگ ها استان خراسان رضوی و شهر مشهد است. 
در راســتای تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی، قرار است به زودی بازارچه این شهر نیز افتتاح شود. از سوی دیگر پروژه آسیب شناسی و 
برنامه تهیه و اجرای طرح جامع سنگ های تزئینی از نیمه بهار امسال توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
)زیرمجموعه ایمیدرو( آغاز شــده که هدف آن رفع گلوگاه های توســعه صنعت و تسهیل صادرات سنگ های 
تزئینی است. در این میان به سبب اینکه 30درصد از تولیدات صنعت سنگ تزئینی در اصفهان واقع شده،  این 

استان به عنوان پایلوت توسعه تولید و صادرات مشخص شده است.

افزایش سرمایه و توسعه  
ایمیدرو اســتراتژی افزایش سرمایه شــرکت ها از محل سود انباشته را با توجه به نیاز مالی شرکت های بزرگ  
تعریف و از ســال گذشته با هدف ایجاد توســعه این بخش، کلید زد. امسال هم شرکت هایی همچون مبارکه، 
 مــس، گل گهــر، چادرملو و... این راهبــرد را عملیاتی خواهند کرد. این رویکرد به منظــور تکمیل راه اندازی  

طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف »جهش تولید« اجرا می شود. در سال گذشته مجموع افزایش سرمایه 
شرکت های بزرک به مرز 13700 میلیارد تومان رسید.امسال مبارکه و مس هر کدام 10000 میلیارد تومان، 
گل گهر 5200 میلیارد تومان، چادرملو 1200 میلیارد تومان و خوزستان 1300 میلیارد تومان افزایش سرمایه 

خواهند داشت.

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای ســال، استراتژی بومی سازی و توسعه ساخت داخل را اباغ، اهداف عملیاتی آن را از شرکت 
های زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این اســتراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اســت. به عنوان 
نمونه شــرکت های بزرگ، بومی سازی 1000 قطعه در سال جاری را هدفگذاری کرده اند. شرکت های بخش 
معدن و صنایع معدنی با اجرای برنامه بومی ســازی قطعات و تجهیزات توانســته اند معادل 500 میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی ایجاد کنند.

اکتشاف در وسعت۶۵0 هزار کیلومتر مربع
ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم اقدام به اکتشاف 650 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور کرده است. در این 
میان عملکرد 2 سال گذسته، 400 هزار کیلومتر مربع است.یکی از نتایج فعالیت های گستره اکتشافی ایمیدرو 
طی دولت یازدهم و دوازدهم ، افزایش بیش از 500 میلیون تن به ذخایر ســنگ آهن کشــور و 2 برابر شــدن 

ذخیره بوکسیت کشور است.

افزایش تولیدات طی چهار ماه ابتدای سال جهش تولید 
آلومینیوم در ســال جهش تولید، همچنان بااترین رقم رشــد تولید را در بین تولیدات شــرکت های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی در اختیار دارد. تولید شــمش این محصول طی چهار ماه ابتدای امســال 
با رشــد 67درصدی همراه شــد. طی فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری، افزون بر 138هزار و 700 
تن شــمش تولید شــد این در حالی است که تولید مدت مشابه سال 98 به 83هزار تن رسیده بود. از 
تابســتان گذشته تا بهار امســال، ایمیدرو دو کارخانه آلومینیوم جاجرم و آلومینیوم جنوب )سالکو( را 
راه اندازی کرد به طوری که ســالکو، به عنوان بزرگ ترین و مدرنترین کارخانه تولید آلومینیوم ایران، 
با ســرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی احداث شد.شرکت های فوادی نیز طی این مدت بیش 
از 9.4 میلیون تن فواد خام )بیلت، بلوم و اســلب( تولید کردند که این رقم 9درصد بیش از عملکرد 
مدت مشابه سال قبل است. همچنین تولید آهن اسفنجی به بیش از 10.5 میلیون تن رسید که حاکی 
از افزایش 12 درصدی تولید این محصول اســت. مس کاتد نیز دراین مدت با تولید 91هزار تنی رشد 

یک درصدی را تجربه کرد.

ایمیدرو به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گزارش می دهد:

55درصد از سرمایه گذاری های شش سال اخیر در 97 و 98 محقق شد
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به گزارش دفتر روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان، عليرضا عليزاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل اين شرکت، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان 
رجايي و باهنر و بزرگداشــت هفته دولت ، هدف از افتتاح اين پروژه ها را تاش درجهت افزايش رضايت مندي مشترکان، استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود، تأمين 
برق پايدار و مطمئن عنوان کرد و افزود: به حول و قوه الهي 378 پروژه در کل اســتان در حال حاضر قابل بهره برداري و افتتاح مي باشــند،  اين پروژه ها با صرف مجموع 
اعتباري بالغ بر 247 ميليارد ريال به اتمام رســيده اند.مهندس عليزاده درباره برق رساني به روستاهاي بدون برق خاطرنشان کرد:تامين برق روستاهاي کماجين  و امير 
آباد در حوزه شهرســتان ابهر با اعتبار 4.1 و 2.6 ميليارد ريال و برق رساني روســتاهاي مهديلو و کشكنلو در حوزه شهرستان خدابنده با اعتبار 8.9 ميليارد ريال نيز به 
بهره برداري خواهدرســيد، که در مجموع 4 پروژه برق رساني روستايي با اعتباري بالغ بر 15.6 ميليارد ريال همزمان با هفته دولت سال جاري افتتاح مي شوند که با بهره 
برداري از اين پروژه ها 30  خانوار ساکن در اين روستاها از نعمت انرژي برق برخوردار مي شوند.وي تصريح کرد : از مجموع اين تعداد پروژه ، 154پروژه در زنجان با اعتبار 
85ميلياردريال،تعداد 49طرح در شهرستان ابهر با صرف اعتبار29ميليارد ريال ، 100پروژه در شهرستان خدابنده با اعتبار 46ميليارد ريال ، 35 پروژه در شهرستان خرمدره 
با صرف هزينه اي بالغ بر 27 ميليارد ريال ، تعداد9 طرح در شهرســتان ســلطانيه با اعتبار 4 ميليارد ريال ، تعداد 24 پروژه در شهرستان طارم با اعتبار 52ميليارد ريال 
، تعداد 4 پروژه در شهرســتان ماهنشــان با صرف اعتبار 3 ميليارد ريال و تعداد3 پروژه در شهرستان ايجرود با اعتباري بيش از 1ميليارد ريال در بازه زماني هفته دولت 
افتتاح خواهدشــد.مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان در خاتمه با بيان اينكه خدمت رساني شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان محدود به زمان خاصي 
نيســت،تصريح کرد: پرسنل خدوم صنعت برق استان با درك شرايط کنوني کشور، ناشي از شيوع بيماري مهلك کرونا، از روزهاي نخست درکنار مدافعان سامت بوده و 
در جهت خدمات رساني مطلوب و تامين برق پايدار و مطمئن براي مشترکان به صورت شبانه روزي در حال فعاليت هستند.وي با قدرداني از تاش هاي تك تك همكاران 
شرکت توزيع نيروي برق استان در اجراي اين پروژه ها ، ابراز اميدواري کرد که انشاه با بهره برداري از آنها ، موجبات افزايش رضايتمندي هم استاني هاي عزيز از خدمت 

گزاران نظام مقدس جمهوري اسامي ايران بيش از پيش فراهم آيد.

تعداد پروژه های قابل افتتاح شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  
376  پروژه  با مبلغ اعتباری  بالغ بر 246.9 میلیارد ریال میباشد

    تعداد و اعتبار پروژه ها به تفكيك محل قرارداد  به تفكيك جدول زير ميباشد:

 تعداد و اعتبار پروژه ها به تفکیک شهرستان 
به شرح زیر میباشد:

جمع مبلغ اعتبار ) ميليون ريال(تعداد پروژه هامحل قرارداد
12586.637اصاح و بهينه سازی

9522.999توسعه و احداث
52.192روشنايی معابر

48.649طرح تملك دارايی ها
145110.847نيرو رسانی

415.600برق رسانی به روستا های فاقد برق
378246.924کل شرکت

جمع مبلغ اعتبار ) ميليون ريال(تعداد پروژه هاامور /شهرستان
15485.548زنجان
4928.816ابهر

31.551ايجرود
10046.044خدابنده
3526.524خرمدره
94.102سلطانيه
2451.337طارم 

43.002ماهنشان 
378246.924کل شرکت

همزمان با هفته دولت

 بهره برداري از378 پروژه توزيع برق استان زنجان
 با اعتبار 247ميلياردريال
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تولیدکنندگانسنگآهنخامفروشینمیکنند
تقیزادهدرارتباطبااصاحعوارضصادراتیبرایســنگآهنوتعریفمشخصازمقولهخامفروشیدرکشورگفت:ازنظر
تولیدکنندگانسنگآهن،خامفروشییعنیصادراتسنگآهنخاماستخراجیازمعدنکهدرکلکشورتاکنونچنینکاری
صورتنگرفتهاست.سنگآهنجهتمصرفدرصنایعفوادعمدتاًبهروشکورهبلندواحیاءمستقیمبهترتیببهصورتدانه
بندیشدهدراندازههای۱۰-۰میلیمتر)FineOre(و۲۵-۱۰میلیمتر)LumpOre(،پرعیارسازیبهصورتپودرکنسانترهسنگ
آهنقابلتبدیلبهگندله)PelletFeed(تولیدوبهبازارعرضهمیشــود.مدیرعاملچادرملوافزود:درایرانبیشاز۸۵درصد
صنایعفوادبهروشاحیاءمستقیمبودهکهمصرفکنندهکنسانترهسنگآهنباعیار)Fe(بیشاز۶۷درصداست.همچنین
تنهامصرفکنندهسنگآهندانهبندیذوبآهناصفهاناست.ویادامهداد:ازطرفیتولیدکنندگانکنسانترهسنگآهن
حدود۱۰شرکتبزرگهستندکه۸۵درصدتولیداتکشورتوسطآنهاصورتمیگیردوهمچنینصادراتکنسانترهسنگ

آهنبهعلتنیازصنایعفوادداخلصادراتکنسانترهآهنصورتنمیگیرد.

موافقصادراتمواداولیهنیستیم
تقیزادهتصریحکرد::بهطورکلی،ماموافقصادراتمواداولیهنیســتیملیکناگرموجودیمازادبرمصرفداخلیداشتیم
بهتراســتبدونوضععوارضآنراصادرکنیمتاضمنارزآوریواجرایطرحهایتوسعه،ازتعطیلیوتوقفتولیدمعادنو
بیکاری)باتوجهبهاینکهعمدهمعادندرمناطقدورافتادهمیباشد(جلوگیرینمائیم.ویدرارتباطباآیندهصنعتسنگآهن
درکشوردرارتباطباتولید،عرضه،تقاضا،تأمینمواداولیهومصرفداخلیوجهانیآیندهنگریآنگفت:براساساطاعاتو
آمارهایاعامشدهدرطرحجامعفوادجهتتحقق۵۵میلیونتنفواددرافق۱۴۰۴نیازبهحدود۸۰میلیونتنکنسانتره
ســنگآهنداریم.ظرفیتتولیدتاپایانســال۱۳۹۸بهمیزان۵۹میلیونتنبودهاستوازطرفیبرآوردهایانجامشده
نشــانمیدهدکهدرافق۱۴۰۴میبایست۱۶۲میلیونتنسنگآهنخاماستخراجشوددرصورتیکهدرسال۱۳۹۷مقدار
استخراجســنگآهن۸۷میلیونتنودرامسالحدود۹۳میلیونتنبودهاست.تقیزادهگفت:ذخائرزمینشناسیسنگ
آهندرایرانحدود۵میلیاردتنمحاسبهوذخیرهقطعیآمارهایاعامشدهمتفاوتوبین۲.۵تا۳.۳میلیاردتنمیباشد.
لذاچنانچهذخائرجدیدیکشفنگرددتأمینسنگآهنصنایعفوادتاپساز۱۴۰۴کمتراز۲دههخواهدبود.ویادامهداد:
البتهبافرضآنکه۸۰درصدازظرفیت۵۵میلیونتنیفوادتولیدنماییم)اینضریبدرجهاندرســال۲۰۱۸حدود۷۶.۵
درصدبودهاست(،سنگآهنخامموردنیازبهمقدار۱۳۰میلیونتنوبافرضرشدسالیانه۱.۵درصدذخائرقطعیکشور،طی
سالهایآتیمشکلتأمینسنگآهننداریم.لیکندرهرصورتتوجهبهامراکتشافاتواستمرارآنباحمایتهایدولتو
بخشخصوصیمیبایستدرسرلوحهبرنامههایکشورقرارگیرد.باتوجهبهاینکهمزیتاصلیزنجیرهتولیدفواددرکشور،
وجودمادهاولیهاصلیمصرفیآنهایعنیســنگآهنمیباشــدوباتوجهبهپراکندگیکارخانههایفواددرکشورومسائل
حملونقلریلینمیبایسترویوارداتسنگآهنتمرکزکنیم.البتهاحداثواحدهایفوادسازیجدیددرسواحلجنوبی
کشورکههدفاصلیازاجرایآنهاصادراتمحصواتتولیدیاستدردستورکارشرکتهابزرگازجملهچادرملواست.که
یکیازاینطرحهادربندرچابهاراستوتأمینسنگآهنآنهمازکشوراسترالیادرنظرگرفتهشدهاست.ویدرپایانگفت:
تولیدکنندگانســنگآهنپیشنهادکردهاندکهدولتدرمسائلمربوطبهشرکتهایخصوصیسنگآهنوتولیدکنندگان
معادنکوچکازقبیلقیمتگذاری،ســهمیهبندی،عوارضصادارتیدخالتینکند.همچنینماتواناییداریمبافوادسازان
توافقکنیمنهاینکهدولتبرایبخشخصوصیمبناینرختعیینکند،قیمتهاراآزادنماید،ماخودمانبازارداخلوصادرات

رادرکنارهمحفظمیکنیمونیازیبهوضععوارضصادراتینیست.

   ۷۵  هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری چادرملو در معدن و فواد کشور 

بهعنوانیکیازبزرگترینشرکتهایمعدنیقصدداردتادرسالجهشتولیداقدامات
گســتردهایرادرجهتتوســعهفعالیتهایخودانجامدهد.مهندسناصرتقیزاده
مدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیدراینخصوصگفت:چادرملودربرنامهامسالخود
،استخراج۱۵میلیونتنسنگآهن،تولید۹.۵میلیونتنکنسانترهآهن،۵۰۰هزارتن
ســنگآهندانهبندی،۳.۷میلیونتنگندله،۱.۵میلیونتنآهناسفنجیوتولید۱
میلیونتنشمشفوادراپیشبینیکردهاست.ویافزود:اینشرکتبهنرختاریخی
تاکنونمبلغ۴۸۵۰۰میلیاردریالبهطورمستقیمدراجرایطرحهاومبلغ۲۶۵۱۳میلیارد
ریالبهصورتمشارکتوخریدسهامسایرشرکتهایتولیدیوکًامبلغ۷۵۰۰۰میلیارد
ریالسرمایهگذارینمودهاست.ویدرارتباطتامینمالیطرحهایتوسعهایگفت:کلیه
طرحهایشــرکتازمحلمنابعداخلیبودهاستکهشاملآوردهسهامداران)افزایش

سرمایه(واخذتسهیاتازسیستمبانکیکشورمیباشد.
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هفته دولت نمادي است از وحدت مردم و دولت اسامي كه اين وحدت و تاش 
در جهت تحكيم سرافرازي، پيشــرفت و اقتدار ايران عزيز را به دنبال خواهد 
داشت.فواد خراسان به مناسبت »هفته دولت« با بيان و تشريح دستاوردها و 
موفقيت ها خود برای ايجاد اميدواری در مردم منطقه و دلگرمی بيشــتر ذی 
نفعان كســب و كار و ايجاد ياس در تحريم كنندگان درصدد اســت با كسب 
دستاوردها و توفيقات پی در پی در رونق توليد و تحقق شعار جهش توليد به 
عنوان بزرگ ترين قطب صنعت فواد در شرق كشور بيش از پيش سهيم باشد.

»فواد خراســان« با فاصله در جایگاه نخســت رشــد سوددهی  
فوادسازان کشور قرار گرفت

بررسی عملكرد فواد خراسان در 3ماه نخست سال 1399 از رشد چشم گير 
حاشيه سود و نيز ركوردهای قابل توجه اين شركت در زمينه توليد محصوات 
فوادی خبر می دهد.جايی كه فواد خراسان نه تنها ركوردهايی تازه در زمينه 
توليد از خود به جا گذاشــته، بلكه رشــد چشم گير حاشيه سود اين شركت، 
روايتگر رونق همه جانبه بزرگترين مجتمع صنعتی شرق كشور در سالی است 
كه به عنوان »جهش توليد« نامبردار شده است. اين همه در حالی حاصل شده 
است  كه فواد خراسان با نماد »فخاس« هم  اكنون جزو 3۰ شركت برتر بورس 
اوراق بهادار اســت، و  تحريم های يک جانبه و خارج از چارچوب های حقوق 
بين الملل، صنعت فواد را به عنوان يكی از كليدی ترين صنايع كشور نشانه 
رفته و دايره محدوديت های ظالمانه، با هدف به زانو درآوردن اقتصاد كشــور،  
تنگ كردن عرصه بر اين صنعت اشتغالزا و بزرگ را هدف گذاری كرده است.

بهار پر رونق تولید در فواد خراسان
فواد خراســان با مديرعامل جوان و با تجربه اش در 5 ماه نخســت امسال، 
شــرايطی ويژه را تجربه كرده است؛ رشد سود خالص شركت در مقايسه ميان 
بهار سال های 98 و 99 عيان است و ركوردهايی كه در توليد فواد خام رقم 

خورده اســت، نشان از هماهنگی اركان توليد، پشتيبانی و تامين و به عبارتی 
ُحســن اداره و جريان امور دارد.مديرعامل مجتمع فواد خراســان در تشريح 
اين شرايط از رشد چشمگير  سود سه ماه نخست سال 1399 نسبت به بهار 
98 و قرار گرفتن اين شــركت در »جايگاه نخست رشد سودآوری« در ميان 
فوادسازان كشور خبر داد.كسری غفوری گفت:  رشد مثبت حاشيه سود سه 
ماه نخست سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته، رقم 151درصد 
را نشــان می دهد. آن چه غفوری به آن اشــاره مــی كند، عملكرد متمايزی 
را از مجتمع فواد خراســان را به نمايش می گذارد.اين شــركت در حالی در 
جايگاه نخست رشد سوددهی قرار گرفته، كه به گفته مديرعامل فواد خراسان 
اطاعات پايش شــده در مراجع رسمی و تخصصی نظير سازمان بورس نشان 
می دهد كه »فواد خراســان« تنها شركت فوادساز است كه توانسته نسبت 
به ســه ماه نخست سال قبل، چنين رشدی را به ثبت برساند.به گفته كسری 
غفوری امروز نه تنها سهامداران عمده شركت، بلكه كاركنان صديق و پرتاش 
او در فواد خراسان،  بيش از پيش در اين توفيق سهيم بودند و 7 هزار پرسنل 
و ذينفعــان نزديک  اين مجموعه بزرگ صنعتــی -معدنی از نتايج اين توفيق 

برخوردار خواهند شد.

پاسخ قاطع به تحریم ها، با رشد و رونق تولید
غفوری با بيان اين كه اين مجموعه صنعتی  برای ســومين بار با ذكر نام در 
فهرســت تحريم های اياات متحده به طور مستقيم قرار گرفت، افزود: تداوم 
رشد فواد خراسان در يک سال مالی گذشته و شناسايی سودی معادل 7 سال 
پيش از آن پاســخی به ترامپ و دولتمردان آمريكايی است.وی با بيان اين كه 
در سال 98 بالغ بر 79 درصد سودخالص در اين مجتمع شناسايی شده، يادآور 
شد: »مجتمع فواد خراســان« از لحاظ رشد سوددهی، رتبه اول را در ميان 
فوادسازان كشور كسب كرده است.مديرعامل فواد خراسان همچنين با اشاره 
به نتايج پايش عملكرد سه ماهه اين شركت تصريح كرد: مجتمع در بهار 99 
نســبت به سه ماه پيش از آن )زمستان 98( نيز 151درصد افزايش سودآوری 
داشت كه از اين بابت نيز  بهترين عملكرد را ميان شركت های فوادی كشور 
به ثبت رســاند.وی با تقدير از تاش هــای كاركنان مجتمع، گفت: در 9 ماه 
گذشته 11 ركورد توليدی در اين مجتمع به ثبت رسانديم.كسری غفوری كه 
اخيرا در نشست اخير فعاان صنايع معدنی و مديران فوادی و پتروشيمی با 
رييس جمهور ، حضور يافته اســت، از قول بااترين مقام اجرايی كشــور نقل 
می كند كه:  به گفته رئيس جمهور فوادسازان در  سال گذشته موفق شدند 
1۰.1 ميليارد دار ارزآوری برای كشــور داشته باشند و در سال جاری تاش 
می كنيم اين ميزان به 1۰.۶ ميليارد دار در حوزه معدن و فواد برسد؛  اين 
در حالی است كه ارز آوری نفت و پتروشيمی در سال گذشته به كمتر از هشت 

ميليارد دار رسيد. 

فواد خراسان الگوی توسعه و اشتغال زایی 
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایرانبر پایه صنعت
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گزیده خبر
 روح اه حسینیان درگذشت

رییس مرکز اسناد انقاب اســامی و نماینده سابق مجلس درگذشت.
حمید رسایی با انتشار خبر درگذشت روح اه حسینیان نماینده پیشین 
مجلس و عضــو جبهه پایداری در کانال تلگرامی خود نوشــت:روح اه 
حســینیان، واقعا روح اه و واقعا حسینی بود. این مصیبت را به خانواده 
محترم، فرزندان و  همه دوســتداران جبهه انقاب اســامی بویژه رهبر 
معظم انقاب تســلیت می گویم. برای شــادی روح ایــن یار صادق امام 
خمینــی )ره( و عمار واقعی امام خامنه ای، صلوات بر محمد و آل محمد 

هدیه کنید. 

ظریف در دیدار با گروسی: 
خواهان ادامه همکاری با آژانس مطابق 

مقررات بین المللی هستیم
در دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکاری های جمهوری اسامی ایران و 
آژانس بین المللی اتمی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.وزیر امور خارجه 
در ایــن دیدار تأکید کرد همکاریهای ایــران و آژانس همواره بر مبنای 
تعهــدات بین المللی و در چارچوب فنی و حرفه ای بوده اســت. ظریف 
افزود: همانطور که آژانس نیز بارها تایید کرده اســت بیشترین همکاری 
ها در حوزه پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد و این مســیر میتواند 
در همین چارچوب  ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار 
امیدواری کرد با حل اختافات موجود بر اساس اعتماد متقابل، همکاری 
های دو طرف در چارچوب مقررات پادمانی و بر مبنای حسن نیت ادامه 
یابد. در این دیدار گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم 
تأکید کرد که آژانس وظایف خود را بر اساس اصول بیطرفی و حرفه ای 
گــری و همچنین در چارچوب صرف ماحظات فنی انجام می دهد.وی 
افزود همکاری های بین ایران و آژانس در گذشته به نفع دو طرف بوده و 

با غلبه بر برخی مشکات ، می توان این همکاری ها را ادامه داد.

سردار حجازی: 
 رژیم صهیونیستی نمی تواند امنیت

 امارات را تامین کند
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقاب اسامی به شبکه یمنی 
»المسیره« گفت، رژیم صهیونیســتی که قادر به دفاع از خود نیست نمی تواند 
امنیت را برای کشورهایی مانند امارات که به سازش با آن روی آورده اند، تأمین 
کند.سردار »سید محمد حجازی« جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران به شبکه »المسیره« یمن گفت، رژیم صهیونیستی قادر به 
دفاع از خود نیست و نمی تواند امنیت را برای امارات و کشورهای سازش کننده 

با این رژیم تأمین کند یا بخرد.

صالحی در نشست خبری مدیرکل آژانس و رییس سازمان انرژی اتمی:

زیربارخواستههایغیرقانونینمیرویم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان پس از 
یک و نیم ساعت مذاکره پشت درهای بسته، در نشستی خبری نتایج این گفت وگوها 
را تشریح کردند. علی اکبر صالحی ضمن خوشامدگویی به رافائل گروسی گفت: آقای 
گروسی قبا به عنوان دستیار مدیر کل بارها به ایران آمده بودند و آشنایی ما مربوط 
به دوره ای است که بنده هم در آژانس بودم. این اولین سفر ایشان در مقام مدیرکلی 
آژانس به ایران اســت. رئیس ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: فصل نوینی با آمدن 
ایشان از حیث همکاری ایران و آژانس آغاز می شود و همکاری های ما بیش از پیش 
گسترش می یابد. امیدواریم نتیجه سفر مرضی الطرفین باشد به طوری که دو طرف 
متقابا به وظایفشان عمل کنند که در چارچوب مقررات ازم باشد.وی گفت: صحبت 
ما سازنده بود و قرار شد آژانس حرفه ای و مستقل کار خود را پیش ببرد و ما هم در 
چارچوب وظایف عمل کنیم.رافائل گروسی نیز در سخنانی گفت: خوشحالم بعد از 
چند سال به ایران آمدم. آشنایی من با آقای صالحی طوانی و همیشگی بوده است. 
قرار بود پارســال به ایران سفر کنم اما به خاطر کرونا امکانش فرهم نشد.وی گفت: 
دستور کار گســترده ای داریم و بحث اصلی ما موضوع استفاده صلح آمیز از انرژی 
هســته ای است و امروز صبح صحبت های زیادی داشتیم و بحث های ما امروز عصر 
مجدد ادامه پیدا می کند.وی در پاسخ سوالی گفت: آژانس بر اساس امیال مدیر کل 
عمل نمی کند، بر اســاس اسناد تصویب شده عمل می کند از جمله پادمان جامع و 
پروتکل الحاقی. آژانس در عمر 70 ساله اش سعی کرده عملکردش بر مبنای فنی و 

حقوقی باشــد. شاید عده ای بخواهند از آژانس برای اهداف خود استفاده کنند، اما 
کســانی که در آژانس هستند بی طرفانه کار می کنند. من در دوره مدیریتم اجازه 
نمی دهم کسانی از آژانس برای اهداف خودشان استفاده کنند.وی در پاسخ به اینکه 
برخی مدعی هستند که از زمان روی کار آمدن شما تعامل ایران و آژانس دستخوش 
سیاســی کاری شده است نظر شما چیســت؟ گفت: از زمانی که من آمدم تغییری 
ایجاد نشــده است. با ایران همکاری متقابل و فشرده داشتیم و ایران از نظر بازرسی 
ها و تیم های آژانس که به ایران می آیند همکاری گسترده ای دارد و برخی سواات 
اســت که امروز هم درباره آنها صحبت کردیــم. از این رو معتقدم هیچ تغییری در 
رویکرد آژانس ایجاد نشده است و همکاری ما تداوم دارد و قرار است گسترده شود.

مدیرکل آژانس درباره فعالیت های هســته ای عربستان سعودی و نظارت آژانس بر 
این فعالیت ها اظهار کرد: بین آژانس و عربســتان رابطه برقرار است و معتقدیم باید 
این فعالیت ها تحت نظارت قرار گیرد و امیدواریم نظارت بر برنامه هسته ای عربستان 
تداوم داشــته باشد.گروسی در پاسخ به سوالی دیگری درباره رویکرد آژانس و دوری 
از سیاسی کاری در بحث ایران تصریح کرد: من گرایش سیاسی ندارم و قضاوت ها 
و نتیجه گیری های آژانس صرفا بر اســاس یافته های فنی است. آژانس با ایران در 
ارتباط با برجام همکاری داشته است. یکسری نکات و موضوعات است که باید حل 
و فصل شــود. گه گاه مواردی پیش می آید که نیازمند شفاف سازی است.گروسی در 
پاســخ به این که آژانس چطور می تواند تضمین دهد موانع و طرح های ضد ایرانی 

آمریــکا مانع همکاری و تنش در روابط ایران و آژانس نشــود؟ گفت: آژانس رابطه 
انفرادی با کشــورها دارد و اجازه نمی دهد بخش سومی بر این روابط تاثیر بگذارد. 
ما گزارش ها را با حساسیت و جزییات و سیستمی تهیه می کنیم. دولت ها می آیند 
و می روند اما رابطه کشورها با آژانس باقی می ماند و این مهم است. ما ضمانت می 
دهیم اعمال نفوذی بر آژانس نیست، اما فشار هست ولی تا جایی که بتوانیم اجازه  
نمی دهیم این فشارها تاثیر بگذارد.همچنین صالحی،  رئیس سازمان انرژی اتمی در 
ادامه درباره جزئیات مذاکرات امروز با هیات آژانس اظهار کرد: قبا رایزنی هایی انجام 
شده بود و امروز روی آنها صحبت کردیم، قرار است یک بیانیه صادر شود و طرف ها 
در تیم های کارشناسی روی آن کار می کنند و در وقت مقتضی اعام خواهد شد. 
وی تاکید کرد: می توانم بگویم ما رو به جلو حرکت می کنیم و به آینده امیدوارم و 
قطعا مسائلی که پیش روست به نحو مقتضی حل خواهد شد. البته دشمنان ساکت 
نمی نشــینند ولی باید با تدبیر حرکت کنیم و اقدامات را خنثی کنیم که تا کنون 
هم مدیریت کردیم.صالحی در پایان خاطرنشــان کرد: مجدد از آقای گروسی و تیم 
همراهشــان و مجموعه آژانس تشــکر می کنم که با روحیه تفاهم و در چارچوب 
مقررات توافق نامه ها داریم عمل می کنیم. ایران در این چند سال که پرونده تصنعی 
برایش در آژانس ایجاد شده زیر بار خواسته ای خارج از چارچوب های قانونی نرفته و 
نمی رود. ما بر اساس حاکمیت و منافع ملی حرکت می کنیم و اان هم در چارچوب 

مقررات  و تکالیف مذاکره و عمل می کنیم.

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی

 اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید 
)online( هشتگرد به صورت برخط

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی “ اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید هشتگرد به 
صورت برخط )online(” از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در ســامانه تاریخ 99/06/04 می باشد. اطاعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/06/10

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/06/29
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/06/29 

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امــام خمینی)ره(
البــرز ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت  بوســتان-  مصلی-خیابــان   روبــروی 

کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 27313131- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-02

دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی فاز 1 تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی 
دانشگاه را به شماره 2099003454000026 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/06/04 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/06/11 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/06/22
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/06/23 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 10.000.000.000 ریال
* محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی و بصورت نقد پرداخت می گردد.

* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی 5 ابنیه و 4 تأسیسات باشد.
 * شــرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/06/22 تا ساعت 12 ظهر

 به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

شماره تماس: 083-34274507 

  فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

گروسی: ضمانت می دهیم اعمال نفوذی بر آژانس نیست

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

پرونده محکومان آبان در دیوان عالی است
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام 
حوادث آبان ۹۸ گفت: پرونده این سه نفردر راستای اعاده دادرسی وکا به دیوان عالی 
ارسال شــده و در دیوان هست و ما منتظر اعام نظر دیوان عالی هستیم. غامحسین 
اســماعیلی در نشســت خبری دیروز ضمن تســلیت فرا رسیدن ایام ســوگواری امام 
حســین)ع( گفت: محرم امسال محرم ویژه ای شــد و در شرایط خاص شیوع ویروس 
کرونا، برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا به تبلوری ستودنی از عقانیت و شعور جامعه 
مذهبی ما مبدل شد. مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند و کوچه و خیابان 
و میادین را ســیاه پوش کردند اما خودشــان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و 
روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند. از عموم عزاداران و هیات های مذهبی و 
مداحان و ...و در راس انها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی امام حسین )ع( و رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی باعث تبلور آن شدند تشکر می کنم.وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک این هفته  و فرارسیدن روز 
کارمند گفت: دولت در سال اخر در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد ودر این مسیر مسئولیتی بس خطیر و 
سنگیت برعهده دارد. شرایط به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک 
کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام های موثری را در تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه مکرر 
اعام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری 
کند.وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از  بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز  حراست از منابع ملی و دولتی 
و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت  دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از 
بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صادر 
شــده اســت یا خیر؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رایشان صادر شده باشد و 
ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رای را صادر می کند و منتظر تصمیم دادگاه هستیم و تا اان تصمیمی به ما 
اعام نشده است.اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده زم نیز گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده  و منتظر اعام 
نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعام کند.وی افزود: پرونده سه نفر محکوم 
به  اعدام اغتشاشــات  ســال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکا به دیوان عالی  ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر 
اعام نظر دیوان عالی هستیم.اســماعیلی در پاسخ به ســوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با 
قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت ها خود قوه قضائیه پیشگام 
بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش 
بازرســی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. 
از تحقیقات و مســتندات و اطاعاتی که سایر بخش ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹0 ارائه بدهند استقبال می کنیم. 
این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعام می کنیم.اسماعیلی در 
پاســخ به سوالی درباره  تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده 
خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه 
خواهد داشت.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده های رامک 
خودرو و اینکه ایا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات 
مدیریتی آنجا اطاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی دهیم و  در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما 
رسیدگی می کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است.

سخنگوی دولت:

دولت معطل انتخابات آمریکا نبود و نیست
ســخنگوی دولت گفت: ما به هیچ وجه نگاهی به تحوات آمریکا نخواهیم داشــت و هر 
کسی که به کاخ سفید راه یابد نگاهش باید متوجه ایران باشد پس دولت معطل تحوات 
انتخابات در آمریکا نیست و نخواهد بود.علی ربیعی در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: ازم می دانم با توجه به جلسه گذشته هیات وزیران که در حضور رهبری انجام شد 
به عنوان ســخنگوی دولت و به نمایندگی همکاران از حضور و فرمایشات و رهنمودهای 

راهگشای معظم له سپاسگذاری کنم.

تعطیلی، رکود و سستی نداشته و نخواهیم داشت
وی افزود: رهبر معظم انقاب در این دیدار سال آخر دولت را مهم تلقی کردند و سال آخر دولت را معنا بخشی کردند، قطعا دولت 
فرمایشات ایشان را با اهتمام پیگیری می کند.سخنگوی دولت گفت: ما تعطیلی، رکود و سستی نداشته و نخواهیم داشت، مفهوم 
سال آخر برای ما به معنای پایان و سست کردن فعالیت ها نیست، ما عاوه بر وظایف جاری و روزمره اداره کشور، در حال دنبال 
کردن اصاحات ســاختاری و بلند مدت بوده ایم و خواهیم بود.ربیعی تاکید کرد: در ادامه فعالیت های هفت ســاله دولت تاش 
خواهیم کرد با عبور از شرایط سخت به سمت ایجاد ثبات و آرامش در برابر تکانه هایی که در سال های اخیر به اقتصاد کشور وارد 
شد به نحوی عمل کنیم که امکان فراز نوین برای دولت آینده هم فراهم شود.ربیعی با بیان اینکه امسال برای دولت سال اصاحات 

ساختاری و ایجاد آمادگی برای ورود پرقدرت به قرن جدید است. 

دولت هیچ نگاهی به تحوات آمریکا نخواهد داشت
وی افزود: دولت با عقانیت و سختکوشی به هیچ وجه نگاهی به تحوات آمریکا نخواهد داشت و با این وصف، هر کسی که به کاخ 
سفید راه یابد نگاه او باید متوجه ایران باشد دولت معطل تحوات انتخابات در آمریکا نبوده و نخواهد بود و اتکا به داخل و تولید 
افزایش قدرت در داخل باعث ناامیدی دشمنان و ایجاد فرصت های جدید حتی در زمینه اقتصادی برای ما خواهد شد؛ شاخص های 

اقتصادی ما با وجود ظلم ناشی از تحریم در این چند سال نشان دهنده این مهم است.

نشیب های بورس نباید نگران کننده باشد
ربیعی در پاســخ به پرسش درباره نگرانی  مردم از نزولی شدن بازار سرمایه و احتمال دچار شدن این بازار به سرنوشت موسسات 
مالی اعتباری در سطحی دیگر، اظهار کرد: اساسا شبیه سازی نادرستی در این زمینه صورت می گیرد. ماهیت بورس با ماهیت 
موسسات اعتباری کاما متفاوت است. در عین حال کسانی که وارد بورس می شوند می دانند که بورس فراز و نشیب دارد. بورس 
مثل بانک نیست که شما کاری به پولتان نداشته باشید و سر موعد سود تفاهم شده را بگیرید. بورس همواره با افت وخیز مواجه 
بوده و بازار سرمایه تابع شرایط مختلف است؛ بنابراین کسانی که وارد بورس می شوند باید به این موضوع توجه داشته باشند.وی 
تأکید کرد: حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار دولت است و از میان بازارهای مختلف پولی، مالی، کاایی و غیره که دولت باید 

آنها را مورد حمایت قرار دهد، بازار سرمایه با توجه به شرایط کشور ما مهمترین بازار است. 

چیزی غیر از شفافیت و همکاری در سابق خود با آژانس نداشتیم
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره سفر رافائل گروسی به تهران و ارتباط آن به مکانیسم ماشه اظهار کرد: این اولین سفر مدیر کل 
جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران پس از تصدی این مسئولیت است و ما هم استقبال کردیم و ما چیزی غیر از شفافیت 
و همکاری در سابق خود با آژانس نداشتیم و ماقات متعدد در اینجا انجام دادند برخی اطاعات غلط به آژانس ارسال شده بود که 

این اطاعات غلط به طور مشخص از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
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گنجینه

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتند که باکتری ها 
هنگام مرگ، به انتشار هشــدارهایی می پردازند تا به زنده ماندن بقیه 
باکتری ها کمک کنند. دانشمندان باور دارند که باکتری ها هنگام مرگ 
هشدارهای شیمیایی منتشر می کنند و به اصطاح "جیغ" می کشند و 
باکتری های دیگر را از خطر آگاه می سازند. به گفته دانشمندان به نظر 
می رسد که باکتری هایی مانند "اشریشیا کلی" می توانند وجود خطراتی 
مانند آنتی بیوتیک ها را تشخیص دهند و هنگام مرگ، سیگنالی را برای 
آگاه کردن همتایان خود انتشار دهند تا آنها برای مقاومت در برابر خطر، 
جهش را آغاز کنند. بررســی جدید این گروه پژوهشــی نشان می دهد 
که آنتی بیوتیک ها معموا فقــط می توانند برخی از یک جمعیت انبوه 

باکتری  را از بین ببرند. 

ایتالیا نیز به جمع کشورهایی پیوست که آزمایش بالینی واکسن بالقوه 
خود برای مقابله با "کروناویروس" را آغاز کرد. قرار است آزمایش بالینی 
واکســن کروناویروس ایتالیایی ها در سطح گسترده تر در موسسه ملی 
اســپاانزانی برای بیماری های عفونی در رم انجام شود. سرمایه گذاری 
این واکسن توســط وزارت تحقیقات و منطقه اتزیو ایتالیا انجام شده 
است. امروز تســت واکســن کرونا روی اولین داوطلب ایتالیایی انجام 
شــد. من به این موضوع افتخار می کنم و بسیار راضی هستم. اگر همه 
برنامه ریزی ها به درستی پیش رود و ما این آزمایش بالینی را طی سال 
به اتمام برسانیم، می توانیم تا بهار آتی این واکسن را در سطوح تجاری 
در دســترس داشته باشیم. نکته کلیدی که باید طی آزمایشات انسانی 

مشخص شود، این بود که آیا واکسن عوارض جانبی به همراه دارد.

دانشمندان مولکولی را کشف کرده اند که می تواند پروتئین تقویت کننده 
سیستم ایمنی طبیعی به نام "STING" را فعال کند. این یافته ها نشان 
دهنده پیشــرفت چشــمگیر محققان در زمینه سرطان شناسی است 
زیرا پروتئین "STING" به دلیل خاصیت ضد توموری قوی شــناخته 
شــده اســت. با این حال ، فعال کننده های طبیعی STING در بدن، 
مولکول های ناپایدار مرتبط با دی.ان.ای هستند که در جریان خون دوام 
ندارند و این امر مانع از توسعه درمان های نوین مبتنی بر آنها می شود و 
اکنون محققان به دنبال یافتن یک مولکول کوچک بادوام فعال کننده 
STING هستند که بتواند در خون گردش کند و در برابر تومورها "بطور 
سیستماتیک" عمل کند. دانشمندان طی این مطالعه که یافته های آن 

در مجله "Science" منتشر شد.

باکتری هایی که برای نجات جامعه 
خود "جیغ" می کشند!

 واکسن ایتالیایی کووید-19 
روی اولین داوطلب تزریق شد

 فعال کردن یک پروتئین خاص
 به منظور درمان سرطان

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیل در شهر "چونگینگ"چین

تخت گاز

 GT500 قلب موستانگ شلبی
در سینهٔ نسل جدید فورد رپتور 

قرار می گیرد
جنگ اســب بخار به دنیای پیکاپ ها هم سرایت کرده است. 
دوج به تازگی پیکاپ قدرتمند رم TRX را با پیشــرانهٔ هلکت 
معرفی کرده است و به نظر می رسد فورد هم می خواهد پاسخ 
قدرتمندی به این حرکت رقیب خــود بدهد زیرا یک منبع 
موثق از داخل فورد ادعا کرده اســت که این شــرکت بدون 
شــک نســل جدید پیکاپ رپتور را به پیشــرانهٔ ۵.۲ لیتری 
سوپرشــارژ موستانگ شلبی GT۵۰۰ با قدرتی بیش از ۷۰۰ 
اســب بخار مجهز خواهد کرد. به گفتهٔ این منبع، پیشــرانهٔ 
۵.۲ لیتری V8 شــلبی در رپتور قدرتــی بین ۷۲۵ تا ۷۵۰ 
اســب بخار خواهد داشــت که افزایش چشمگیری نسبت به 
موتور ۳.۵ لیتری V6 اکوبوســت رپتور کنونی با ۴۵۰ اسب 
بخــار قدرت خواهد بود. منبع داخلی فــورد دراین باره گفته 
است: ما مجبور شدیم با رم مقابله کنیم زیرا می دانستیم که 
آن ها موتور هلکــت را در TRX نصب کرده اند. هرچند فورد 
به طور رسمی در مورد نسل بعدی رپتور حرفی نزده اما جالب 
 TRX است که این اطاعات تنها چند روز بعد از رونمایی رم
افشــا شده اســت؛ بنابراین به نظر می رسد فورد نمی خواهد 
در بخش پیکاپ های فول ســایز، رم پیشتاز باشد. بااین حال 
مطمئناً پیشرانهٔ هشت ســیلندر GT۵۰۰ روی قیمت رپتور 
تأثیر خواهد گذاشت. قیمت نسل کنونی این پیکاپ آفرودی 
 TRX از ۵۵ هزار دار آغاز می شود درحالی که قیمت پایهٔ رم

برابر با ۷۰ هزار دار است.

ورزشی
رکورد خوب در باد منفی ثبت نمی شود

بانوی دونده ایران می گوید از عملکرد خود در مســابقات جایزه بزرگ دووومیدانی راضی اســت اما وضعیت باد دوندگان را با مشــکل 
روبه رو کرد. فرزانه فصیحی بانوی دونده ایران که رکورد دار دوی 6۰ متر نیز هست در ماده ۱۰۰ متر این مسابقات به رقابت با حریفان 
خود پرداخت و با ثبت زمان ۱۱.8۷ به مدال طا رســید. رقابت های جایزه بزرگ دو و میدانی بانوان، ســوم شهریور ماه برگزار شد. این 
مســابقات به عنوان اولین رقابت دو و میدانی کاران ایران در ســال ۹۹ و پس از شیوع بیماری کرونا بود. فصیحی بیان کرد: خدا را شکر 
می کنم که مســابقات آغاز شــد و این نکته مثبتی برای دوو میدانی اســت. اولین مســابقه ما بود و از عملکردم راضی هستم چون باد 
منفی شــدیدی در ورزشــگاه می وزید که به ضرر ورزشــکاران بود اما با این حال راضی هستم. او افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
لغو مســابقات ورزشــی داخلی و خارجی نحوه تمریناتم تا حدودی تغییر کرد چون بدن نمی تواند برای کسب سهیمه المپیک دو سال 
تحت فشــار زیاد تمرین باشــد، بنابراین استاندارد معمولی را حفظ کردم تا آمادگی کامل برای کسب سهمیه المپیک را  در سال آینده 
به دســت بیاورم و تمریناتم را هم از آبان ماه آغاز می کنم. رکورددار دوی 6۰ متر ایران در مورد ســطح رقابت های جایزه بزرگ دو و 
میدانی گفت:  شــرایط تمرینی همه ورزشکاران به دلیل شــیوع کرونا عوض شد و این مشکات خاصی را به ویژه در رشته ای مثل دو 
و میدانی به وجود آورد که نیازمند تمرینات مداوم و منظم اســت، بنابراین باعث ضعف در همه ورزشکاران شد. با این حال امیدوارم با 

شروع مسابقات کار ما روی غلتک بیفتد.

گاه وار صف زده ر مَحْضر جفاای از خَطِ وا شده بی حُّجتی رون بی ه زین بود ه مذهب آزادگان واردی سر از وا و نبردی وا ه سر از جان و دل ه طبع توان بودنت رهیوز من جدا مشو ه من از جان شوم جدااز من ری مشو ه من از دل شوم ری
لیکن چو جان و دل نتوان کردنت را

دست تو از عنان و دل و دست از عنافرمان  ر و مرو ه کند رنجه روزگار بودنْت ْ ا ه مّدت و رفتنْت ْ اکجار ر مراد دل ز ر دل همی روی

چهره روز
میخائیل بولگاکف

و  نویســنده  بولگاُکــف  آفاناســیویچ  میخائیــل 
نمایشنامه نویس مشهور روســی در نیمهٔ اول قرن 
بیستم است. مشــهورترین اثر او مرشد و مارگاریتا 
اســت. میخائیل بولگاکف در پانزدهم ماه مه ۱8۹۱ 
در خانــواده ای فرهیخته در شــهر کی یف اوکراین 
متولــد گردید. پدرش آفاناســی ایوانویچ دانشــیار 
آکادمی علوم الهی و مادرش، واروارا میخائیلونا دبیر 
دبیرســتانی در شــهر کیف بود. پس از تولد فرزند 
اول، یعنی میخائیل، مادر از تدریس دست کشید و 
بیشــتر وقت خود را به تربیت او اختصاص داد. بعد 
از میخائیل ویرا- نــادژدا- واراوار- نیکای- ایوان و 
لینا به جمع خانواده اضافه شــدند. در زمان حیات 
پدر، اصول اخاقی جدی بر خانه حاکم بود؛ ولی در اثر این شیوهٔ تربیت، میخائیل مرد سر به 
زیر و مقدســی نشد. در سال ۱۹۰۱ او را به دبیرستان شمارهٔ یک شهر کی یف به نام الکساندر 
فســکی فرســتادند. در آنجا بود که اســتقال و خودرایی واپس زدهٔ خود را نشان داد. به هیچ 
گروه یا انجمن سیاسی نپیوست و شــخصیت منحصربه فرد و نامتعارفش توجه اطرافیان را به 
خود جلب کرد. گرچه میخائیل دوســت داشــت دنباله کار پدر را بگیرد اما پدرش عاقه مند 
بود پســرش پزشک شود. میخائیل پس از پایان تحصیات دبیرستانی در ۱۹۰۹ وارد دانشکده 
پزشــکی دانشگاه دانشگاه کی یف شــد و در ۱۹۱6 آن را به پایان رساند. در سال ۱۹۰۷ پدر 
بولگاکف، آفاناســی ایوانویچ در گذشت. این حادثه برای خانواده ضربهٔ سنگینی بود؛ زیرا افزون 
بر وابستگی شدید عاطفی افراد خانواده به پدر، مادر خانواده قادر به تأمین هزینهٔ زندگی آن ها 
نبود. اما خیلی زود، آکادمی علوم الهی، موفق به دریافت حقوق ماهانه از دولت برای میخائیل 

شد. مبلغی که بیشتر از حقوق پدر بود.


