
شریعتمداری مطرح کرد
پیشنهاد جدید برای حقوق 

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود دویســت هزار نفر 
بازنشســته مشاغل سخت و زیان آور داریم که پیشنهاد جدیدی 
برای حل مشکات آنها در زمینه همسان سازی حقوق در دست 
اجراســت. محمد شریعتمداری در حاشــیه جلسه دیروز هیات 
دولت با اشاره به افتتاح ۳هزارو ۵۰۰میلیارد طرح های تولیدی با 
تامین اشتغال۲۶هزار نفر در مجموعه تعاونی های سراسر کشور 
در آینــده نه چندان دور، اظهار کــرد: یا توجه به تغییر بازار کار 
تاش شده است که تعاونی ها بر پایه دانش و استارت آپ و مراکز 
نواوری برای تعاونی های نوبنیاد ایجاد شــود.وی ادامه داد: قرار 
اســت با روش های جدید تامین مالی خرد و به شــکل تضمین 
شــده از طریق صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاونی، 
تامین مالی تعاونی ها تســهیل شود. همچنین تاش شده است 
تا از منابع بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، منابع با 
نرخ های ترجیحی در اختیار تعاونی های روستایی، منطق مرزی 
و محروم قرار گیرد. ســند توســعه بخش تعاون نیز در دولت در 

حال تهیه است.
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رئیس جمهور گفت:  این که در شورای امنیت هر روز آمریکا شکستی را بعد از شکستی تحمل می کند، به خاطر مقاومت و ایستادگی ملت است.حجت ااسام حسن 
روحانی رئیس جمهور  صبح دیروز در جلســه هیئت دولت گفت: در آســتانه روزهای تاریخ ساز تاسوعا و عاشورای حسینی)ع( قرار گرفتیم و مردم ما امسال هم مانند 
سال های گذشته به عهد خودشان نسبت به امامت و وایت و ساار شهیدان، حضرت اباعبداه الحسین)ع( وفا کردند.وی با بیان اینکه شکل مراسم امسال ممکن است 
با سال های گذشته متفاوت باشد، افزود: با وجود این، عزای امام حسین)ع( بسیار پرشور در همه شهرها برگزار می شود. مردم بخشی از عزاداری ها را به خانه ها، در منازل، 

محات و خیابان ها کشانده اند و شکل زیبایی امسال ایجاد شد.  روحانی گفت: ....

www.sobh-eqtesad.ir

 روحانی: 
 شکست های اخیر آمریکا نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است

info@sobh-eqtesad.ir

وعده گشایش دولت پوچ در آمد
دو هفته قبل رئیس جمهور روحانی در جلســه اقتصادی سران قوا 
طرح گشــایش عظیم اقتصادی داد و ســران دیگر قوا را منفعل در 
مقابل طرح فروش نفت با تضمین سود و جبران زیان خریدار مواجه 
کرد. اما واقعیت این طرح پوچ و تو خالی بود. چرا که هیچ کارشناسی 
در دنیا معجزه در اقتصاد را توســط دولتها عملی نمیداند و در عین 
حال هیچ اقتصادی در دنیا با یک تصمیم یا طی یک هفته پویا نشده 
و دچار گشــایش یا تحول اقتصادی نخواهد شد. یکی از تصمیمات 
یک باره دولت طی سال های گذشته تولد پدیده ای تحت عنوان ارز 
۴۲۰۰ تومانی بود که به منظور یکسان سازی نرخ ارز و کنترل بازار ارز 
اجرا شد. موضوعی که در نهایت منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور 
و کاهش توان دولت در کنترل آن شــد. با توجه به اینکه این طرح 
رســما توسط دولت رسانه ای نشــده اما آن  گونه که از گمانه زنی ها 
برمی آمد دولت در نظر داشت ضمن پیش فروش نفت با سررسید دو 
تا سه ساله، بخشــی از کسری بودجه خود را تامین کند. این رقم از 
۵۰ هزار تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عایدات برای دولت و تامین کسر 
بودجه در برداشت. ظاهر امر نشان میداد که این طرح طرح حسین 
مرعشــی درباره عرضه بسته های نفتی به مردم با سررسید سه سال 
دیگر اســت. این روزها  که گشایش اقتصادی به موضوع داغ فضای 
مجازی هم کشــیده شده اســت گمانه زنی برای افشای نیت دولت 
برای فتنه ای دیگر علیه کشور و اقتصاد سالهای دیگر تعبیرگردیده و 
اتهام آفرین هم شده است چرا که کاربران فضای مجازی هم به نوبه 
خود به بررسی این گشایش اقتصادی اعجازگونه پرداخته و برخی هم 
علیه طرح دولت موضع طنز گرفتند و برخی آمال و آرزوهای خود را 
مطرح کردند. برخی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره 
کردند که ۹ سال از تصویبش گذشته اما هنوز اجرا نشده و با استناد 
به آن گشــایش اقتصادی را هم زیرسؤال بردند. برخی نوشتند برای 
گشایش اقتصادی بهتر است بگویید وزارت صمت و تأمین اجتماعی 
و نظام بانکی سایه سنگین خودشان را از سر تولید و صنعت برداشته 
و چنگال اختاپوسی را به تحقق حوزه شفافیت در اقتصاد سوق دهند. 
فروش نفت دولتهای آینده اگــر زمین گیر کردن دولتهای آینده و 
پیشــخور نمودن بضاعت آینده کشــور نیست پس چیست؟ برخی 
در نگاه بدبینانه که درخور اقدامات مشکوک این دولتهاست مدعی 
هستند: »وقتی سیاستمداری بی مقدمه وعده خبر خوشی می دهد تا 
مردم را ذوق زده کند، در حالی که هیچ کارشــناس و اقتصاددانی از 
محتوای خبر اطاع ندارد، باید نگران شد.« نگران شد که توطئه ای 
دیگر در راه است. نگران شد که چه خواب جدیدی برای آینده اقتصاد 
کشــور دیده شده است؟ در همین رابطه روزنامه اصاح طلب اعتماد 
هم با تیتری تحت عنوان »خدا به خیر کند« نوشــته است: » فارغ 
از برنامه دولت که به صورت ســورپرایز بزرگ قرار است اعام شود، 
طرح دیگری از معماهای سریالی تیم اقتصادی دولت خواهد بود که 
قبل از افشــای کامل نمیتوان در خصوص آن نظر داد و باید منتظر 
جزئیات بیشتر بود، طرح شخص رئیس دولت، اما با واکنش مثبتی 
در محافل اقتصادی روبه  رو نشــده است. اطاع رسانی دولت درباره 
»سورپرایز« اقتصادی هفته، یادآور تکنیک شرکت های هرمی برای 
جذب مشتری است که ابتدا کنجکاوی فرد را برمی انگیزانند و سپس 
بعــد از مدت  ها که فرد به منتهی الیــه کنجکاوی برای »آن معجزه 
مورد نظر و پرسود« رسید از »سورپرایز« خود رونمایی می کنند که 
البته در بیشتر موارد به ناامیدی مضاعف در اقشار مختلف جامعه نیز 
می انجامد. روزنامه قدس در این زمینه معتقد بوده است اقدام مدنظر 
حســن روحانی، تورم را عاج نمی کند هرچنــد که موجب درآمد 
۵۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت می شــده است. یک کارشناس 
اقتصادی در این زمینه گفته بود: اوراق منتشــره، دولت را به شدت 
بدهکار می کند. مثا اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
نفتی منتشــر کند، دو سال بعد باای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید 
برگرداند، اتفاقی که می تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ  های بااتر 
از نرخ های فعلی بینجامد. معلوم میشــود دولت دستور جمع آوری 
پول در نوعی صکوک با تضمین نفت را پنجره سیاسی، اقتصادی در 
بازار پول برای تامین کسر بوجه کرده بود تا مردم متوجه نشوند که 
دولــت های آینده که باید این بدهی را بدهند به چه مصیبتی دچار 
خواهند شد. چه خوب که مجلس نگذاشت عملی شود و مشت دولت 

به پوج باز شد.
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران هشدار داد
احتمال پیک بعدی بیماری با افزایش سفرها

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کانشهر تهران، با هشدار نسبت به احتمال ایجاد پیک بعدی 
بیماری با افزایش سفرها، از شهروندان در خواست کرد مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی را 
در محل ســکونت خود به جا آورده و از سفر خودداری کنند. دکتر علیرضا زالی در یک گفت و گوی 
زنده تلویزیونی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵ هزار و ۴۰۰  نفر به عنوان بیماران سرپایی به مراکز 
جامع سامت و مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده  و از این تعداد حدود ۴۷۰ نفر احتیاج به بستری 
داشــته و از بین این بیماران نیز ۱۲۳ نفر در بدو بســتری، نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه 
داشته اند.وی ادامه داد: همچنین ۴۴۰ بیمار نیز در ۲۴ ساعت گذشته از مراکز درمانی مرخص شده اند و 
۹ درصد از مراجعان سرپایی کماکان نیاز به بستری در بیمارستان ها داشته اند.زالی افزود: آمار تهران در 
۲۴ ساعت اخیر با روز قبل تفاوت چشمگیری را نشان نمی دهد و ظرفیت استفاده از تخت ها و ظرفیت 
میزان ابتا در تهران، اگرچه نسبت به هفته قبل کاهش با شیب مایمی را نشان می دهد، اما همان 
طور که بارها گفته شده به علت ویژگی های خاص استان تهران و به طور ویژه شهر تهران، این شرایط 
بی ثبات و شکننده  تلقی می شود و هرگونه تغییر در رفتارها و مداخات می تواند باعث ایجاد پیک 
جدیدی شود.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کانشهر تهران با اشاره به عزاداری های تاسوعا 
و عاشورای حسینی، اظهار کرد: در تهران الگوی همه گیر شناسی بیماری نشان می دهد در مواقعی که 
حجم قابل توجهی از سفرهای برون شهری رخ داده است، معموا با یک تاخیر زمانی دو تا سه هفته 
ای، هم در میزان ابتا و هم در میزان بستری و مرگ و میر با یک فراز آماری جدی رو به رو بوده ایم.

وی یادآور شــد: هم در عید نوروز، هم در عید فطــر و هم در تعطیات متراکم خردادماه این افزایش 
آماری برای ما اثبات شده است، بنابر این یکی از عوامل پرخطر و پر ریسک سفرهایی است که انجام 
می شود، به ویژه در استان هایی که وضعیت قرمز بیماری را دارند هرگونه تردد می تواند در چرخش 
این ویروس اثر داشــته باشــد.زالی ادامه داد: توصیه موکد ما این است که امسال بر خاف سال های 
گذشته عزیزان در محل سکنی خود باقی بمانند و ترجیحا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند، زیرا 
ما فکر می کنیم اگر این سفرها اتفاق بیفتد و مجددا یک چرخش انجام شود، پیک های بعدی بیماری 
زودتر از آنچه که در انتظار آن هستیم پدید می آید و طبیعتا منجر به خستگی تیم درمانی  شده و با 
توجه به حجم باای کار تیم های درمانی می تواند بر استمرار خدمت رسانی تاثیر منفی داشته باشد.

۱۱۹ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۲۲۴۳ مورد جدید ابتا به کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۵ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۲۴۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۲۱ 
نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۶۵ هزار و ۶۰۶ نفر رسید.

اری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۱ هزار و ۲۰ نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود: 
خوشبختانه تا کنون ۳۱۴ هزار و ۸۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

وی گفت: ۳۸۳۱ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.اری ادامه داد: تا کنون ســه میلیون و ۱۱۳ هزار و ۸۰۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده اســت.وی در توضیح وضعیت استانهای در شــرایط قرمز بیماری گفت: بر اساس آخرین 
اطاعات کرونا در کشــور، استانهای تهران، مازندران، گیان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان 
شــرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.اری درباره 
اســتانهای در وضعیت هشدار نیز گفت: همچنین اســتانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، 
هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایام، چهارمحال و 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.وی در ادامه در توضیح وضعیت بیماری در 
استان گیان گفت: استان گیان در اسفندماه گذشته شاهد خیز شدید بیماری در کلیه شهرستانهای 
استان بود. از اوایل فروردین ماه سیر نزولی در موارد ابتا و بستری شروع  شد و در خرداد به پایداری 
نسبی رسید. علیرغم توصیه های اکید بهداشتی، از تیر ماه شاهد روند افزایشی در موارد ابتا و بستری 
روزانه در اغلب شهرستانهای استان هستیم؛ به طوری که شهرستان های رشت، آستار، آستانه اشرفیه، 
رودبار، اهیجان، لنگرد و ماسال در وضعیت قرمز و شهرستانهای املش، بندانزلی، رضوانشهر، رودسر و 

سیاهکل در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.

نمایندگی کشــورمان در ســازمان ملل در پی شکســت دوباره آمریکا در 
ســازمان ملل با عدم حمایت حداکثری از اقدام آن به استفاده از مکانیسم 

بازگردانی تحریم ها علیه ایران، مواضع کشورمان در این باره را بیان کرد.
 علیرضا میریوســفی، معاون مطبوعاتی هیات کشــورمان در سازمان ملل 
بیانیه نمایندگی دائمی کشــورمان در نیویــورک را درباره اقدام آمریکا به 
اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران در صفحه توییترش منتشر کرد.

در این بیانیه آمده اســت: اکثریت تاثیرگذاری از اعضای شــورای امنیت 
بار دیگر مقبولیت نامه اخیر آمریــکا را که مدعی آغاز روندی برای اعمال 
تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران بود، رد کردند.اگرچه 
نامه هایی فردی یا جمعی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل از سوی ۱۳ 
عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت از جمله اعضای باقی مانده در برنامه جامع 
اقدام عمل مشترک)برجام( و همچنین ایران پیش از این استحقاق قانونی 
نامه آمریکا را رد کرده اند.اعضای شورای امنیت سازمان ملل به وضوح بیان 
کرده اند که آمریکا پس از خروجش از برجام)توافق هســته ای ایران( دیگر 
یکی از »مشــارکت کنندگان دربرجام« نیست و از این رو هیچ حقی برای 
آغاز کردن روندی در راستای اعمال دوباره تحریم های شورای امنیت علیه 
ایران ندارد، به این خاطر که این حق تنها برای »کشورهای مشارکت کننده 
در برجام« محفوظ است.در نشست روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد که با موضوع خاورمیانه و مساله فلسطین برگزار شد، روسیه و چین از 
رئیس شورای امنیت خواستند درباره نشست های دوجانبه ای که با اعضای 
شورای امنیت داشته اســت درباره نامه آمریکا برای فعال کردن مکانیسم 
ماشه اطاع رســانی کند.دیان دیجانی، سفیر اندونزی در سازمان ملل که 
رئیس شــورای امنیت در این ماه اســت  در پاســخ به این سوال از جانب 
روسیه و چین اعام کرد که در »جایگاهی نیست که بخواهد اقدام بیشتری 
درخصوص درخواست آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم های سازمان ملل 
علیــه ایران انجام دهد چراکه میان ۱۵ عضو شــورای امنیت اجماع وجود 
ندارد«.کلی کرفت، نماینده آمریکا در ســازمان ملل در پی ســخنان دیان 
دیجانی، نماینده اندونزی در ســازمان ملل که رئیس شورای امنیت در ماه 
اوت محسوب می شود، مدعی شــد: بگذارید در این خصوص کاما شفاف 

باشم. دولت ترامپ از ایستادن در جایگاهی که هم نشینان محدودی داشته 
هراســی ندارد. من تنها از این متاسفم که دیگر اعضای شورای امنیت راه 
خود را گم کرده اند و حال می بینند که هم نشــین تروریست ها شده اند.انا 
گیوگن، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز در این جلسه در خصوص  
درخواست آمریکا مبنی بر کلید خوردن مکانیسم ماشه علیه ایران با اشاره 
به اینکه ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت با بازگشت تحریم ها علیه ایران 
موافق نبوده اند، گفت: ما باور داریم که در زمینه این درخواســت نمی توان 
اقداماتی بیشتر را اتخاذ کرد.در ادامه این بیانیه آمده است: آن ها باور دارند 
که آمریکا از حق آغاز کردن روندی برای اعمال دوباره تحریم های شــورای 
امنیت علیه ایران محروم شــده است و نامه آن کشور نمی تواند اباغیه ای 
واجد شرایط ازم  برای قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، بنابراین عاری از تاثیر قانونی 
در حال حاضر و در آینده است.نمایندگی کشورمان در سازمان ملل مطرح 
می کند: موضع ایران در برابر این تاش آمریکا نیز بســیار واضح است. این 
نامه و تمام ارجاعاتی که در آن ذکر شــده اســت باطل و پوچ بوده و هیچ 
مبنای قانونی و تاثیری ندارند و بنابراین کاما غیرقابل قبولند. استدال های 
قــوی مربوطه ما و ارجاعات پشــتیبان آن در نامه وزیــر امور خارجه مان 
به رئیس شــورای امنیت آمده اســت و به عنوان یک سند شورای امنیت 
ارائه شده است.این بیانیه می افزاید: بررسی های امروز در سازمان ملل باری 
دیگــر انزوای آمریــکا در ارتباط با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نشــان داد. 
با توجه به این، هدف اعام شــده آمریکا از بیــن بردن قطعنامه ۲۲۳۱ و 
برجام اســت. ایران اطمینان دارد که اعضای شــورای امنیت مانع خواهند 
شد که این کشور ســازمان ملل و از جمله شورای امنیت را تضعیف کند.

هیات کشــورمان در ســازمان ملل در پایان بیانیه اش اظهار  کرد: با توجه 
به اتهامات بی اساســی که از سوی آمریکا در نشست شورای امنیت علیه 
ایران مطرح شــد، باید تاکید شود که تقریبا تمامی مشکات در خاورمیانه 
از اشغال مداوم فلسطین توسط رژیم اسرائیل و سیاست های توسعه طلبانه 
آن که تحت حمایت آمریکا هستند و همچنین سیاست های مداخله جویانه، 
بی ثبات کننده و مخرب آمریکا سرچشــمه می گیــرد که نمی توان آن را با 

کارزار بدنام کردن پنهان کرد.

جزر و مد نفت و بورس در بودجه   
وزیر اقتصاد:

 ETF هدف از عرضه سهام در قالب
توزیع عادانه ثروت است

 شاخص بورس 68 هزار واحد رشد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب شــایعه تامین درآمد دولت از محل حمایت از بازار ســهام، گفت: از اهداف 
عرضه ســهام در قالب صندوق ETF حرکت به ســمت عادانه ســازی نظام توزیع درآمد و ثروت اســت.»فرهاد 
دژپسند«، دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن تشریح سیاست های بازار سرمایه گفت:صیانت نباید معادل 
ضمانت بازار سرمایه فرض شود و میان این دو تفاوت وجود دارد و سیاست های حمایتی دولت، امروز یک نمونه 
اش در پذیره نویســی ســهام دارا دوم یا پاایشی یکم مشهود اســت و به دنبال صیانت از این بازار هستیم.وی 
اضافه کرد: ولت اهتمام جدی برای تقویت بازار ســرمایه دارد و به اعتقاد دولت یکی از محیط های مناسب برای 

سرمایه گذاری به ویژه برای دارندگان.....

اردکانیان:
8/4 میلیون خانوار مشمول برق رایگان هستند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
۱۷میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است

نمایندگی ایران در سازمان ملل خبر داد؛
رد مجدد اعمال تحریم بر ایران از سوی شورای امنیت
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جمهوری اسامی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، در پایان ســفر دو روزه »رافائل گروسی« 
مدیــر کل آژانس به تهــران و انجام مذاکرات با 
مقامات کشــورمان، بیانیه مشترکی به شرح زیر 

صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه مشــترک معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی - تهران، ۴ شــهریور ۱۳۹۹ 
)۲۶ آگوســت ۲۰۲۰(آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و جمهوری اســامی ایران توافق نمودند 
تــا همکاری های خود را بیــش از پیش تقویت 
کرده، و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای 
کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی 
بــه آن، که از ۱۶ ژانویــه ۲۰۱۶ بصورت موقت 
توســط ایران در حال اجرا است، ارتقاء بخشند.

بعد از مشــورت های فشــرده دوجانبه، ایران و 

آژانــس در خصوص حل و فصِل توأم با حســن 
نیت موضوعات مشــخص شده توسط آژانس در 
ارتبــاط با اجرای پادمان به توافق رســیدند. در 
این ارتبــاط، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان 
مشخص شده توســط آژانس دسترسی داده، و 
فعالیت های راســتی آزمایی آژانس را برای حل 
و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. تاریخ 
های مربوط به دسترســی های آژانس و فعالیت 
های راســتی آزمایی، مورد توافــق قرار گرفته 
است. فعالیت های راستی آزمایی آژانس مطابق 
با موافقتنامه جامــع پادمان و پروتکل الحاقی و 
رویه اســتاندارد راســتی آزمایی آژانس، همان 
گونه که برای همه کشورهای دارای موافقتنامه 
جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجراء می شــود، 
به صــورت برابر و بدون تبعیــض اجراء خواهد 
 ۷۲/۲۰۱۵/GOV قطعنامــه  چارچوب  شــد.در 
که در تاریخ ۱۵ دســامبر ۲۰۱۵ توسط شورای 
حکام به تصویب رسید، آژانس و ایران تایید می 

کنند که این موضوعاِت مرتبط با اجرای پادمان، 
منحصرا مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای 
تحت پادمان براســاس موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتــکل الحاقی می باشــند.در این چارچوب 
حاضر، براســاس تجزیه و تحلیــل اطاعاِت در 
اختیار آژانس، آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، 
و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان هایی 
فراتر از آنچه که توســط ایران تحت موافقتنامه 
جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شــده اند، 
ندارد.دو طرف تصدیق می کنند که اســتقال، 
بی طرفــی و حرفه ای گــری آژانس همچنان 
ازمه اجرای فعالیت های راستی آزمایی هستند.

آژانس با حفاظت از تمامــی اطاعات محرمانه 
پادمانی مطابق با اساسنامه آژانس، مفاد مرتبط 
در موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، و 
محرمانگی رژیم، استانداردها و رویه های تثبیت 
شــده ی آژانس، نگرانی های امنیتــی ایران را 

همچنان مدنظر قرار خواهد داد.

بیانیه ایران و آژانس درباره همکاری های پادمانی
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 روحانی: گزیده خبر

 شکست های اخیر آمریکا نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است
رئیس جمهور گفت:  این که در شورای امنیت هر روز آمریکا شکستی 
را بعد از شکســتی تحمل می کند، به خاطر مقاومت و ایستادگی 
ملت است.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور  صبح دیروز 
در جلسه هیئت دولت گفت: در آستانه روزهای تاریخ ساز تاسوعا 
و عاشورای حســینی)ع( قرار گرفتیم و مردم ما امسال هم مانند 
سال های گذشته به عهد خودشان نسبت به امامت و وایت و ساار 
شهیدان، حضرت اباعبداه الحسین)ع( وفا کردند.وی با بیان اینکه 
شکل مراسم امسال ممکن است با سال های گذشته متفاوت باشد، 
افزود: با وجود این، عزای امام حســین)ع( بســیار پرشور در همه 
شهرها برگزار می شود. مردم بخشی از عزاداری ها را به خانه ها، در 
منازل، محات و خیابان ها کشانده اند و شکل زیبایی امسال ایجاد 
شد.  روحانی گفت: حادثه کربا حماسه بزرگی برای عدالت طلبی، 
حق طلبی و مبارزه با کج روی و انحراف در مســیر دین و مبارزه با 
هرگونه ذلت اســت و در واقع ذلت ستیزی و مقاومت برای حق و 
حقیقت بود.رئیس جمهور  با بیان اینکه ماجرای کربا از ماجرای 
درون دینی هم بااتر است یعنی قیام حسین)ع( فقط برای احیای 
اســام نیست، تصریح کرد: قیام امام حسین)ع( در تاریخ دیروز و 
ســال 61 هجری نمی گنجد. اقدام امام حسین)ع( ورای تاریخ و 
جغرافیا است. کار امام حسین)ع( به گونه ای بود که غیرمسلمانان 
هم به آن نهضت و قیام احترام می گزارند و ملت های غیرمسلمان 
هم در تاریخ تحت تأثیر آن هستند.وی با تصریح به اینکه »همیشه 
نیازمند فرهنگ عاشورا هستیم«، خاطرنشان کرد: امروز در برابر 
همه توطئه ها و فشارها از سوی دشمنان به ویژه آمریکا که هر روز 
یک خیانت توطئه و برنامه علیــه ملت ایران دارد نیاز بااتری به 
فرهنگ عاشورا داریم. ملت با مقاومت و ایستادگی توانسته است 
در برابــر قدرت های بزرگ پیروز و موفق باشــد.روحانی  با تأکید 
بر اینکه »ایســتادگی ملْت آمریکا را مقابل دیپلمات های ما دچار 
شکست می کند«، خاطرنشان کرد: این که در شورای امنیت هر روز 
آمریکا شکستی را بعد از شکستی تحمل می کند، به خاطر مقاومت 
و ایســتادگی ملت اســت وگرنه این ملت اگر در سال 97 خود را 
باخته بود و می گفت »نمی توانم و این مقاومت، ورای مقاومت من 
است«، دشمن همان ســال 97 قطعنامه ها را برمی گرداند و ما را 
بــه زانو درمی آورد.وی افزود: مردم به رغم همه فشــارها و تحمل 
سختی ها مقاومت کردند. مردم در زندگی شان سختی ها را تحمل 
کردند ولی برابر دشــمن تسلیم نشدند. آنها می خواستند ما را به 
نقطه فروپاشی برســانند و می گفتند »تا آخر زمستان دیگر شما 
نیستید.«در آستانه روزهای تاریخ ساز تاسوعا و عاشورای حسینی 
قرار گرفته ایم و مردم، امســال هم مثل همه سال های گذشته به 
عهد خودشان نسبت به امامت و وایت و ساار شهیدان حضرت 
ابی عبداه الحسین)ع( وفا کردند. البته شکل مراسم امسال ممکن 
است کمی با سال های پیش متفاوت باشد، اما عزای امام حسین 
امسال بســیار پرشور در همه شــهرها دارد برگزار می شود.مردم 
امسال بخشــی از عزاداری ها را به خانه هایشان، به محله هایشان، 

به درب منازل شــان و به خیابان هایشان کشاندند و شکل زیبایی 
را به این مراسم داده اند.داستان کربا، حماسه ای بزرگ و تاریخی 
برای حق طلبــی، عدالت خواهی و مقابله بــا هرگونه کج روی و 
انحراف در مسیر دین و ســرافرازی و مبارزه با هرگونه ذلت و در 
واقع ذلت ستیزی و مقاومت و ایستادگی برای حق و حقیقت بود.

ماجرای کربا حتی از یک ماجرای درون دینی هم بااتر اســت. 
یعنی شهادت امام حسین فقط و صرفا برای احیای اسام نیست، 
برای احیای اســام هم هست، اما قدمی بااتر. گفت: أاَ تََروَن أَنّ 
الَحَقّ ا یُعَمُل بِه، و أَنّ الباِطَل ا یَُتناهی َعنُه، چطور من صبر کنم 
در حالــی که حق دارد زیر پا می رود و باطل در جامعه جلوه گری 
می کند. یعنی حتی به لحاظ بیرون دینی هم امام حســین قیام 
و نهضــت بزرگ خود را برنامه ریزی کرد و لذا قیام امام حســین 
در تاریخ دیروز نمی گنجد، در تاریخ ســال 61 هجری نمی گنجد، 
آنچه امام حسین انجام داد فرای تاریخ و جغرافیاست.کاری که امام 
حســین کرد امروز می بینیم حتی غیرمسلمانها هم به آن قیام و 
نهضت احترام می گذارند، ملت هایی که حتی مسلمان هم نبودند 
در تاریخ تحت تاثیر آن قیام عظیــم و بزرگ قرار گرفتند.از آغاز 
همیشه نیازمند به فرهنگ عاشورا و فرهنگ کربا بودیم. از آغاز 
تاریخ مان، از روزهای انقاب مان، از نهضت های بزرگ مان، همیشه 

نیازمند بودیم و امروز هم نیاز بااتری به فرهنگ عاشورا داریم.
امروز در برابر همه توطئه ها و فشــارهایی که از سوی دشمنان بر 
ملت ایران وارد می شود و به ویژه از سوی ایاات متحده آمریکا که 

هر روز یک خیانت و یک توطئه و یک برنامه علیه ملت ایران اجرا 
می کند، ملت با مقاومت و ایستادگی توانسته در برابر قدرت های 
بزرگ، موفق و پیروز باشــد. ایســتادگی این ملت است که امروز 
می بینیم دیپلمات های کشــور و آنهایی کــه در صحنه فعالیت 
سیاسی هستند آمریکا را دچار شکست می کنند. اینکه در شورای 
امنیت ســازمان ملل، هر روز آمریکا شکستی را بعد از شکستی  
تحمل  می کند، به خاطر مقاومت و ایستادگی این ملت است واا 
این ملت اگر در همان ســال 97 خــودش را باخته بود، در همان 
سال 97 اگر می گفت نمی توانم و فرای مقاومت و بااتر از مقاومت 
من است، دشمن همان سال 97 قطعنامه ها را برمی گرداند. دشمن 
همان ســال 97 ما را به زانو در می آورد، اما مردم در طول ســه 
سال گذشته علیرغم همه فشارها و البته تحمل سختی ها، قبول 
داریم که مردم در زندگی شــان سختی ها را تحمل کردند، اما در 
عین حال در برابر دشمنان تسلیم نشدند. آنها می خواستند ملت 
ایران را به نقطه فروپاشی نظام برسانند. آنها می گفتند پایان سال 
97، شما نیستید. با محاســبه عادی درست می گفتند، اگر یک 
چرتکه عادی یا ماشــین حساب عادی جلو باشد، نگاه کنند، آنها 
درســت می گفتند. می گفتند ملتی  که این همه به او فشار وارد 
می شــود، یک مرتبه 50 میلیارد دار درآمدش را می خشکانیم، 
50 میلیارد دار یعنی 900 هزار میلیارد تومان، بعضی ها که نقد 
غیرمنصفانه می کنند، بعضی ها که می گویند آنجا چرا اینطور است، 
آن مساله چطور حل نشد، بدانند 900 هزار میلیارد تومان درآمد 

کشور کاهش پیدا کرده است و علیرغم این ایستادیم، علیرغم این 
وضعیت بازارها و اجناس کشــور از اروپا هم بهتر اســت.در کرونا 
شــرایط را دیدیم، آنها صف بستند، اینجا کسی صف نبست، آنها 
تخت خالی نداشــتند بیمار را در میدان و حیاط بیمارستان روی 
زمین خواباندند و اینجا همواره تخت خالی وجود داشت. آنها برای 
دارو دچار مشکل شدند، برای ماسک در هوا، دزدی هوایی را شروع 
کردند، این مال او را می قاپید، او مال این را می قاپید که ماســک 
برسانند، ولی در کشورمان شــرکت های دانش بنیان و بنگاه های 
تولیدی یک روز تعطیل نبودند و خیلی سریع توانستند مشکات 
را حل کنند.در شــرایط تحریم شدید امسال، بااترین افتتاح ها را 
در تاریخ دولت مان و حتی در مقایسه با دولت  های دیگر داشتیم. 
می بینیــد از اول فروردین تا به حــال، 21 افتتاح عظیم و بزرگ 
داشتیم که یک افتتاح آن در همین هفته 4.7 میلیارد دار بود. این 
یک افتتاح بوده در هفته جاری و این نشان می دهد که کار بزرگی 
در این کشــور صورت می گیرد.در شــرایطی که در سخت ترین 
تحریم  هســتیم، آن آرزوی 42 ســاله را بــرآورده کردیم. اعام 
کردیم در هفته دولت آنهایی که مصرف برق شان کم هست و در 
لیست کم مصرف ها قرار دارند، از تخفیف 100 درصدی برخوردار 
خواهند شد. به بیان دیگر آنهایی که زندگی شان زندگی ساده ای 
هســت، برق کم مصرف می کنند برق برای آنها مجانی شد و این 
افتخار دولت دوازدهم است. دولت دوازدهم برق را برای افرادی که 
تعدادشان یک میلیون و دو میلیون نیست، بیش از 30 میلیون نفر 
در این کشــور هستند مجانی کرد. این کار عظیم و بزرگی است. 
این کاری است که در دولت های دیگر، کشورهای دیگر نیست.در 
دنیا پیدا کنید که جایی درمان کرونا کاما مجانی باشد. مقابله با 
کرونا در این کشــور مجانی اســت، هم برای مردم خودمان و هم 
برای افرادی که به عنوان مهاجر در کشــورمان زندگی می کنند و 
غیر ایرانی هستند. در شرایط کرونا و شدت کرونا یک نفر از کسانی 
که نیاز داشــت برای مساله ای غیر از کرونا بستری شود، این طور 
نبود که تخت برای او نباشــد، تخت برای همه هست. داروها دارد 
تولید می شود، مواد غذایی تولید می شود و در این شرایط سخت 
توانســتیم تولید محصوات کشاورزی مان را از 97 میلیون تن به 
130 میلیون تن برسانیم که کار عظیم و بزرگی بود.در چهارماهه 
اول امســال علیرغم کرونا و مشکات، تقریبا در تولیدات همه جا 
تولید بیشتر است، حتی در خرید گندم که بیش از 8 میلیون تن 
تا امروز گندم خریداری کردیم، 9 درصد بیشتر از پارسال تا امروز 
گنــدم خریداری کرده ایم و 90 درصد پول آن را به کشــاورزان 
پرداخت کردیم. این نشان می دهد که این ملت تابع امام حسین 
اســت، این ملت پیرو همان امامی اســت که نترسید و نهراسید. 
وقتی روز عاشورا آمد و آن جمعیت عظیم 30 هزار نفره یا بیشتر 
را روبروی خود دید که اجتماع کردند، امام حسین نترسید، دست 
خود را بلند کــرد و گفت اللَُهَمّ أَنَْت ثَِقِتی، خدایا تو پناه منی. در 

شدت و مشکات به تو پناه می برم.

رهبر انقاب درگذشت حجت ااسام 
حسینیان را تسلیت گفتند

حضرت آیــت اه خامنه ای در پیامی درگذشــت روحانی مبــارز و انقابی 
حجت ااسام حسینیان را تسلیت گفتند.

 متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی مبارز و انقابی جناب حجةااسام آقای حاج شیخ روح اه 
حسینیان رحمةاه علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و دوستان و همکاران 
ایشــان تسلیت عرض می کنم. مقاومت و خســتگی ناپذیری و صراحت این 
روحانی مجاهد در مواضع بحق انقابی، برجسته و نمایان بود. رحمت و رضوان 

الهی بر او باد.
سّیدعلی خامنه ای
۵ شهریور 1399

ظریف:
جهان چگونه هنوز می تواند سیاست خارجی 

ایاات متحده را جدی بگیرد
وزیر امور خارجه نوشــت: جهان چگونه هنوز می تواند سیاست خارجی ایاات 
متحده را جــدی بگیرد؟محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشــاره به رد 
عادی سازی روابط از سوی سودان با تل آویو نوشت: به لطف پامپئو، معیار خروج 
یا درج نام یک کشــور در لیست تروریستی آمریکا را فهمیدیم.وی در توئیت 
خود افزود: اسرائیل. تهدید شماره یک اتمی جهان، ناقض حقوق بشر، اشغالگر 
غیرقانونی و موجودیتی تروریستی. رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جهان 

چگونه هنوز می تواند سیاست خارجی ایاات متحده را جدی بگیرد؟

خطیب زاده:
بیانیه رئیس شورای امنیت در 

 رددرخواست آمریکاتبعات حقوقی
 زیادی دارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفــت: بیانیه رئیس شــورای امنیت مبنی 
بر اینکه درخواســت آمریکا باطل و بی اثر اســت، تبعات حقوقی بسیاری به 
دنبال دارد. سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اقدام رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل در رد درخواست آمریکا مبنی بر 
بازگردان تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، گفت: شب گذشته آمریکا 
بار دیگر شکســت تاریخی دیگری را در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
متحمل شد.وی افزود: در خواست آمریکا در 24 مرداد ماه برای تمدید تحریم 
تســلیحاتی علیه جمهوری اســامی ایران با مخالفت اعضای شورای امنیت 
مواجه شــد، همچنین در 30 مرداد ماه نیز بار دیگر تاش این کشــور برای 
توزیع اعامیه علیه ایران با مخالفت اعضای این شــورا روبرو شد.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه اظهار داشت: شاید برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت 
باشد که در کمتر از 10 روز یکی از اعضای دائم این شورا با یک »نه بزرگ« 
روبرو شده اســت.خطیب زاده ادامه داد: برای اولین بار رئیس شورای امنیت 
رســماً اعام کرد که آمریکا اساساً اهلیتی برای توزیع چنین اعامیه ای بین 
اعضا ندارد؛ بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی بر اینکه درخواست آمریکا باطل 
و بی اثر است، تبعات حقوقی بسیاری به دنبال دارد.وی تصریح کرد: آمریکا از 
اتفاق شب گذشته بسیار ناراحت و عصبانی است به حدی که سفیر این کشور 
در ســازمان ملل به متحدین اروپایی خود نیز حمله کرده و آن ها را شرکای 
ایران نامیده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماســی تاکید کرد: آنچه که شب 

گذشته رخ داد، هشتمین یا نهمین شکست آمریکا طی چند ماه اخیر است.

خروجی سفر گروسی به تهران
یک کارشــناس مســائل بین الملل اظهار کرد: خروجی ســفر مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی به تهران می تواند محکومیت بیشــتر آمریکا بوده و در 
جلوگیری از اقدام آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه مفید باشد.نوذر شفیعی 
درخصوص ســفر مدیر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی به تهران اظهار کرد: 
براساس برجام راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است، تا مقطعی از کار که برجام خوب اجرا می شد و حتی مدت ها بعد از 
آن آژانس تمام فعالیت های ایران را تایید می کرد لذا گزارش های مختلف تهیه 
شده را به شورای حکام و همچنین احتماا رو نوشت آن را به شورای امنیت هم 
ارائه داده است.وی افزود : بعد از خروج آمریکا از برجام و حتی یکسال پس از آن 
ایران وقتی به نتیجه نرسید که جلوی اثرات مخرب خروج آمریکا از برجام را بگیرد 
تنها اقدامی که براساس ماده 36 و 37 برجام امکان پذیر بود انجام اقدام متناظر و 
به نوعی همین بحث مکانیسم ماشه بود.این کارشناس مسائل بین الملل همچنین 
بیان کرد: البته پس از این اتفاق، آژانس اقدامات گام های پنجگانه ایران را ناقض 
برجام می دانست، البته در نظر داشت که این اقدامات عکس العمل بود. بنابراین 
در حال حاضر آژانس در دوگانگی قرار دارد .وی معتقد است: آژانس از یک طرف 
باید به ایران حق دهد که گام هایی را برداشته و عکس العمل نشان داده که طبق 
برجام مورد تایید است، از سوی دیگر این گام ها مغایر با حد و حدودهایی بوده 
که در برجام مشخص شده و آژانس بین این دوگانگی قرار دارد که باید حل شود.

شــفیعی خاطرنشــان کرد : اکنون در مقطعی قرار داریم که اروپایی ها به ویژه 
اعضای 1+4 در تاش هســتند که مانع از اقدام آمریکا برای فعالسازی مکانیسم 
ماشه شوند، البته آمریکا به لحاظ قانونی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.این 
استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت آژانس می خواهد 
انتظاراتش را برای همکاری بیشتر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کند.

وی اظهار کرد: بنابر این، ایران ضمن این که باید گایه های خود را مطرح کند، 
باید حسن نیت خود را هم در همکاری با آژانس و اجرای برجام بیان کند، در واقع 
به نوعی عمل کند که نگرش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نســبت به 
اقدامات ایران مثبت باشد و این سفر بازتاب روانی و فضای مناسبی برای همکاری 

ایران و آژانس داشته باشد.

 امیری: 
 اباغ استجازه رهبری به دولت 

مربوط نیست
معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت : انتخاب سرپرســت وزارت ســمت با 
اســتجازه رهبری صورت گرفته اســت و هم اکنون رییس جمهور در حال 
بررســی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.حســینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت درباره معرفی 
گزینه پیشــنهادی دولت برای وزارت صنعت معــدن تجارت گفت:   هفته 
گذشته در مجلس تعدادی از نمایندگان مجلس تذکری را درباره سرپرستی 
وزارت صمت دادند و ریاست مجلس اظهار کردند، تذکر وارد است. انتصاب 
جعفر ســرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صنعت و معدن و تجارت 
با اســتفاده از ظرفیت اصل 57 قانون اساســی و با استجازه از مقام معظم 
رهبری انجام گرفته و این استجازه کتبی بود.امیری در پاسخ به این سوال که 
نمایندگان معتقدند که استجازه رهبری به شکل کتبی به دست آنها نرسیده 
است، اظهار داشت: در اینکه استجازه مکتوب بوده تردیدی وجود ندارد اگر 
خود دفتر صاح بدانند به مجلس اباغ می کنند و اباغ این موضوع مربوط 
به دولت نیست. اینکه این استجازه به رئیس مجلس و یا مجلس اعام شود 
یا خیر بســتگی به تدبیر دفتر مقام معظم رهبــری دارد و ما نمی توانیم در 
ساز و کارهای داخلی دفتر مقام معظم مداخله کنیم.وی افزود:  حضوری به 
نمایندگان عرض کرده بودم که انتخاب سرپرســت وزارت سمت با استجازه 
رهبری صورت گرفته است . وزارت صمت وزارت مهمی است و آقای رئیس 
جمهور در حال بررســی بهترین گزینه برای این وزارتخانه اســت و پس از 
جمع بندی وزیر پیشــنهادی به مجلس معرفی خواهد شد.امیری با اشاره 
به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه ایجاد شــده 
است، تأکید کرد: اکنون بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تولید، جهش 
تولید، تامین مواد اولیه، بحث واحدهای تولیدی و تنظیم بازار و مسائلی که 
در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا برای ما بسیار مهم است و باید مدیریت 
شود در حوزه وزارت صمت تعریف می شود.معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
در ادامه خاطرنشان کرد: لذا اکنون رئیس جمهوری در حال بررسی بهترین 
گزینه برای وزارت صمت اســت و به محض اینکه به جمع بندی برســد آن 
گزینه به مجلس شــورای اســامی معرفی می شــود.امیری اظهار داشت:  
موضوعی که مطرح شده یک نامه اداری به رؤسای سه قوه است. ضمن اینکه 
ســاز و کارهای مربوط به عزل و نصب وزرا در قانون اساسی کامًا مشخص 
شده اســت.  تا امروز هم سابقه  نداشته که نماینده یا نمایندگانی بخواهند 
به رؤسای سه قوه برای عزل یک وزیر نامه بنویسند.وی افزود: بنابراین عزل 
یک وزیر از اختیارات رئیس جمهوری است و ساز و کارهای مربوط به عزل 
و نصب هم در قانون اساسی مشــخص شده است.  نامه ای هم که تعدادی 
از نمایندگان مجلس نوشــته اند صرفاً یک نامه اداری اســت و آثار حقوقی 
مربوط به ساز و کارهای نظارتی مجلس که در قانون اساسی مشخص شده 
بر این نامه مترتب نیست.معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی 
درباره شکایت به قوه قضاییه در مورد ترک پیگیری قراردادهای نفتی اظهار 
داشــت: ساز و کار مربوط به قصور یا تقصیر یک عضو دولت یا یک وزیر در 
قانون آیین نامه داخلی مجلس که براساس اصول قانون اساسی تصویب شده 
مشخص اســت. این نامه هم با کیفیت موجود از ساز و کارهای پیش بینی 

شده در قانون اساسی، خروج موضوع است.

امیر ســرتیپ حیدری گفت: امروز نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران در چرخه دفاعی روی پای 

خود ایستاده و به هیچ کشوری وابسته نیستند.
به گــزارش ارتش، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش دیروز )چهارشنبه( در 
حاشــیه بازدید از قرارگاه لشــکر 16 زرهی قزوین 
گفت: نیــروی زمینــی ارتش جمهوری اســامی 
به عنوان یک مجموعــه محوری با تدابیر فرماندهی 
کل قوا نامگذاری شد، زیرا محور عملیات این نیرو در 
زمین است و امروز با عنایت الهی و اطاعت محض از 
فرامین مقام معظم رهبری، نیروی زمینی با آمادگی 
باای خــود توانمندی ایــن را دارد که با همکاری 
ســایر نیروهای مســلح پوزه هر تهدیدکننده ای را 
در کمترین زمــان به خاک بمالد.وی با اشــاره به 
23 رســته پیچیده در نیروی زمینــی ارتش افزود: 
پیچیده ترین این رسته ها نیز بخش متحرک هوایی 
و هوانیروز اســت که به یاری خدا در این حوزه نیز 

قطع وابستگی کامل را داریم. امروز نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران در چرخه دفاعی روی پای 

خود ایستاده و به هیچ کشوری وابسته نیست.
امیرســرتیپ حیدری تــوان دفاعــی را یک مؤلفه 
دانســت و تصریح کرد: یک وسیله دفاعی نمی تواند 
بــه تنهایی تــوان دفاعی را تکمیل کنــد و باید در 
بردها و توانمندی دارای تجهیزات مختلف باشــد و 
امروز تاکید ما بر دقیــق زن کردن، نقطه زن کردن، 

اتوماســیون و هوشــمند کردن تجهیزات است که 
هر یک از این هــا می تواند چرخه و مؤلفه دفاعی را 
تکمیل کنند.فرمانده نیروی زمینی ارتش یادآور شد: 
امروز قابلیت و توانمندی موشک های ما که منحصر 
به فرد نیز هســتند، می تواند به راحتی توان دفاعی 
جمهوری اسامی را تأمین کند. این قابلیت ها  قدرت 

بازدارندگی ما را فراتر از حد انتظار برده است.
امیر حیدری قزوین را یکی از استان های خوشنام و 
نام آور در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: قرارگاه 
لشکر 16 زرهی این استان نیرویی پرقدرت و با توان 
نظامی باا بــوده و با تقدیم شــهدای زیادی برای 
همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.فرمانده نیروی 
زمینی ارتــش هدف از بازدید از قــرارگاه عملیاتی 
لشکر 16 و تیپ 116 را بررسی آخرین دستاوردهای 
نظامــی و توان دفاعی ایــن یگان ها خواند و گفت : 
امروز این مجموعه در اوج آمادگی رزمی قرار دارد و 

آماده انجام هر نوع ماموریتی در است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
چرخه دفاعی ایران به هیچ کشوری وابسته نیست

پاسخ حقوقی معاون رئیس جمهور به تهدید های آمریکا
معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به تهدیدهای آمریکا علیه ایران یادآور شد: 
مطابق مواد 10 و 11 قطعنامه 2231 که مســتند خود آمریکاست، کسی می تواند 
این مساله را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد. لعیا 
جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش 
که واکنــش ایران به تحرکات آمریکا برای تحریم مجدد چیســت، اظهار کرد: ما 
استدال های روشنی داریم، استدال آیینی و شکلی ما این است که اگر می خواهیم 
به توافقی استناد کنیم باید اول به آن متعهد باشیم یا در آن عضویت داشته باشیم 
یا طرف فعال باشیم که آمریکا چنین موقعیتی در برابر برجام ندارد.جنیدی تاکید 
کرد: حتی اگر هم فرض کنیم طرفی مشارکت کننده باشد که آمریکا نیست، مطابق مواد 10 و 11 قطعنامه 2231 
که مســتند خود آمریکاست، کســی می تواند این مساله را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت 
کرده باشد.وی یادآور شد: ایرادات ماهوی هم از جمله این است که اگر قرار است تحریم ها برگردد ما باید تا زمانی 
که آمریکا از برجام خارج می شد، ما برجام را نقض کرده باشیم در حالی که تا یک سال بعد از آن، تأییدات سازمان 
ملل را درباره رعایت همه جوانب برجام را داشته ایم و پس از آن هم خروج تدریجی ما نقض قرارداد برجام نیست و 
در جهت اعمال حق ما ذیل ماده 36 برجام است.معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ما از شورای امنیت باید توقع 
داشته باشیم که تفسیر منطقی را مبنای کار قرار دهد و شورای امنیت می تواند از گردش این اخطاریه جلوگیری 
کند.جنیدی در پاســخ به این پرســش که معاونت حقوقی برای دریافت مطالبات ایران از کشورهای مختلف چه 
اقداماتی انجام داده نیز گفت: تیمی متشکل از تمام بخش های حقوقی مختلف در حال بررسی تمام راه حل ها در این 
زمینه است و همزمان به طرف مقابل توجه داده شده که زمینه های اقدام حقوقی در حال انجام است و انها هم تاش 
کرده که به دلیل تذکرات ما، همکاری هایی از سوی یکی دوتا از کشورها آغاز شده است.وی افزود: پیشنهاداتی هم 
ارائه دادند که ما به ازای این مبالغ، نیازهایی که هست تا حدی تامین کنند. اگر پیشرفت ها در حدی که می خواهیم 

نباشد اقدامات حقوقی در حدی که می تواند تاثیرگذار باشد حتماً انجام می شود.

 عضو حقوقدان شورای 
نگهبان خواستار انتشار 
مشروح مذاکرات هیأت 

وزیران شد
عضو حقوقدان شــورای نگهبان عنوان 
کرد: هیــأت وزیران و ســایر نهادهای 
تصمیم گیر، داوطلبانه در جهت شفافیت 
گام بردارند و مذاکرات خود را منتشــر 
کنند.هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان 
شورای نگهبان در حساب کاربری خود 
در توییتر، نوشت: دیروز بخش دیگری از 
مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر 
شد.وی تاکید کرد: همزمان نسخه برخط 
آن نیز در ســامانه جامع نظرات شورای 
نگهبان قرار دارد که بــرای عموم قابل 
شورای  حقوقدان  اســت.عضو  مشاهده 
نگهبــان در پایان مطلب خــود آورده 
اســت: هیئت وزیران و ســایر نهادهای 
نیــز داوطلبانــه در جهت  تصمیم گیر 
شفافیت گام بردارند و مذاکرات خود را 

منتشر کنند.
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بانکها وزیر اقتصاد:

هدف از عرضه سهام در قالب ETF توزیع عادانه ثروت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب شــایعه تامین درآمد دولت از محل حمایت از 
بازار سهام، گفت: از اهداف عرضه سهام در قالب صندوق ETF حرکت به سمت عادانه 
سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.»فرهاد دژپسند«، دیروز در حاشیه جلسه هیات 
دولت ضمن تشریح سیاست های بازار سرمایه گفت:صیانت نباید معادل ضمانت بازار 
ســرمایه فرض شود و میان این دو تفاوت وجود دارد و سیاست های حمایتی دولت، 
امروز یک نمونه اش در پذیره نویســی سهام دارا دوم یا پاایشی یکم مشهود است و 
به دنبال صیانت از این بازار هســتیم.وی اضافه کرد: ولت اهتمام جدی برای تقویت 
بازار سرمایه دارد و به اعتقاد دولت یکی از محیط های مناسب برای سرمایه گذاری به 
ویژه برای دارندگان سپرده های خرد، این بازار است. دژپسند پیرامون تاثیر بلند مدت 
بازار سرمایه بر اقتصاد کشور، افزود: این بازار عاوه بر آنکه می تواند محل خوبی برای 
نگهداری پس اندازهای عموم مردم باشد، می تواند جایگاه مناسبی هم برای برای تامین 
مالی بنگاه های تولیدی باشــد.به گفته وی، بنگاه ها برای تامین سرمایه گذاری ثابت و 
ســرمایه در گردش خود می توانند از ظرفیت این بازار به اشکال مختلفی مانند عرضه 
ســهام، عرضه اوراق صندوق پروژه و تشکیل و پذیره نویسی شرکت های سهامی عام 
اقدام کنند.دژپسند توضیح داد: امروز در بازار سرمایه از نظر روش، تنوع وجود دارد و 
محیطی نیز برای سرمایه گذاری در تولید فراهم شده که در نتیجه آن عرضه کاا برای 
بازار داخلی و صادرات افزایش پیدا می کند.رییس شــورای عالی بورس و اوراق بهادار 
گفت: دولت چنانچه به دنبال تامین درآمد بوســیله فروش سهام شرکت های دولتی 
بود، نباید با این روش ســهام خود را می فروخت و بــرای این فروش هم تخفیف در 
نظر می گرفت.دژپسند افزود: چنانچه دولت اقدام به فروش بلوکی این سهام می کرد 

و فردی ۱۵ درصد از سهام پتروشیمی ها را خریداری می کرد، یک صندلی مدیریتی 
بــه او می داد، بنابراین نیازی نبود تا ۲۰ درصد تخفیف را برای این فروش اختصاص 
دهد، این امکان وجود داشــت ۲۰ درصد هم گران تر سهام خود را به فروش برساند.

او هدف دولت از انتخاب این شیوه را توزیع فراگیر ثروت، ایجاد زمینه برای مشارکت 
عمومی، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و اصاح نظام توزیع درآمد دانست.وزیر 
اقتصاد در عین حال تصریح کرد: اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای این سهام به این 
معنی است، فردی که پنج میلیون تومان از این سهام را خریداری کند، به ازای آن یک 
میلیون تومان از ارزش این سهام، تحفیف گرفته و به عبارت دیگر به اندازه یک میلیون 
تومان از ثروت ملی بهره می گیرد و این یک حرکت به سمت عادانه سازی نظام توزیع 
درآمد و ثروت اســت.وی افزود: سوالی که در مورد افراد خریدار دارا یکم، وجود دارد 
اینکــه، چنانچه فردی دو میلیون تومان ســهام دارا یکم را خریداری کند، آیا در این 
پذیره نویســی جدید می تواند به اندازه سقف تعیین شده پنج میلیون تومانی از سهام 
دارا دوم را هم خرید کند، پاسخ داد: افرادی که دو میلیون تومان از سهام دارا یکم را 
با تخفیف خریده اند، از سهام دارا دوم می توانند سه میلیون تومان با اعمال تخفیف ۲۰ 
درصدی خریداری کنند و بقیه خرید آنها بدون اعمال تخفیف انجام خواهد شد.وزیر 
امور اقتصادی و امور دارایی تاکید کرد: امکان پذیره نویسی در دارا دوم یا پاایشی یکم 
برای همه مردم که دارای کارت ملی باشند، امکان پذیر است. اما به افرادی که تصمیم 
دارند به بازار ســرمایه ورود کنند، توصیه می کنم، اقتضای بازار سرمایه داشتن صبر و 
به خرج دادن حوصله اســت. این افراد باید با نگاهی بلند مدت، از انجام واکنش های 

هیجانی در این بازار پرهیز کنند.

دکتر علی صالح آبادی مطرح کرد:
مهار تورم در گرو پرهیز از خلق پول

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران عمده مشکات اقتصادی ما اتکای 
سیاســت های مالی و بودجه ای دولت به منابع نفت بوده در واقع دارهای نفتی 
مهمترین ریشــه تورم در ایران اســت.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به 
تازگی در نشستی اختصاصی پاسخگوی سواات خبرنگاران خبرگزاری تسنیم 
در حوزه های مختلف اقتصادی بود.دکتر علی صالح آبادی در این جلسه گفت: 
ضرورت استقال بانک مرکزی امری مهم و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور است 
؛اســتقال بانک مرکزی به این معناست که این نهاد درگیر تامین ریال بودجه 
دولت نشود.وی اظهار داشت: در طول سالیان چون اقتصاد ما نفتی بوده و بودجه 
دولت از محل فروش نفت تامین می شــده بنابراین نگاه دولت به بانک مرکزی 
اســت که نفتی را که فروخته ریــال آن را بانک مرکزی به دولت بدهد، این ارز 
در اختیار بانک مرکزی اســت و بانک مرکزی باید بــه دولت ریال بدهد، بانک 
مرکزی این ارز را در دوره هایی که تحریم نیســت، به واردکنندگان می فروشد 

ریال می گیرد و به دولت می دهد. 

  در آیین اختتامیه سومین همایش ملی »نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید«؛

تندیس زرین رضایتمندی مشتری به بانک 
صادرات ایران رسید

ســومین همایش ملی »نقش مدیران اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید« تحت عنوان اجاس سراســری رضایتمندی مشــتری، دوشنبه 
ســوم شــهریورماه٩٩، در تاار آبگینــه وزارت امور خارجه برگــزار و تندیس 
زرین »رضایتمندی مشــتری« به بانک صادرات ایــران تعلق گرفت.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایران این اجاس با رویکرد نقش مدیریت در روند 
بهبود پاسخگویی به مشتری در دوران کرونا و پساکرونا به ریاست دکتر رضایی 
کوچی، رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی و حمایت ادواری 
وزارتخانه هــای ارتباطــات و فناوری اطاعات، صنعت، معــدن و تجارت، راه و 
شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرمانداری تهران 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور مدیران و کارشناسان اقتصادی، صنایع 

تولیدی و شرکت های خدماتی بزرگ کشور به انجام رسید.

اهدا لوح تقدیر و تندیس اجاس سراسری 
رضایت مندی مشتری به بانک توسعه تعاون

اجاس سراسری رضایت مندی مشتری با رویکرد نقش مدیریت در روند بهبود 
پاسخگویی به مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا و سومین همایش ملی نقش 
مدیران اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد با رویکرد مشتری مداری در تاار آبگینه 
وزارت امور خارجه برگزار شــد.در این مراسم مدیران برخی دستگاه های دولتی 
و همچنین مدیران بخش خصوصی ضمن تبیین اهمیت مشتری مداری جهت 
تقویت بخش تقاضای اقتصاد و کمک به بهینه نمودن کیفیت محصوات تولیدی 
و خدمات، به انتقال تجربیات خود در زمینه ارتقا رضایت مشتری پرداختند.در 
این همایش اشتراک و انتقال دانش و تجارب متخصصین، مسئولین و نخبگان 
مدیریت ایران در دوران کرونا و پســا کرونا، اشــاعه فرهنگ شــاخص رضایت 
مشتری و کیفیت در بازارهای رقابتی ملی و بین المللی، تبیین جایگاه کیفیت و 
بهره وری محصول تولید ملی در رعایت حقوق مصرف کننده در بین آحاد مردم 
در شــرایط بحرانی، افزایش فضای رقابتی در شرایط کرونا و پساکرونا با تأکید 
بر استانداردســازی محصوات و خدمات باکیفیت برتر، ارزیابی نقش مدیریت و 
کارآفرینی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و ارائه راهکارهای 
نوین جهت برآورده نمودن این اهداف، نقش مشــتری مداری و شیوه های نوین 
رهبری بازار در جهش تولید، تقویت اســتراتژی های سازمان به منظور برآورده 

نمودن نیازهای مشتریان موردتوجه و بحث و بررسی قرار گرفت.

بانک را به خانه شما آوردیم
بانک قرض الحسنه مهر ایران خدمات مختلفی را ارائه می کند تا مشتریان بتوانند 
از طریق آن صفر تا ۱۰۰ عملیات بانکي خود را بدون حضور در شعبه و به صورت 
غیرحضوري انجام دهند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
بانکداری الکترونیکي در سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیري در ایران داشته و 
اکنون خدمات بانکي از طرق دستگاه ها و کانال هاي مختلف قابل دریافت است. 
با این حال به نظر مي رســد در برهه گــذر از بانکداري الکترونیکي به بانکداري 
دیجیتالي قرار داریم.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در سند »بانکداري آینده 
و تحول دیجیتالي« تأکید کرده اســت: در اقتصاد هوشــمند، نیازي به حضور 
بانک هاي بزرگي به لحاظ ابعاد فیزیکي نیســت و بانک ها از طریق در دسترس 
قرار دادن خدمات در هر جایي و در هر زماني به اقتصاد و جامعه کمک مي کنند. 
البته این مهم، مســتلزم تحول بانکداري متناسب با رشد فناوري است تا زمینه 
تحقق و توسعه اقتصاد هوشــمند را فراهم سازد. به یک معنا می توان گفت در 
بانکداری دیجیتالي دیگر مانند بانکداري الکترونیکي مشتري به شعبه یا محل 
استقرار ماشین بانکي مراجعه نمي کند، بلکه سعي بر این است که خدمات بانکي 
در محل حضور مشتري ارائه شود. به همین علت نیز ارائه خدمات بانکي از طریق 

دستگاه هاي در اختیار مشتري در اولویت قرار مي گیرد. 

 پذیره نویسی سهام صندوق پاایشی یکم
 با سامانه های غیرحضوری بانک پاسارگاد

به منظور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا، پذیره نویســی واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق  سرمایه گذاری پاایشــی یکم، عاوه بر شعبه ها، 
از طریق سامانه های غیرحضوری بانک پاســارگاد به نشانی ETF.bpi.ir و 
نیز از طریق اپلیکیشــن کیپاد، از تاریخ ۵ شهریور لغایت ۱٩ شهریور سال 
۱3٩٩، انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در راستای 
اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱3٩٩ کل کشور و 
مصوبات هیأت  وزیران در این زمینه، باقیمانده ی سهام دولت در شرکت های 
»پاایش نفت تبریز«، »پاایش نفت بندرعباس«، »پاایش نفت اصفهان« 
و »پاایش نفت تهران« از طریق کارگزاری های بورس، سامانه های آناین 
معاماتــی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب از جمله 
بانک پاسارگاد، واگذار می شود.سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر 
کد ملی ایرانی( در مجموع دو صندوق »دارا یکم« و »پاایشــی یکم«، ۵۰ 
میلیون ریال )پنج میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر 
فرد دارای کد ملی امکان پذیر اســت و محدودیت ســنی برای متقاضیان 
وجود ندارد.قیمت سهام تشکیل دهنده ی واحدهای سرمایه گذاری صندوق، 
با ۲۰درصد تخفیف نســبت به قیمت پایانی روز معاماتی قبل از شــروع 

پذیره نویسی، محاسبه می شود.

 شاخص بورس ۶۸ هزار واحد رشد کرد
شــاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشــد ۶۸هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۷۱۸هزار 
واحد قرار گرفت. در جریان دادوســتدهای امروز بازار سرمایه بیش از 4میلیارد و ٩٩۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی 
بالغ بر ۸هزار و ۶۰۶میلیارد تومان در بیش از ٩3۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۶۸هزار و 
۷۲۲واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۰۷۱۸هزار و ۷۶۶واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز 
جاری به نام نمادهای معاماتی شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی شــد و در مقابل شــرکت های گروه صنعتی ملی، پارس الکتریک و داده پردازی ایران با افت خود مانع افزایش 
بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲میلیارد و 44۰میلیون ورقه 
به ارزش ۶هزار و ۵۰۸میلیارد تومان در ۷۸۵هزار و ٩۱۵نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۶4٩واحد رشد کرد و در ارتفاع 
۱۸هزار و ۱۶۰واحد قرار گرفت.در این بازار هم امروز بیشــترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاماتی 
سنگ آهن گهر زمین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و پلیمر آریا ساسول شد و در مقابل شرکت های کشت و صنعت 
دشــت خرمدره، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و کشت و دام قیام اصفهان بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس 

به نام خود ثبت کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعام کرد:
پذیره نویسی صندوق دارا دوم تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت

رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: پذیره نویســی صندوق دارا دوم، از فردا آغاز و تا چهارشنبه دو هفته آینده، ادامه خواهد 
داشت.، علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی در خصوص عرضه صندوق ETF، دارا دوم اظهار داشت: طبق اعام دولت 
قرار است، عرضه صندوق  پاایشی یکم با نماد پاایش شامل سهام  »پاایشگاهای تهران، بندر عباس، تبریز و اصفهان«، عرضه 
شــود.وی در ادامه گفت: مردم می توانند از امروز صبح تا چهارشــنبه دو هفته آینده، از طریق درگاه های بانک ها یا کارگزاری ها 
اقدام به پذیره نویسی این صندوق کنند؛ ضمن اینکه برای خرید سهام صندوق پاایشی دارا دوم  محدودیت سنی وجود ندارد و 
افراد با حداقل اطاعات هویتی می توانند پذیره نویسی را انجام دهند.رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: هدف دولت این 
است که سرمایه های خرد مردم وارد بازار شود و به سمت تولید حرکت کند؛ البته این صندوق ها قرار است با ۲۰ درصد تخفیف 
و براساس قیمت پایانی امروز نماد 4 شرکت پاایشی پذیره نویسی شود.وی اظهار داشت: افرادی که کد بورسی دارند، می توانند 
از طریق کارگزاری ها اقدام به پذیره نویسی کنند و افرادی هم که کد بورسی ندارند، می توانند با استفادهاز  کارت ملی به بانک ها 
مراجعه کنند.رییس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: افرادی که صندوق دارا یکم را به ارزش دو میلیون تومان خریداری کردند، 

این فرصت را دارند که صندوق دارا دوم را تا سقف پنج میلیون تومان پذیره نویسی کنند.

افزایش ۳۷ درصدی هزینه های دهک دهم 
هزینه های دهک دهم نسبت به پارسال بیش از 3۷ درصد افزایش یافته که در 
مقایسه با دهک اول ۱۰ درصد بیشتر است.  آماری که اخیرا مرکز آمار ایران از 
وضعیت تورم و تغییر قیمت کاا و خدمات مصرفی مردم منتشر کرد نشان از این 
داشت که تورم نقطه به نقطه و به عبارتی افزایش هزینه های خانوارهای ایرانی 
نسبت به مرداد ماه سال گذشته در مجموع 3۰.4 درصد افزایش داشته که این 
رقم نسبت به تیر ماه امسال هم 3.۵ درصد رشد کرده است. اما بررسی وضعیت 
۱۰ دهک هزینه ای نشــان از افزایش قابل توجه هزینه بین دهک ها نسبت به 
مرداد پارسال دارد؛بطوری که تورم نقطه به نقطه در دهک دهم به 3۷.۸ درصد 
رســیده که نسبت به تیر ماه بیش از پنج درصد رشد دارد. بر این اساس تامین 
هزینه برای پایین ترین دهک نســبت به سال قبل به طور متوسط 3۷.۸ درصد 
افزایش دارد.این در حالی اســت که دهک اول تورم ۲۷.۷ درصدی در مرداد ماه 
را نســبت به مرداد سال گذشته تجربه کرده و این رقم در دهک های بعد بااتر 
می رود، بــه عبارتی تحمیل هزینه به افراد نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و 

اقشار پردرآمد بوده است.

فاصله تورمی دهک ها بیشتر شد
اماربرای مرداد تورم ساانه ۰.۶ درصد کاهش داشته و به ۲۵.۸ درصد رسیده بود، 
که وضعیت این شاخص در بین دهک ها نیز در بازه ۲3.4 درصد برای دهک اول 
تا ۲۸.۸ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲۱.۶ درصد برای دهک 
اول تا ۲۲.3 درصد برای دهک نهم اســت. هم چنین برا گروه عمده »کااهای 
غیــر خوراکی و خدمات« بین ۲۵.۲ درصد برای دهک اول تا 3۰.۶ درصد برای 
دهک دهم است.فاصله تورمی دهک ها در میان دهک های مختلف هزینه ای، ۵.4  
درصد رسیده که نسبت به تیرماه )4.۷ درصد( ۰.۷ درصد افزایش داشته است. 

همچنین فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
نســبت به ماه قبل ۰.٩ درصد کاهش و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و 

خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

استاندار کرمانشاه
اتحاد، انسجام و وفاق ملی برای پیشرفت و 

اقتدار ایران اسامی گفتمان دولت است
استاندار کرمانشــاه در پیامي ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت یاد و خاطره 
شهیدان رجایي و باهنر را گرامي داشت و از تاش و کوشش خدمتگزاران خدوم 
و صدیــق نظام جمهوري اســامي تقدیر کرد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
اســتانداری کرمانشاه در متن پیام هوشنگ بازوند آمده است:هفته اول شهریور 
ماه به یاد اسوه های بزرگ تقوا، اخاص و ایمان و خدمتگزاران جهادی و انقابی 
مردم » شــهیدان رجایی و باهنر« به عنوان هفته دولت نامگذاری شــده است. 
از ویژگی های شــخصیتی این شــهیدان می توان به تعهد و پیوند ناگسستنی 
به آرمان های واای انقاب اســامی اشــاره کرد که با تاش، رشادت و دلیری 
برای حل مشــکات دلسوزی و کوششی وصف ناپذیر داشتند و در نهایت ساده 
زیستی و مردمی بودن در راه اعتای انقاب و در حین خدمت  توسط مزدوران 
به شهادت رسیدند. بی شــک راه این عزیزان که در دوران سخت مسیر مبارزه 
را با توفیق و ســربلندی پشت سرگذاشــته بودند و برای اسام و انقاب تا پای 
جان ایستادگی کردند امروز نیز توسط کارگزاران خدوم ملت با جدیت بیشتری 
ادامه دارد. زنده نگه داشــتن نام و یاد این شهیدان واامقام و پاسداشت خدمات 
ماندگارشــان که از منظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مظهر علم و عمل 
بودند امروزه بسیار ضرورت دارد و نام نیک این عزیزان پاسدار فرهنگ شهادت و 
گفتمان انقاب است که در تاریخ ماندگار شد و به راستی اندیشه ها و اعتقادات 

مکتبی شهید رجایی و باهنر الگوی رفتاری مدیران و کارگزاران است. 

کاهش شدید درآمدهای نفتی موجب شد تا با تغییر 
روند تامین مالی در بودجه ساانه سهم نفت از یک 
ســوم به کمتر از یک دهم رسیده و در مقابل سهم 
درآمدهای ناشی از فروش اوراق و سهام دولت که تا 
همین چند سال پیش رقم ناچیزی در بودجه ساانه 

محقق می شد، به طور قابل توجهی رشد کند.
ســالیان طوانی نفت بر بودجه ایــران تکیه زده و 
عمده درآمدهای دولت برای اداره کشور از این محل 
تامین می شد، درحالی بودجه نقدی همواره مورد 
نقد بود و در اسناد باادستی به کاهش این وابستگی 
تاکید می شــد که هیچ گاه حرکت موثری در این 
رابطه انجام نشد تا اینکه بعد از تشدید تحریم ها در 
سال های اخیر به طور طبیعی تامین منابع بودجه 
روند دیگــری در پیــش گرفت.نگاهی به وضعیت 
بودجه ای دولت ها  در چند ســال گذشــته نشان 
می دهد که به عنوان مثال درسال ۱3٩۲ از بودجه 
مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بخش عمومی 
حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده 
های آن ، ٩۰ هزار میلیارد تومان درآمدها )مالیات 
و سایر درآمدها( و همچنین 4٩ هزار میلیارد تومان 
واگذاری دارایی های مالی )فروش ســهام و اوراق (

بوده است که البته در ســال ۱3٩۲ طبق گزارش 
خزانه فقط ۱4 هــزار میلیارد تومــان از واگذاری 
دارایی مالی محقق شد. بر اساس این مصوبه بودجه 

در حدود هشت سال پیش حداقل یک سوم تامین 
منابع دولت از محل نفت صورت گرفته، اما به تدریج 
و با گذر زمان با تشــدید تحریم ها و کاهش فروش 
نفت به مرور ســهم نفت از بودجه ایران کمتر شده 
اســت، به ویژه در دو سال اخیر که رقم فروش نفت 
تا حد قابل توجهی کاهــش یافته و میزان مصوب 
محقق نشده است؛ به طوری که از حدود دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار بشــکه در روز به یک میلیون در سال 
جاری رسید که آن هم بنابر اعام مسئوان تحقق 
نیافته است.آمار نشان می دهد از منابع حدود ۵۷۰ 
هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان به نفت اختصاص داشــته که کمتر 
از یک دهم بودجه عمومی دولت اســت و در چهار 
ماه اول امســال از رقم مصوب کمتر از شش درصد 
محقق شده اســت. اما در سوی مقابل روند تامین 
منابع از محل اوراق و سهام شرکت ها در چند سال 
اخیر نسبت به قبل تغییر قابل ماحظه ای دارد ؛ به 
طوری که اکنون در بودجه امسال ۱۷۶ هزار میلیارد 
تومان بــرای واگذاری دارایی های مالی پیش بینی 
شده که این رقم در ادامه با توجه به کسری بودجه 
دولت و عــدم تحقق درآمدهای نفــت، با افزایش 
بیشتری مواجه و انتشار اوراق بدهی نیز همزمان از 
سوی بانک مرکزی انجام می شود.تازه ترین گزارش 
اعامی از سوی خانلو - رییس امور پایش تعهدات 

دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و و بودجه - از 
این حکایت دارد که  که در عملکرد ســال ۱3٩۲ 
سهم منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاری سهام 
شرکت ها در منابع عمومی بودجه حدود ۷.۷ درصد 
بوده )۱۱.4 هزار میلیارد تومان نســبت به ۱4۷.۵ 
هزار میلیارد تومان( و در عملکرد ســال ۱3٩۸ این 
ســهم به ۲3.4 درصد رسیده اســت. )۱۰۱.۷ هزار 
میلیارد تومان نسبت به 434.۶ هزار میلیارد تومان(. 
همچنین در عملکرد چهارماهه اول ســال ۱3٩٩ 
منابع حاصل ازفــروش و واگذاری اوراق و واگذاری 
سهام دولت در شرکت ها بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله 
طی دوره یادشــده، ســهمی 4۱ درصدی  به خود 
اختصاص داده اســت.بر این اساس در حال حاضر 
مهمترین محل درآمدی دولت واگذاری دارایی های 
مالی از محل فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق 
است، دولت 3۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهام 
شرکت ها در بازار سرمایه دارد که معتقد است حتی 
فروش بخشــی از این دارای نقد به آسانی می تواند 
بیشترین کسری بودجه آن را جبران کند. از سوی 
دیگر انتشــار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی در 
دســتور کار قرار دارد که در چند ماه اخیر بیش از 
۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته  و بخشــی از 

کسری بودجه را جبران کرده است.

جزر و مد نفت و بورس در بودجه   

رئیس کل بانک مرکــزی ضمن ارائه 
گزارش خاصــه تحوات نقدینگی در 
مرداد امســال گفت: رشد نقدینگی در 
پنج ماهه ســال جاری نسبت به پایان 
ســال ۱3٩۸ حدود ۱۲ درصد اســت 
که باتوجــه به تحوات ســال  جاری 
همچون تأمیــن منابع مالــی مبارزه 
بــا آثار اقتصادی کرونا، رقم مناســبی 
ارزیابی می شــود.عبدالناصر همتی در 
هزار و دویســت و نود و نهمین جلسه 
شورای پول و اعتبار، ضمن ارائه گزارش 
خاصه تحوات نقدینگی در مرداد ماه 
ســال جاری، تصریح کــرد: از ابتدای 
ســال جاری حدود ۵۸ هــزار میلیارد 
تومان اوراق دولت به فروش رســیده 
که تأثیر مهمــی در جلوگیری از پولی 
شدن کسری بودجه داشــته است. با 
توجه به تحوات اجزای پایه پولی، پایه 
پولی در پنج ماهه ســال جاری، نسبت 
به پایان ســال ٩۸، حدوداً  چهار درصد 
رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی 
نیز به محدوده ۷.۵واحد رسیده است.

وی خاطرنشــان کرد: ایــن امر عمدتاً 

تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی 
بانک ها به منظور تأمیــن منابع مالی 
مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. 
بر این اساس رشــد نقدینگی در پنج 
ماهه سال جاری نسبت به پایان پارسال 
حدود ۱۲ درصد اســت کــه باتوجه 
به تحوات ســال جاری رقم مناسبی 
ارزیابی می شــود. رییس شورای پول و 
اعتبار در این گزارش به برخی تحوات 
در رویه های سیاســتگذاری و مدیریت 
پولی اشــاره کرد و گفت: استقرار نظام 
عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و 
دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم 
شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک ها 
نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت 
از جمله تحوات رخ داده در این زمینه 
اســت.همتی طی ارائه این گزارش، به 
تحوات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت 

مناسب بدهی بانک ها به بانک مرکزی و 
نیز کنترل تحوات ارزی در مرداد ماه 
اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم 
آمدن زمینه های کنترل بیشــتر تورم 
دانست. عالی ترین مقام بانک مرکزی 
ضمن اشاره به تحوات بازار نیما، تأکید 
کرد: باتوجه به افزایــش عرضه ارز در 
این بازار، انتظــار می رود ثبات بازار ارز 
تقویت شود و شــاهد ثبات بیشتر در 
بازارهای مالی باشیم. طبق اعام بانک 
مرکزی، اعضای شــورای پول و اعتبار 
از حمایت های مقــام معظم رهبری از 
تاش ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی 
کرده و حمایت های ایشان را پشتوانه ی 
ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق 
در اجرای سیاست های پولی این بانک 
دانســتند و مراتب ســپاس خود را از 
تدابیر راهگشای ایشــان اعام کردند.

در ادامه این جلســه، بنا به پیشنهاد 
بانــک مرکــزی و با هــدف مدیریت 
ریســک نقدینگی بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی، شــورای پول و 
اعتبــار بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی را موظف کرد، ظرف مدت 
ســه ماه، حداقل معادل سه درصد از 
مانده کل سپرده های خود را به صورت 
اوراق مالی اســامی قابــل معامله در 
بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل 
کشور منتشر می شود، نگهداری کنند. 
یادآور می شــود شورا به بانک مرکزی 
اجازه داد بنا به شــرایط و اقتضائات، 
نسبت یاد شــده را در مورد بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی، تعدیل 
کند.شــورای پول و اعتبــار به منظور 
تســهیل در جریان مبادات خرد، با 
صدور کیــف الکترونیک پول از طریق 
بانک ها و موسسات اعتباری غیر  بانکی 
بر اســاس ضوابط راهبــری و نظارتی 
که توســط بانک مرکزی تهیه و اباغ 
خواهد شــد، مشروط بر آنکه منجر به 

خلق پول نشود، موافقت کرد.

تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار
صدور کیف الکترونیک پول
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اردکانیان:گزیده خبر

۸.۴ میلیون خانوار مشمول برق رایگان هستند
وزیــر نیرو با بیان این کــه کم مصرف ها در حــوزه انرژی از 
تخفیف صد درصدی برخوردار می شوند گفت: مطابق آمار بر 
اســاس الگوی مصرف، حدود ۸ میلیــون و ۴۰۰ هزار خانوار 
جزو مشترکان کم مصرف هستند.رضا اردکانیان«، با اشاره به 
مصوبه اخیر دولت مبنی بر رایگان شدن برق ۳۰ میلیون نفر 
در کشــور اظهار کرد: اصل این طرح در جهت اصاح مصرف 
است و بر این اساس مصرف کنندگان در بخش خانگی به سه 
دســته »خوش مصرف ها« با حدود ۱۶.۵ میلیون مشــترک 

خانگی، »کم مصرف ها« و »پرمصرف ها« تقسیم شده اند.
وی ادامه داد: اکنون این طرح در بخش برق اســت و مصوبه 
هیــات وزیران به ما دو ماه فرصت داده مقدمات اجرای آن را 
فراهم کنیم که برای کوتاه شدن زمان تاش خواهد شد. اصل 
موضوع اطاع رســانی و آموزش است. استارت آپ های زیادی 
در این زمینه فعال خواهند شد و صدا و سیما همکاری وسیعی 
خواهد داشت.وزیر نیرو همچنین گفت: در موضوع آب هم باید 
جلوتر برویم ببینم چگونه می شود عمل کرد.وی خاطرنشان 
کرد: در شرایط کرونایی برق یک واحد درمانی و بیمارستانی 
قطع نشد و این حاکی از آن است که هزاران خدمتگذار مردم 
در صنعت آب و برق مشغول فعالیت بودند و مردم قدرشناس 
این تاش هســتند.وزیر نیرو همچنین اظهار داشــت: آب و 

برق دو محصول بســیار مهم در هر جامعه ای است که ارتباط 
مســتقیم با رفاه، آسایش، امنیت خاطر و سامت مردم دارند 
. در منطقه ما به لحاظ وضعیت اقلیمی که منطقه ای خشک 
و نیمه خشــک اســت، اهمیت این موضوع بیشتر و این نیاز 
در تابستان شدیدتر احساس می شــود، شرایط کرونایی هم 
موضوع را خیلــی مهم می کند.بنا بر اعــام وزارت نیرو وی  
افزود: خوشبختانه با همراهی مردم بویژه در ماه های اخیر در 
مصرف آب و برق، توانســتیم اوج بار برق را در یک تابســتان 
نسبتا« طوانی و گرم با موفقیت پشت سر بگذاریم و نسبت به 
سال های قبل که همیشه این اوج بار حدود ۵ درصد افزایش 
می داشــت و ناچار بودیم برای تامین آن از مدت ها قبل یک 
ســرمایه گذاری سنگین برای احداث نیروگاه ها داشته باشیم، 
اوج بار ما در تابســتان امسال همانند سال گذشته تنها یک 
درصد افزایش داشــت اما در عوض توانستیم انرژی بیشتری 
را عرضه کنیم.وی یادآوری کرد: امسال در حالی که خیلی از 
کشورها حتی صنعتی دنیا به دلیل شرایط کرونایی و رکود و 
کسادی گزارش دادند ۵ تا ۲۵ درصد انرژی کمتری را مصرف 
کردند و بازار برای آن وجود نداشت در صنایع بزرگمان بیش 
از ۱۱ درصد و عرضه انرژی در کل در کشور ۴.۵ درصد نسبت 

به سال قبل بیشتر بود.

 راه اندازی سکوی S1 میدان مشترک سلمان 
در آب های خلیج فارس

به گزارش شــرکت نفت فات قاره ایران، این ســکوی ۱۰۵۰ تنی که توســط 
متخصصان توانمند کشورمان ساخته و در اسفندماه سال گذشته در محل مورد 
نظر نصب شــده اســت، پس از انجام عملیات تکمیلی راه اندازی، به بهر ه برداری 
رسید.با بهره برداری از این سکوی سرچاهی در میدان سلمان، ظرفیت تولید نفت 
در این میدان مشترک افزایش خواهد یافت.مهندسی، طراحی و ساخت سکوی 
S۱ صددرصد ایرانی اســت. در این سکو از به روزترین تجهیزات کنترل استفاده 
شده و کلیه تجهیزات فرآیندی و ایمنی این سکوی سرچاهی به صورت کنترل 
از راه دور از ســکوی مادر )ســلمان( صورت گرفته، همچنین پایش آن از طریق 
دوربین های مدار بســته انجام می شــود.پس از نصب عرشه سکویS۱ ، عملیات 
hook up شامل برقراری ارتباط برق و فیبر نوری زیر دریایی بین سکوهای مجتمع 
نفتی ســلمان و سکوی اقماریS۱ ، همچنین ارتباط لوله های زیر دریایی نفت و 
گاز با ســکو و اجرای سایر اتصاات از شیرهای سرچاهی انجام شد.از سوی دیگر 
پس از آزمایش های رادیوگرافی، هیدروتست و نشتی یابی، عملیات پیش راه اندازی 
و راه اندازی مطابق با اســتاندارد های روز و با نظارت همکاران ســکوی سلمان و 

مهندسی و ساختمان اجرا شده است.

یک مقام مسوول اعام کرد:
افزایش بیش از ۲هزار مگاواتی ظرفیت 

نیروگاه ها
 مدیرعامل شــرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران گفت: هشت سد با قدرت 
تنظیم چهار میلیارد مترمکعب آب در دولت تدبیر و امید توســط شرکت آب و 
نیرو احداث و به بهره برداری رسیده و دو هزار و ۳۳۰مگاوات نیز در این دولت به 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور اضافه شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
نیرو، »بهروز مرادی« افزود: ســدهای ســیمره ) ایام(، رودبار لرستان، داریان) 
کرمانشاه(، سردشــت) آذربایجان غربی(، ازگله ) کرمانشاه(، قوچم ) کردستان(، 
ســرنی ) هرمزگان( و هیروی )کرمانشــاه( در هفت سال گذشته به بهره برداری 
رسید و سدهای کانی سیب ) آذربایجان غربی(، چمشیر ) خوزستان( و شفارود 
) گیــان( نیز تا پایان دولــت دوازدهم به بهره برداری خواهد رســید.وی افزود: 
مجموع ظرفیت نیروگاه های آبی کشور )۱۲ هزار و ۱۸۷ مگاوات( دو هزار و ۳۳۰ 
مگاوات )معادل ۱۹ درصد( در دولت های یازدهم و دوازدهم وارد مدار شــده اند.

مرادی گفت: نیروگاه های برق آبی ســدهای سیمره، رودبار لرستان، داریان، آزاد) 
کردســتان( ، سردشت و سیاه بیشه ) گیان( با مجموع ظرفیت دو هزار و ۳۳۰ 
مگاوات از ســال ۱۳۹۲ به بعد وارد مدار شده و تا کنون بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
گیگا وات ساعت تولید انرژی داشته که بخش عمده ای از آن در زمان پیک مصرف 
بود.مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اضافه کرد: این میزان تولید 
انرژی به نحوی بود که رکورد تولید انرژی نیروگاه های برق آبی شرکت آب و نیرو 

در سال ۹۸ شکسته شد.

طوفان هم نفت را تکان نداد
قیمت نفت آمریکا در معامات روز سه شنبه بازار آسیا که یکی از دو طوفان قدرتمند تهدیدکننده تولید و پاایش 
نفت در خلیج مکزیکو ضعیف شد و دیگری در حال شدت گرفتن بود، در حدود ۴۲ دار و ۵۰ سنت در هر بشکه 
ایســتاد و تغییر چندانی نداشــت.بهای معامات بازار نیویورک پس از افزایش ۰.۷ درصدی در روز دوشنبه، تغییر 
چندانی نداشت. طوفان گرمسیری مارکو ضعیف شده و هشدارهای ایمنی مربوط به آن کاهش پیدا کرد اما طوفان 
لورا در حال تبدیل شدن به یک تندباد است. حدود ۸۲ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکو با آماده شدن اپراتورها 
برای عبور طوفانها، متوقف شده است.پاایشگاههایی شرکتهایی شامل موتیوا اینترپرایز و والرو انرژی کورپ تعطیل 
شده اند و تعطیلی ظرفیت تولید فرآورده های نفتی احتماا به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بهای 
معامات بنزین آمریکا به دلیل نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، به بااترین حد از زمان شیوع پاندمی صعود کرد.

تندباد ممکن است روی جریان جهانی انرژی تاثیر گذاشته و به عنوان مثال باعت تغییر مسیر محموله های بنزین از 
اروپا به آمریکا و باا رفتن قیمت نفت در منطقه طوفان زده شود. با این حال تاثیر این طوفانها احتماا موقتی خواهد 
بود و ادامه شــیوع ویروس کرونا و بازگشت تدریجی تولید جهانی نفت همچنان عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمتها 
خواهند ماند.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر در بازار نیویورک ۰.۲ درصد کاهش یافت 
و به ۴۲ دار و ۵۵ ســنت در هر بشــکه رسید.بهای معامات نفت برنت برای تحویل در اکتبر، پس از افزایش ۱.۲ 
درصدی روز گذشته، ۰.۲ درصد دیگر افزایش یافت و به ۴۵ دار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، هوی لی، اقتصاددان بانک او سی بی سی در سنگاپور گفت: از دست رفتن تولید نفت خلیج مکزیکو معادل 
حدود دو درصد از تولید نفت آمریکا بوده و قدرت تاثیرگذاری باایی روی بازارها ندارد. ما شاهد حرکات قیمت تحت 

تاثیر اخبار تولید واکسن کرونا یا احیای تقاضا برای بنزین خواهیم بود.

تغییر صف بندی صادرکنندگان بزرگ نفت به چین
صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین ماه گذشته کاهش پیدا کرد و این کشور برای نخستین بار در دو سال گذشته 
به جایگاه ســومین صادرکننده بزرگ به چین ســقوط کرد. آمار اداره کل گمرک چین نشــان داد عربستان سعودی ۵.۳۶ 
میلیون تن معادل ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز نفت در ژوییه به چین صادر کرد که در مقایسه با ۸.۸۸ میلیون تن در ژوئن 
و ۶.۹۹ میلیون تن در ژوییه سال گذشته کاهش قابل ماحظه ای نشان داد.روسیه در ژوییه بزرگترین صادرکننده نفت به 
چین بود و ۷.۳۸ میلیون تن معادل ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت به این کشور صادر کرد. عراق با صادرات ۵.۷۹ میلیون 
تن نفت به چین، در جایگاه دوم ایستاد.عراق به تعهداتش برای کاهش تولید در ماه های مه و ژوئن در راستای توافق کاهش 
تولید اوپک پاس عمل نکرده اســت اما قول داده که در اوت و سپتامبر عاوه بر ۸۵۰ هزار بشکه در روز سهمیه تولیدش، 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز دیگر کاهش تولید اضافی انجام خواهد داد.برزیل با صادرات ۴.۵۹۴ میلیون تن نفت به چین در 
ژوییه که بر مبنای ســاانه ۲۷.۴ درصد رشــد داشت، در رتبه چهارم قرار گرفت.واردات نفت چین از آمریکا در ژوییه ۱۳۹ 
درصد بر مبنای ســاانه افزایش یافت و به ۳.۷ میلیون تن رســید. این افزایش نتیجه خرید ارزان چین پس از منفی شدن 
قیمتها در آوریل بود و آمریکا را در رتبه پنجمین صادرکننده بزرگ نفت به چین قرار داد.پس از آمریکا، آنگوا با صادرات 
۳.۶۰۲ میلیون تن نفت که ۷.۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت، در رتبه ششم و عمان با صادرات 
۳.۴۴۱ میلیون تن نفت که ۵۸.۹ درصد رشــد ســاانه داشت در رتبه هفتم قرار گرفت.واردات نفت چین از ایران در ژوییه 
به ۴۹۸ هزار و ۲۶ تن رســید که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته ۴۶.۲ درصد کاهش داشت و ایران را در جایگاه 
هشتم بزرگترین صادرکنندگان نفت به این کشور آسیایی قرار داد.چین در ژوییه ۳۸۷ هزار و ۷۹۲ تن نفت از مالزی وارد 
کرد که ۷۱ درصد در مقایســه با یک ماه پیش کاهش داشــت و این کشور را در رتبه نهم قرار داد.بر اساس گزارش رویترز، 

چین ماه گذشته از ونزوئا واردات نداشت.

به مناسبت هفته دولت:
 دستاورد هاي شرکت هاي توزیع 

در دولت تدبیر و امید
به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع برق استان زنجان، به مناسبت هفته دولت در راستاي 
تحقق منویات مقام معظم رهبري و تاکیدات رئیس جمهور، دستاورد هاي کم نظیر و ارزشمند 
جمهوري اســامي ایران وکارآمدي نظام در عرصه هاي مختلف تخصصي ، از زیر ســاخت ها و 
دستاورد هاي صنعت برق در دولت تدبیر و امید افتتاح و به بهره برداري خواهد رسید.شایان ذکر 
است در حال حاضر ۱۰۰ در صد جمعیت شهري و ۹۹.۷ درصد جمعیت روستایي کشور از نعمت 
برق برخوردار هستند، این آمار در سال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب معادل ۹۶ درصد و ۷۹ درصد 
بوده اســت.برپایه آمار هاي موجود براي اولین بار با یک رقمي شدن تلفات برق در سطح کشور 
به میزان قابل توجهي از هدر رفت انرژي برروي شبکه توزیع نیروي برق و منابع ملي پیشگیري 
شده است ، همچنین میزان رشد سالیانه اوج بار در فصل گرم سال با اجراي برنامه ها و اقدامات 
مدیریت مصرف از ۵ درصد به ۱ درصد کاهش یافته است.گفتني است میزان سرمایه گذاري ها 
در صنعت برق ) دولتي و خصوصي( ساانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بر اساس نرخ ارز جاري 
بوده است.تعداد ۸ نیروگاه حرارتي به ظرفیت ۹۸۲ مگاوات در ۴ استان، ۸ نیروگاه تجدید پذیر 
به ظرفیت ۴۰.۸ مگاوات در ۲ استان، و ۱۴ طرح مربوط به پست ها و خطوط انتقال برق در ۵ 
اســتان کشور از طرح هاي ساخت و سازي صنعت برق در قالب پویش # هر هفته – الف – ب 
– ایران تا پایان مرداد ماه سال جاري افتتاح شد.طرح هاي مرکز پایش بار و انرژي صنعت برق 
کشــور ، راه اندازي و بهره برداري از سامانه بیمه حوادث مشترکین برق ، اصاح شبکه فرسوده 
فشــار ضعیف و جایگزیني سیم هاي مسي با کابل خودنگهدار  و برنامه عبور موفق از دوره اوج 
مصرف برق در تابستان۹۹ از طرح هاي سازوکاري صنعت برق تا پایان مرداد ۹۹ در قالب پویش 
# هر هفته – الف – ب – ایران افتتاح شد.طرح هاي باقي مانده صنعت برق کشور تا پایان سال 
۹۹ شامل ۱۵ نیروگاه حرارتي ، ۲۵ نیروگاه تجدیدپذیر و ۲۱ طرح پست ها و خط انتقال برق مي 
باشد که به امید خداوند متعال این پروژه هاي تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداري خواهند رسید.

در هفته دولت صورت پذیرفت ؛
بهره برداری از طرح آبرسانی 

به  روستاهای رحمت آباد و فیلور 
شهرستان نجف آباد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در 
مراسم  بهره برداری از پروژه ی آبرسانی به  
روستاهای رحمت آباد و فیلور شهرستان 
نجف آباد، که با حضور معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد برگزار 
شــد اعام کرد: با اتصال شــبکه توزیع آب این روستاها به طرح 
آبرســانی اصفهان بزرگ، آب شرب ساکنان این منطقه به صورت 
پایدار تامین گردید. هاشــم امینی با بیان اینکــه این اقدام از آثار 
مثبت یکپارچه ســازی آب و فاضاب شهری و روستایی می باشد، 
افزود: با تحت پوشش قرار گرفتن روستاهای رحمت آباد و فیلور در 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، آب شرب جمعیتی بالغ بر  ۳ هزار و 
۸۰۰ نفر از اهالی این روســتاها  از نظر کمی و کیفی به طور قابل 
ماحظه ای ارتقا می یابد. وی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای این 
پروژه آب این دو روســتا از طریق دو حلقه چاه با دبی ۱۷ لیتر بر 
ثانیه تامین می شد، عنوان کرد: آب شرب مورد نیاز این منطقه ۴۷ 
لیتر در ثانیه بوده اســت که با اجرای این پروژه مشکل افت فشار و 
بعضا قطعی آب شرب ساکنان این دو روستا مرتفع شد.مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان افزود: با بهره بردری از طرح آبرسانی به 
روســتاهای رحمت آباد و فیلور بیش از ۱۱۵۰  مشــترک از آب با 

کیفیت بهره مند می شوند. 

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا آذربایجان شرقی 
خبر داد؛

تخصیص اعتبارات پروژه آبرسانی به 
میانه، آذرشهر، عجب شیر و تبریز

آذربایجــان شــرقی – وحید خــوش زرع: معــاون بهره برداری و 
توســعه آب شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی از تخصیص 
۱۰۰ درصدی اعتبارات پروژه آبرســانی ضروری به شهرستان های 
میانه، آذرشــهر، عجب شیر و تبریز خبر داد.به گزارش خبرنگار ما 
در آذربایجان شــرقی، محمد خانی، با بیان این مطلب اظهار کرد: 
جمعیت هریس رو به شمال پیشرفت کرده و جمعیت با مخزن هم 
تراز شــده و ازم بود مخزن جدیدی ایجاد شود، که این پروژه نیز 
آغاز شده است.این مقام مسوول در شرکت آبفا استان همچنین از 
افتتاح پروژه های آبرسانی در ۱۹ روستای آذربایجان شرقی در هفته 
دولت، خبر داد.خانــی افزود: مجموعه اعتبارات عمرانی بخش آب 
استان در ســال جاری برابر با ۱۴۵ میلیارد تومان است.وی اضافه 
کرد: حدود ۶۵ شــهر و ۱۴۰۰ روســتای آذربایجان شرقی تحت 
پوشش شــرکت آب و فاضاب استان هستند، تولید آب در حدود 
۱۵ شهر استان آن ها در سر به سر داشت به این معنی که آب مورد 

نیاز شهروندان به سختی تامین می شد.

 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

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 99-02
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گزیده خبر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

۱۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران گفــت: تعهدات ارزی 
صادرکنندگان طی ســالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۰ میلیارد 
یورو اســت که هنوز ۱۷ میلیارد یــورو ارز حاصل از صادرات 
طی این دو ســال بازنگشته اســت.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، حمید زادبوم در یک برنامه خبری با اشاره به 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، اظهار داشــت: موضوع رفع 
تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۲۲ فروردین سال ۹۷ مطرح 
شد، بنابراین صادرکنندگان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 
موظف به بازگشــت ارز حاصل از صادرات شدند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی 
کشــور از مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان اسفند ۹۸ به میزان 
۸۰ میلیارد یورو اســت، افزود: اما میزان تعهدات ارزی به این 
میزان نیســت به دلیل اینکه با توجه به برخی از مشــکات 
قیمت گذاری کاا در گمرکات که در ســال ۹۷ به وجود آمد 
بانک مرکزی برای صادرکنندگان ۲۰ درصد تخفیف قائل شد.

زادبــوم با بیان اینکه بنابراین صــادرات غیرنفتی در این بازه 
زمانی حدود ۵۶ میلیارد یورو اســت، بیان داشــت: بخشی از 

این صادرات نیز شامل فرآورده های نفتی مانند بنزین می شود 
که بازگشت ارز آن ۴۲۰۰ تومانی است و متعهد آن نیز دولت 
اســت بنابراین در مجموع صادرات غیرنفتی ما در بازه زمانی 
۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان اســفند ۹۸ بــه میزان ۵۰ میلیارد 
یورو است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین 
تعهدات ارزی صادرکنندگان به میزان ۵۰ میلیارد یورو است 
که ســر رسید صادرات ســال ۹۷ در دی ماه ۹۸ و سر رسید 
صادرات سال ۹۸ نیز در تیرماه ۹۹ بوده است.وی بیان داشت: 
لذا بر اساس اعام بانک مرکزی و آمار گمرک با کنار گذاشتن 
صــادرات فرآورده های نفتی در مجمــوع صادرکنندگان غیر 
نفتی بخش خصوصی و دولتی متعهد به بازگشت ۵۰ میلیارد 
دار ارز حاصل از صادرات بوده اند که بر اســاس آخرین اعام 
بانک مرکزی در هفته گذشــته به سازمان توسعه تجارت ۱۷ 

میلیارد یورو از این مبلغ ارز هنوز به کشور باز نگشته است.
زادبوم اظهار داشت: مازاد ۱۷ میلیارد یورو نیز تعهدات ارزی 
است ولی مربوط به شرکت ها و اقامی است که ارز را به قیمت 

۴,۲۰۰ تومان باز می گردانند که دولت متعهد آن است.

آغاز عملیات ساخت جاده بهابادی به دربند یزد 
با مشارکت چادرملو
   مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در مراسم 
آغاز ســاخت این پروژه گفت : بــرای احداث این جاده 
اســتراتژیک به طول ۱۰۵ کیلومتر که منجر به خروج 
شهرستان بهابادی از بن بست ارتباطی می گردد، بالغ 
بر ۱۴۴۵ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که 

نیمی از  آن از سوی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پرداخت خواهد شد. وی 
افزود چادرملو همواره خود را متعهد به ایجاد  زیر ساخت های توسعه در مناطق در 
حال فعالیت خود می داند و مشارکت در این پروژه نیز در همین راستا بوده  است. 
وی هچنین به سرمایه گذاری چادرملو و شرکت اهن و فواد غدیر ایرانیان برای 
ساخت مجتمع گندله ســازی بهاباد با ظرفیت ۴ میلیون تن اشاره کرد و افزود: 
برای اجرای این طرح بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و 
با بهره برداری از این پروژه تا ۲ سال آینده عاوه بر ایجاد اشتغال قابل توجه در 
شهرستان کم برخوردار بهاباد شرایط توسعه صنعتی منطقه را نیزفراهم می نماید.  
بر اســاس همین گزارش در این مراسم استاندار و نماینده مردم یزد و جمعی از 

مسوان استان و شهرستان یزد حضور داشتند.

غریب پور در آیین افتتاح آهن اسفنجی اردکان:
  ظرفیت تولید آهن اسفنجی به ۳۶.۳

 میلیون تن رسید 
خــداداد غریب پور در ارتباط زنــده تصویری با رییس 
جمهور گفت: با افتتاح کارخانه احیای مستقیم اردکان، 
ظرفیت تولید آهن اسفنجی در کشور به ۳۶.۳ میلیون 
تن رسید.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، غریب پور 
که به مناســبت هفته دولت، در هفتــه دهم »پویش 

ملی تولید، تدوام امید« و آیین افتتاح بزرگترین کارخانه احیای مستقیم بخش 
خصوصی در اردکان حضور یافته، تصریح کرد: ســال گذشته ۲۷.۹ میلیون تن 
آهن اسفنجی تولید شد که حاصل آن تولید ۲۷ میلیون تن فواد خام بود.معاون 
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: از این رقم, ۱۲ میلیون تن فواد به خارج 
کشور صادر شد.وی ادامه داد: صادرات فواد یکی از اقداماتی است که دغدغه مقام 
معظم رهبری مبنی بر خام فروشی را برطرف می کند.وی ارزش صادرات فواد را 
۴ میلیارد دار اعام کرد و گفت: تدابیر ستاد ملی مقابله با کرونا تاثیر به سزایی 
در رشــد تولید و صادرات داشته است که ضروری است از این تدابیر تقدیر شود.

رییس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: ســال قبل میزان صادرات فواد ۳۷ درصد 
و مس دوبرابر رشد پیدا کرد.وی درباره ویژگی های کارخانه فواد اردکان گفت: 
تکنولوژی تولید آهن اســفنجی این واحد میدرکس است که با سرمایه گذاری 
۷۵ میلیون دار و ۸۵۰ میلیارد تومان و توســط شرکت های داخلی راه اندازی 
شــده است.به گفته غریب پور، اشتغال مستقیم این کارخانه ۵۰۰ نفر و اشتغال 
غیر مســتقیم آن ۲ هزار نفر است.وی افزود: خوشبختانه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، موردی از ابتا به کرونا در این کارخانه یافت نشده است.رییس هیات 
عامل ایمیدرو همچنین درباره آمار انجمن جهانی فواد گفت: طبق گزارش جدید 
این موسســه، در شرایطی که تولید جهانی فواد در هفت ماه ۲۰۲۰ بیش از ۵ 

درصد کاهش یافته ایران رشد تولید ۱۰ درصدی را رقم زده است.

دادستان عمومی و انقاب شهرستان مبارکه:
نقش شرکت فواد مبارکه در معیشت مردم و 

کاهش پرونده های قضایی 
دادستان عمومی و انقاب شهرستان مبارکه به همراه 
جمعی از مقامات و کارکنان دادگستری این شهرستان، 
ضمــن بازدید از فواد مبارکــه  . با بیان این که بعضا 
مدیریت این شــرکت از تخلفات برخی سودجویان در 
فرایند انتقال مواد اولیه به فواد مبارکه ابراز نارضایتی 

می نمایند، اظهار داشــت: درآمدزایی و اشتغالزایی بنگاه های بزرگ اقتصادی 
همچون فواد مبارکه برای منطقه و کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است و 
عزم ما بر این است که به کمک مدیریت فواد مبارکه آمده و با همیاری واحد 
حفاظت حراست و حفاظت فیزیکی شرکت از تخلفات و سودجویی برخی افراد 
که در فرایند انتقال مواد اولیه به این شرکت اخال ایجاد می نمایند، پیشگیری 
نمائیم. دادستان عمومی و انقاب شهرســتان مبارکه در ادامه ضمن تشکر و 
قدردانی از مشارکت و همکاری فواد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی  
اذعان کرد: فواد مبارکه در حوزه تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود و هر جا 
که جامعه احساس نیاز کرده است در سطح ملی با اقدامات پیشگیرانه و اصاحی 
خود برای کاهش آسیب های اجتماعی به میدان آمده است. وی حمایت مالی 
شرکت فواد مبارکه در ساخت و تجهیز سوله های اشتغال ندامتگاه اسدآباد و 
برگزاری گلریزان های متعدد برای آزادی زندانیان جرائم غیر را نمونه بارزی از 
اقدامات نوعدوســتانه فواد مبارکه دانست و در همین خصوص افزود: حمایت 
های مالــی قابل توجه فواد مبارکه برای حمایت از خانــواده هایی که در اثر 
بیماری کرونا با خسارت و مشکات مالی مواجه شده اند، مساعدت این شرکت 
از ارگان های امداد رســان به مردم جامعه و حمایت هایی که فواد مبارکه از 
بیمارستان ها برای خرید تجهیزات ضد عفونی مورد نیاز درمان بیماران کرونایی 
داشته است و همچنین اکسیژن رایگانی که این شرکت در اختیار بیمارستان 
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی قرار داده همه و همه از برکات این 
شــرکت است که قابل تقدیر است. حجت ااســام محرابی در ادامه  به نقش 
بنگاه هــای تولیدی و اقتصادی به ویژه فواد مبارکــه بر کاهش پرونده های 
قضائی اشــاره کرد و افزود: اینگونه مراکز از آن جهت که موجب ایجاد اشتغال، 
درآمد زایی و کاهش فقر در کشــور می شوند، موجب کاهش جرم و بزهکاری 
های اجتماعی نیز می شــوند و از آن جا که از تشکیل بسیاری از پرونده هایی 
که ممکن اســت در اثر فقر مطرح شوند پیشگیری می شود، بار سنگینی را از 
دوش سیستم قضائی بر می دارند. مدیر عامل فواد مبارکه ضمن اشاره به اینکه 
فواد مبارکه بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان است، به نقش این 
شرکت در خودکفایی کشور در بسیاری از محصوات اشاره کرد و افزود: با همت 
کارکنان این شرکت در طول ســالیان گذشته گام های بلند و ارزشمندی در 
خودکفایی و بومی سازی قطعات و تولید تجهیزات اساسی صنعت فواد برداشته 
شــده است. .وی در ادامه به تعهد این شرکت در حوزه عمل به مسئولیت های 
اجتماعی اشــاره کرد و افزود: اکنون عاوه بر بیمارســتان های استان اصفهان 
خدماتی در این زمینه به برخی بیمارستان های استان های همجوار ارائه شده 
است و مدیریت و کارکنان شرکت خوشحال هستند که توانسته اند  در کاهش 
درد و رنج بیماران و دغدغه شبکه سامت استان ایفای نقش نمایند.حمیدرضا 
عظیمیان در پایان بر اهمیت همکاری های دستگاه قضا با شرکت های مولد و 
اقتصادی مانند فواد مبارکه تاکید و تصریح کرد: فواد مبارکه سرمایه ملی است 

و ما نیز تاش خواهیم کرد.

 اطاعیه مهم اتاق بازرگانی تهران در خصوص تغییر رویه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید پاسخگو باشند

اتاق بازرگانی تهران در اطاعیه ای ضمن اعام تاش مجدانه و پیگیرانه خود برای حل مشکات فعاان بخش خصوصی، تاکید کرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند.اتاق بازرگانی تهران در 
اطاعیه ای ضمن اعام تاش مجدانه و پیگیرانه خود برای حل مشکات فعاان بخش خصوصی، تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

توسعه تجارت به عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند.
متن اطاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:

اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 به استحضار می رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعاان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه 
جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت  بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر 
نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می گیرد.این در حالی است که آماده نبودن بسترهای ازم برای پیاده سازی این فرآیند، منجر به بروز 
مشکات متعددی چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعاان اقتصادی و هم چنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط 
شده، و انتقادات و گایه های بسیار فعاان اقتصادی را در پی داشته است.شایان ذکر است، در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و 
فعاان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی 
مراجع ذیربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و 
حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود.بدیهی است اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می داند در جهت حمایت 

از حقوق فعاان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.

سرپرست وزارت صنعت:
تامین نیاز داخلی بر صادرات تقدم دارد

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاش دولت، ثبات هر چه بیشتر در تصمیم گیری ها 
و پرهیز از برخی تصمیم های خارج از برنامه اســت، ضمــن اینکه همواره ابتدا بازار داخل مهم بوده 
و بعد، صادرات مورد نظر اســت.»جعفر سرقینی« دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران افزود: گاهی اوقات به ویژه زمانی که پای تامین نیاز مردم در میان باشــد، اتخاذ 
تصمیم های خارج از برنامه اجتناب ناپذیر است و این موضوع گایه مندی واحدهای تولیدی را بدنبال 
داشته و در عین حال موافق این قبیل تصمیم ها نیستم.وی خاطرنشان ساخت: برخی اوقات اتخاذ 
چنین تصمیماتی به ویژه زمانی که محصول یا کاایی در بازار کمیاب می شود، اجتناب ناپذیر است.

سرقینی تاکید کرد: برای دولت همواره ابتدا بازار داخل مهم بوده و بعد، صادرات را در نظر دارد، اما 
باید رویه ای تدوین شود تا کمترین نوسان را در این بخش پدید آید.وی اضافه کرد: تاش می شود 
با برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلندمدت تغییرات را به حداقل برســانیم تا تولیدکنندگان تکلیف 
خود را بدانند، اما برخی اوقات این مداخله ها ناگزیز رخ می دهد.سرپرست وزارت صنعت همچنین 
در پاســخ به پرسشی درارتباط با تولیدات مرغ و تخم مرغ، رسیدگی به آن را در حوزه وزارت جهاد 
کشاورزی ذکر کرد و گفت: تامین اقام اساسی مورد نیاز مردم برای وزارت صنعت نیز مهم است، در 
عین حال جلسات هماهنگی با این وزارتخانه برگزار می شود و در زمینه صدور مجوزها و فعالیت ها 

به عنوان یک همکار مداخله خواهیم کرد

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
امکان پاسخگویی به سواات 

کشاورزان به صورت آناین در آینده
وزیر جهاد کشــاورزی راه اندازی اولین شبکه اجتماعی کشاورزی 
ایران را اقدامی در راســتای ایجاد ارتباط پیوســته با کشاورزان و 
بهره برداران حوزه کشــاورزی دانســت.کاظم خاوازی در مراسم 
رونمایی از اولین شبکه اجتماعی کشــاورزی ایران)تاک( با بیان 
اینکه یکی از معضات بخش کشــاورزی ما نبود ارتباط پیوسته با 
بهره برداران بود اظهار کرد: سالهاست بر روی ایجاد ارتباط پیوسته 
با کشاورزان در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تاش 
می شــود.  به گفته وی بهره برداران بایستی در اطاعات و دانش 

قوی باشند و آن را به کار گیرند تا به حداکثر بهره وری برسند.

 تولید اولین ریل راه آهن 
استاندارد در کشور

شــرکت ذوب آهن اصفهان برای اولین بار موفق به کسب پروانه 
استاندارد برای تولید ریل راه آهن در کشور شد.به گزارش شرکت 
ذوب آهن اصفهان دیروز )چهارشنبه( سازمان ملی استاندارد ایران 
پروانه کاربرد عامت استاندارد را به ریل راه آهن ذوب آهن اصفهان 
اعطا کرد.در این نشست فرمانی، مدیر کل استاندارد استان اصفهان 
اظهار کرد: این شــرکت یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ریل در 
غرب آسیا است. در کشــور ما آزمایشگاه تایید صاحیت شده ای 
برای آزمودن نمونه های ریل وجود نداشت، اما با حضور کارشناسان 
در ذوب آهن اصفهان این آزمون ها انجام شد و بعد از تایید نهایی، 
حدود یک هفته قبل این پروانه صادر شد.یزدی زاده - مدیرعامل 
شــرکت ذوب آهن اصفهان - نیز گفت که مهم ترین مشکل ذوب 
آهن اصفهان تکنولوژی قدیمی این شــرکت بود، اما در نهایت از 
سال گذشــته تولید ریل در دســتور کار ذوب آهن اصفهان قرار 
گرفت.وی با بیــان اینکه ذوب آهن اصفهــان از روش های مورد 
استفاده در کشــورهای صاحب فناوری برای تولید فواد استفاده 
می کند، تصریــح کرد: همین ویژگی باعث ورود این شــرکت به 
صنعت ریل شد. گاز زدایی و گوگرد زدایی که از فواد شرکت انجام 
شــد توانست تاثیر زیادی بر تولید محصول با کیفیت و استاندارد 
داشــته باشد.نیره پیروزبخت - رئیس ســازمان استاندارد - نیز با 
بیان اینکه این اتفاق نشــانه رویکرد جدید استاندارد است، گفت: 
دستگاه ها می توانند استانداردهایی را که به صورت داخلی تدوین 

کرده اند به این سازمان ارایه کنند. 

معاون فنی گمرک ایران از ترخیص بیش از ۱۰ میلیون 
تن کاای اساســی و ضروری از گمرکات کشور در پنج 
ماه خبــر داد. مهرداد جمال ارونقــی گفت: موجودی 
کااهای اساســی در حال حاضر در بنادر کشــور به ۳ 
میلیــون و ۳۲۷ هزار تن می رســد که ایــن اقام در 
بنادر امام خمینی )ره( ، شــهیدرجایی، انزلی، امیرآباد، 
شــهیدباهنر ، بوشــهر ، چابهار، خرمشــهر، نوشــهر ، 
فریدونکنار و آستارا موجود می باشند.معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران گفت: آمــار و ارقام کااهای غیر 
اساســی غیرکانتینری نشــان می دهد این اقام دارای 

وزنی معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده و اکثر آنها 
مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی ، ماشــین آات و 
تجهیزات مربوط به پروژه ها و اقام واسطه ای تولید و 
یا سرمایه ای می باشند.معاون گمرک ایران کانتینرهای 
پر وارداتی موجود در بنادر کشور را نزدیک به ۲۸۰۰۰ 
دستگاه کانتینر برشمرد و اعام کرد اکثر این کانتینرها 
در بندر شــهیدرجائی دپو گردیــده و  حاوی کااهای 
اساســی و غیر اساسی می باشند.ارونقی با اشاره به این 
موضوع که در ۵ ماهه ابتدای ســال جاری بیش از ۱۰ 
میلیون تن کاای اساســی در ۲۵ گروه کاائی با ارزش 

بالغ بر ۷/۴ میلیارد دار از گمرکات کشــور ترخیص و 
وارد کشور شده است اعام کرد : در مقایسه با وضعیت 
سالیان گذشته ، با وجود شرایط بحرانی کرونا و تحریم 
هــای اقتصادی ، این آمار رکــورد جدیدی در ترخیص 
اقام اساســی و ضروری مورد نیاز کشور از گمرکات به 
شــمار می رود.این مقام مســئول ابراز امیدواری نمود 
با پیگیری های صورت پذیرفته، مشــکل واردات اقام 
مربوط به واحدهای تولیدی نیز در اسرع وقت رفع شده 
و این کااها در اســرع وقت، از گمرک قابلیت ترخیص 

پیدا کنند.

 ترخیص 10 میلیون تن 
کاای اساسی و ضروری 
 از گمرکات کشور
 در 5 ماه
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454/4590/9مجموع آمار عملكرد دريافتي از شركتهاي بيمههزارميليارد ريالحق بيمه توليدي صنعت بيمه1

3230درصد تغييرات شاخص شماره 1درصدنرخ رشد صنعت بيمه2

5/57/1شاخص شماره 1 تقسيم بر جمعيت كل كشورميليون ريالحق بيمه سرانه3

2/42/5شاخص شماره 1 تقسيم بر توليد ناخالص داخلي كشور )GDP( به قيمت جاريدرصدضريب نفوذ بيمه4

گزارش آخرین عملکرد و دستاوردهای مهم
صنعت بیمه بر مدار رضایت ، عقانیت و تسهیل گری

صنعت بیمه کشــور در ســال های اخیر فرازها و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است که در 
واقع ذات تمامی نهادهای حافظ و نگهبان ریسک در جهان است.از یک سو دشواری ها و اثرات زیانبار 
تحریم های مستقیم و غیر مستقیم و از سوی دیگر همراهی با نوسانات بازار داخلی تولید و خدمات، 
این صنعت را با چالش هایی روبرو کرده که خوشبختانه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و راهکارهای فنی 
از این بحران ها سربلند بیرون آمده است. در چنین شرایط دشواری، صنعت بیمه با تکیه بر نیروهای 
توانمند و مبتکر و با بهره گیری ازابزارهای نوین نظیر اســتارت آپ ها به افزایش مریت محصواتش 
اندیشیده که نمود آشکار آن میزان رشد در صدور بیمه نامه هاست که افزایش ضریب نفوذ بیمه را 
در کشور به دنبال داشته است.هر چند مولفه های مهم اقتصادی و شاخص های جهانی کسب و کار 
در کندی روند بیمه گری در ایران چندان بی اثر نبوده اما با رشد صنعت در کشور و وضعیت مناسب 
آن در منطقه خاورمیانه از به بار نشســتن تاش های اهالی این صنعت حکایت دارد.متاسفانه همه 
گیری ویروس کرونا و تعطیات مجلس در اواخر سال گذشته و تغییر نظام خانه ملت در سال جاری، 
تصویب ایحه مهم »تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی« را به تاخیر و تعویق انداخته اما 
درخشش صنعت بیمه در آوردگاه بزرگ کرونا، نگاه مثبتی را در ارکان حاکمیت و جامعه، پدید آورده 
است.دستاوردهای چشــمگیری نظیر استقرار حاکمیت شرکتی، فراهم سازی بستر خودکنترلی در 
شرکت ها، بهبود نظام نظارتی، تسویه خسارت های بزرگ و کمک مالی به وزارت بهداشت با انگیزه 
حمایت از کادر درمان و تسهیل و مساعدت در ارایه خدمات ببمه اتومبیل و درمان و زندگی به بیمه 
شدگان و بهره برداری از طرح های نوین بیمه ای از عزم این صنعت برای توسعه اقتصادی خبر می 
دهد.خوشبختانه در شرایط سخت معیشتی و بنگاه های اقتصادی و همچنین کسری بودجه بسیاری 
از دستگاه های حاکمیتی و صنایع تحت پوشش آنها، صنعت بیمه با اجرای طرح عظیم بخشودگی 
جرایم بیمه ای خود را به عنوان یکی از مسئولیت پذیرترین نهادهای پولی و مالی مطرح کرد و عاوه 
بر ایفای نقش اجتماعی خود در راستای تامین امنیت و تضمین آرامش جامعه قدم بزرگی برداشت.

آنچه در پی می آید تنها بخشی از خدمات صنعت بیمه است که تقدیم می شود و امید است با برنامه 
ریزی های هدفمند و نگرش منطقی کارگزاران این صنعت در جهش تولید و گشایش اقتصادی، نقش 
موثرتری را در آینده ای نزدیک، ایفا کنیم.آنچه در پی می آید تنها بخشــی از خدمات صنعت بیمه 
اســت که تقدیم می شــود و امید است با برنامه ریزی های هدفمند و نگرش منطقی کارگزاران این 

صنعت در جهش تولید و گشایش اقتصادی، نقش موثرتری را در آینده ای نزدیک، ایفا کنیم.

اقدامات انجام شده:
1- حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در راستای اهداف دولت الکترونیک، اقتصاد هوشمند 

و کاهش مراجعات بیمه گذاران به شرکت های بیمه؛
2- تصویب و اجرای آیین نامه احراز صاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه 
)شــماره 90( که سبب ارتقاء توان تخصصی و کارشناسی مدیران کلیدی شرکت های بیمه گردیده 

است.
3- انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه¬آمیز )CAT( در رشته¬های آتش¬سوزی، مهندسی 
و پول در صندوق برای 12 شرکت بیمه رازی، آرمان، دی، کوثر، میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، 
کارآفریــن، معلم و تجارت نو با راهبری بیمه مرکزی و با ســقف تعهد 20 هزار میلیارد ریال در هر 
حادثه که در ارتباط با سیل اوایل امسال پشتوانه بسیار خوبی برای شرکت¬های مذکور بود. با انعقاد 
این قرارداد و قراردادهای مشــابه، ضمن ارائه پوشش مستقیم و اتکایی مورد نیاز ریسک های بزرگ 

کشــور که پیشتر قسمت اعظم آن به خارج از کشــور واگذار می شد، صنعت بیمه کشور به راهبری 
بیمه مرکزی در اســرع وقت نسبت به پرداخت خســارات اینگونه ریسک ها اقدام نموده است که به 
طور نمونه می توان به خسارت سیل ابتدای سال 1398 کشور اشاره نمود که با توزیع بهینه ریسک 
توســط بیمه مرکزی، از ورشکستگی شرکت های بیمه نیز جلوگیری شده و خسارات تحت پوشش 

نیز پرداخت شده است. 
4- ارائه مجوز صدور بیمه¬نامه و مشــارکت در پوشش بیمه¬ای بسیاری از ریسک¬ها و پروژه های 

عملیاتی و زیربنایی مانند: پاایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و هواپیما 
5- راه اندازی و تقویت سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی صنعت بیمه موسوم به سنهاب

6- اعطای مجوز تخصصی به شــرکت های بیمه » خاورمیانه« و » باران « با تمرکز بر صدور بیمه 
های زندگی

7- راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی چهار شماره ای 2342
8- گنجاندن 115 مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان

9- ارایه طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی
10- طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های باربری 

11- طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های آتش سوزی 
12- اعمال بیش از هشــت مرحله بخشــودگی حق بیمه مربوط به موضوع بند )ب(ماده 24 قانون 
بیمه شــخص ثالث )جرائم صندوق تامین خسارت های بدنی( در خصوص انواع گروههای خودرویی 

در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه؛
13- جلوگیری از حمل کاا قاچاق و اجرای قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با ثبت 
و تبادل اطاعات بیمه مســئولیت حمل و نقل داخلی فی مابین بیمه مرکزی و سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 
14- پرداخت مبلغ 28.000 میلیارد ریال به مراجع درمانی در جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری 

کرونا.
15- پرداخت مبلغی بالغ بر 1972 میلیارد ریال توسط شرکت های بیمه به خسارت دیدگان حادثه 

سیل اوایل فروردین ماده 1398 و اواخر اسفندماه سال 1397 بابت تعداد 105.435 خسارت اعامی
16- تسهیل ارائه خدمات بیمه¬ای به زائرین اربعین حسینی و حمایت معنوی از این حرکت بزرگ 

شیعی در جهان اسام
17- تصویب و اجرای آیین نامه گزارشگری و افشای اطاعات موسسات بیمه )آیین نامه شماره 88( 
18- تصویب و اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه )آیین نامه شماره 93( به منظور 

ارتقاء شفافیت در شرکت های بیمه . 
19- برنامه ریزی برای ایجاد ســازوکارهای ازم برای عرضه ضمانت نامه های مورد نیاز بخش تولید 
توسط موسســات تضمین و تنظیم پیش  نویس آیین نامه اجرایی بند »الف« ماده )9( قانون حداکثر 

استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
20- توسعه بیمه های اعتبار برای پوشش ریسک فروش اعتباری کااهای تولیدی داخل.
21- توسعه پوشش بیمه کیفیت محصول و سایر مسوولیت های مرتبط با بخش تولید. 

22- در دستور کار قرار گرفتن ایجاد مرکز ملی مدیریت ریسک و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای 
در زمینه مدیریت ریسک به بخش های تولیدی به منظور ایجاد شناخت و نهادینه شدن امر مدیریت 

ریسک در فرآیندهای تولیدی     
23-  اباغ چارچوب شــرایط عمومی »قرارداد بیمه مســئولیت تولید کننــده محصول« به کلیه 
شــرکتهای بیمه در راستای اجرای ماده )9( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

و حمایت از کاای ایرانی 
23-  اباغ مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تسری آئین نامه های مصوب شورا به مناطق آزاد 

تجاری 
24- اصاح و اباغ آئین نامه کارگزاری )دالی ( رسمی بیمه مستقیم )آئین نامه شماره 92/2(

25- اباغ اصاحیه دســتورالعمل نحوه تعیین خســارت موضوع تبصره های 3و 4 ماده »8« قانون 
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395
26- اصاح و اباغ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شورای عالی بیمه 

)آئین نامه شماره 98(
27- ابــاغ آئین نامه نحوه وصول، تخفیف و یا بخشــودگی جریمه موضــوع بند » ت« ماده )57( 
قانون بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395- با استناد به مصوبات جلسه 98/06/13 شورای عالی بیمه منضم به موافقت وزیر محترم امور 

اقتصادی و دارائی   
28- اصاح و اباغ آئین نامه  بیمه های درمان )آیین نامه شماره  99( 

29- اصاح و اباغ شــرایط عمومي بیمه نامه مســافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري 
اسامي ایران )آیین نامه شماره 77/1( و  تعرفه حق بیمه آن  

30- اصاح و اباغ آیین نامه تنظیم امور ارزیابی )آیین نامه شماره 85/1(
31- تصویب نمونه صورت های مالی موسسات بیمه - در جلسه مورخ 9/27/ 1398 شوراي عالي بیمه 
32- اباغ سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع  بند الف تبصره 

10 قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
33- تصویب دســتورالعمل موضوع تبصره یک ماده )12( اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران به 
منظــور ایجاد فضای عاری از تخلف از ضوابط و مقررات حرفه ای و صنفی و افزایش کارائی و بهبود 

کمی و کیفی فعالیت اعضای سندیکا و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان 

تحلیل شاخص های عملکرد 
* آمار تا ابتدای سال 1398 )پایان سال 1397(    ** آمار تا ابتدای سال 1399 )پایان سال 1398(

تعداد شركتها و مراكز بیمه ای در كشور
1398/05/311399/05/15 عنوان

3233تعداد كل شركت های بيمه

12641317تعداد شعب  بيمه

7113279633مجموع تعداد نمايندگان بيمه فعال )جنرال و عمر(

3517541215تعداد نمايندگان بيمه عمر )فعال(

832996تعداد كارگزاران بيمه )فعال(

466765تعداد ارزيابان خسارت بيمهاي  )فعال(

66تعداد دفاتر ارتباطی 
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شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.
14- شرايط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: دركلية مجامع عمومي، صاحبان سهام می توانند شخصاً، يا از طريق وكيل يا قائم مقام 
قانوني خود در مورد  اشخاص حقيقی، و نماينده يا نمايندگان خود در مورد اشخاص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وكالت 

يا نمايندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هريك سهم يك رأي خواهد داشت.
تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت:

اعامية خريد سهام
گواهی نامة نقل و انتقال و سپردۀ سهام

اصل ورقة سهام
تاييديه سهامداری صادرشده توسط شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

15- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود، تشکيل اندوخته و تقسيم دارايی بعد از تصفيه: تقسيم سود و تقسيم دارايی بعد از تسويه، مطابق مفاد قانون 
تجارت ، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام ميشود.وضع اندوختة قانونی از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پيشنهاد 

هيئت مديره و تصويب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته  شود.
16- تعداد و امتيازات سهام ممتاز شركت: شركت فاقد سهام ممتاز است .

17- مبلغ و تعداد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم: شركت فاقد هر گونه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام است.
18- مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشاركت: شركت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشاركت است .

19- مبلغ ديون شــركت و همچنين مبلغ ديون اشــخاص ثالث كه توســط شــركت تضمين شده اســت: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدۀ 
1398/12/29 مجموع بدهی های كوتاه مدت و بلند مدت شركت به ترتيب برابر با 11.735.024 و 547.170 ميليون ريال می باشد. همچنين براساس 
يادداشت 37 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهيهای احتمالی بهمراه مبلغ  تضمين های اعطايی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث 

برابر  با 2.633.866 ميليون ريال می باشد .
20- مـدت پذيره نويسـی: پذيره نويسـی از اول وقـت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/6/10 آغاز و تا پايان وقـت اداری روز دوشنبه مـورخ 1399/6/24 

به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرماية تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذيره نويسی تکميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذيره نويسی متوقف خواهدشد.

21- حداقل و حداكثر سهامی كه هنگام پذيره نويسی بايد تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداكثر 13.705.407 سهم .
22- مشخصات متعهد پذيره نويسی و ميزان تعهدات آن: 

23- روزنامة كثيراانتشــار: روزنامة كثيراانتشاری كه اطاعيه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامة اطاعات ميباشد. همچنين اعامية 
مذكور در روزنامه های صبح اقتصاد و اقتصاد ملی) بر اساس مفاد مادۀ 177 ايحة اصاحی قسمتی از قانون تجارت( نيز منتشر ميگردد. 

24- چگونگی پذيره نويسی: با توجه به ثبت شركت جنرال مکانيك )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذيره نويسی سهام اين شركت تماماً 
از طريق شبکه كارگزاری انجام خواهد شد. متقاضيان پذيره نويسی ميتوانند در مهلت تعيين شده برای پذيره نويسی با مراجعه به شركتهای كارگزاری 
عضو فرابورس ايران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خريد اقدام نمايند. ضمناً خريداران حق تقدم فوق، می بايست عاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، 

مبلغ اسمی هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. 
25- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

  حساب شمارۀ 208/850/5040504/3به نام شركت جنرال مکانيك سهامی عام، نزد بانك اقتصاد نوين شعبة دادمان كد 208 
26- كلية اطاعات و مدارک مربوط به شركت شامل: اساسنامه، طرح اعامية پذيره نويسی و آخرين صورت های مالی به ادارۀ ثبت شركت های تهران ادارۀ 
ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری تهران تسليم شده است. همچنين گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی و 

بيانية ثبت سهام در دست انتشار در سايت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس عاقه مندان می باشد.

27-  مشخصات سهامداران با مالکیت حداقل 10درصد سهام:

28-  نحوۀ عمل در صورت عدم تکميل پذيره نويسی سهام شركت:  شركت پايا سامان پارس به عنوان سهامدار عمده متعهد است كليه حق تقدم های 
فروش نرفته را ظرف مدت 5 روز پايانی عرضه عمومی خريداری نمايد.

اعامیۀ پذیره نویسی سهام 
شرکت جنرال مکانیک)سهامی عام(

ثبت شده به شمارۀ 4320 و شناسۀ ملی 10260170431

هیئت مدیرة شرکت جنرال مکانیک )سهامی عام(

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شمارۀ ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

 سمتکد ملیشناسنامه
 به طور کامل

شرکت پیوند تجارت آتیه 
وحید فلسفی 48065814005291651ایرانیان)سهامی خاص(

عضو هیئت مدیره 56610071261915عبدالرضادیوبند
)غیرموظف(

شرکت ره نگار خاورمیانه 
42979510320823609پارس)سهامی خاص(

سید 
عبدالحمید 

عظیمی
عضو هیئت مدیره 1325039720432سید احمد

)موظف(

شرکت مادر تخصصی 
مالی و سرمایه گذاری 

سینا
)سهامی عام(

عبدالحسین 21190010340058917
رئیس هیئت مدیره 50532122615علی اصغربیگدلی

)غیرموظف(

شرکت پایا سامان 
62330069742723علیفواد خیر30846010103464995پارس)سهامی خاص(

مدیرعامل – نایب 
رئیس هیئت مدیره 

)موظف(
بنیاد مستضعفان انقاب 

محمد صادق 198310100171920اسامی
عضو هیئت مدیره 414650082309043علیرضااسامی گیانی

)غیرموظف(

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پیمانکاری – تأمین منابع مالی  
شرکت های تابعه

خرید تمامی حق تقدم های 
فروش نرفته سهامی خاص پایا سامان 

پارس

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
51 510.000.000 سهامی خاص شرکت پایا سامان پارس

32.09 320.857.421 نهادعمومی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی

به  اطاع می ر ساند به اســتناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده 1398/12/25و مجوز  شماره 102-984/590057 مورخ 1398/11/13 
سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به  مبلغ 1.500میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت 
تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 486.294.593 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی 
گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت اســتفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 13.705.407 سهم 
1.000ریالی استفاده نشدۀ سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارۀ 139930400901058494مورخ 1399/6/4 

ادارۀ ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد:

1- موضوع فعالیت شرکت:
 الف - فعالیت های اصلی:

1- رشته ساختمان:
امور پيمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنيه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های كوچك، 

ديواركشی، اجرای پياده روها و نظاير آن

2-رشته آب:
امور پيمانـکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نيروگاه آبی، سازه های هيدروليکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزيع آب، تأسيسات 
و تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ايستگاههای پمپاژ آب و فاضاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضاب، 
كانالهای انتقال آب و شبکه های آبياری و زهکشی، سازه های دريايی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثير آبزيان، و عمليات 

ساختمانی )سيويل( تصفيه خانه های آب و فاضاب و نظاير آن 

3-رشته حمل و نقل: 
ساخت راه ها نظير راههای اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راههای ريلی، باند فرودگاه، سيستم های انتقال هوايی پايه دار، فرودگاه ها، تونل ها، راههای 

زيرزمينی و سيستم حمل و نقل )تهيه، نصب، نگهداری و تعمير تجهيزات( و راهداری و عمليات آسفالتی و نظاير آن

4-رشته تأسیسات و تجهیزات:
امور پيمانکاری مربوط به شــبکه گازرسانی شهری، تأسيسات مکانيکی و هيدرومکانيکی ســدها، سيستم های سردكننده ساختمان، تأسيسات و 
تجهيزات ساختمان ) آب، گاز، برق و فاضاب( و انتقال زباله، تأسيسات و تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضاب كوچك، وسايل انتقال )آسانسور، 
پله برقی و ...(، سيستم های خبر و هشدار دهنده، تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، سيستم های ارتباطی، شبکه های رايانه ای 

ساختمان، ماسه پاشی )سندباست(، حفاظت كاتودی، پوشش )اينينگ( و ايستگاه های پمپاژ آب و فاضاب كوچك و نظاير آن.

5-رشته نیرو:
امــور پيمانکـــاری مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه ها، شبکه های برق و تأسيسات برقی، پست های توزيع و الکترونيك عام و 

خاص و نظاير آن.

6-رشته نفت و گاز:
امور پيمانکاری مربوط به تأسيسات سرچاهی و خطوط لوله و انتقال و هرگونه فعاليت عمرانی مرتبط به آن در حوزه های نفت و گاز

7-به طور كلی شركت می توانــد به كليه عمليات ، معامات مالی و تجاری و سرمايه گذاری كه بطور مستقيم يا غير مستقيم به تمام يا هريك از 
موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد ، مبادرت نمايد.       

ب - فعالیت های فرعی :
1- مشاركت در پروژه های مرتبط با موضوع فعاليت شركت  

2-  مركز اصلی و نشانی شركت : تهران ، شهرک قدس،خيابان ايران زمين ، خيابان گلستان جنوبی ،ساختمان شماره 19 كدپستی: 1465864614 
شركت فاقد شعب می باشد.

3- سرماية فعلی شركت: 1.000 ميليارد ريال
4- موضوع افزايش سرمايه: خريد ماشين آات 

5- محل افزايش سرمايه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 
6- مبلغ افزايش سرمايه: 500 ميليارد ريال

7- مبلغ سرمايه پس از افزايش: 1.500 ميليارد ريال
8- مدت شركت: نامحدود

9- نوع سهام: عادی با نام )شركت فاقد سهام ممتاز است(
10- ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ريال

11- مبلغ مشاركت  شده توسط سهامداران شركت: 486.294.593.000 ريال
12- تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 13.705.407 سهم
13- مشخصات اعضای هيئت مديره و مديرعامل شركت: 

نـکات مهم:
* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطاعات اعامیۀ پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.

*ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده 
به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطاعات ناقص و خاف واقع در 

عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و 
مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا 

توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعامیه مراتب را کتبًا 

به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران- ابتدای خیابان ماصدرا - شــمارۀ 13 سازمان بورس و اوراق بهادار- ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت 
اوراق بهادار سرمایه ای
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براساس یک مطالعه جدید جهانی که توسط محققان موسسه تحقیقات 
آب زاکربرگ در دانشگاه "بن گوریون" انجام شده، فاضاب های حاوی 
کروناویروس ممکن اســت یک تهدید جدی باشند. مقاله جدید که با 
همکاری بین المللی ۳۵ محقق انجام شده اخیرا در مجله منتشر شده 
است و طی آن محققان به بررسی کروناویروس های موجود در فاضاب 
و بیماری های عفونی هوابرد پیشین از جمله سارس و مرس پرداخته اند. 
هدف محققان از انجام این مطالعه، ارزیابی تهدیدات احتمالی، راه های 
تحقیق و راه حل های ممکــن و همچنین ارائه دیدگاه های مفید برای 
آینده اســت. دایل کافی وجود دارد که نگران این موضوع باشــیم ما 
قصد داریم بدانیم تا چه مدت کروناویروس ها می توانند در فاضاب زنده 

بمانند و چگونه حضور آنها می تواند.

یک استارتاپ آمریکایی که مدیریت آن را دکتر "نیما گل شریفی"، 
دانشــمند ایرانی بر عهده دارد، می گوید در حال کاری روی نوعی 
باتری است که قدرت آن از ضایعات هسته ای تامین می شود و دوام 
باایی دارد. یک استارتاپ حوزه انرژی موسوم به "NDB" که دکتر 
"نیما گل شریفی" دانشمند ایرانی، مدیرعامل آن است، ادعا می کند 
که به پیشــرفت هایی در فناوری باتری دســت یافته و نوعی باتری 
ابداع کرده است که با قطعات کوچک ضایعات هسته ای کار می کند. 
بررسی ها نشان می دهند که این باتری در حال حاضر به ۴۰ درصد 
شارژ می رســد. ســازندگان امیدوارند که با پیشرفت فناوری، عمر 
باتری ها به یک دهه تا ۲۸۰۰۰ سال هم برسد و انرژی خارق العاده ای 

ارائه دهد.

محققان در مطالعه اخیرشان دستگاهی ساخته اند که نور خورشید، 
دی اکســید کربن و آب را بدون نیاز به هیچ مؤلفه اضافی یا برق به 
یک ســوخت کربن خنثی تبدیل می کند. این دســتگاه که توسط 
گروهی از محققان دانشــگاه کمبریج ساخته شده است، گامی مهم 
در جهت دســتیابی به فتوســنتز مصنوعی است. فرایندی که طی 
آن از توانایی گیاهان برای تبدیل نور خورشــید به انرژی اســتفاده 
می کنند. این فرایند مبتنی بر فناوری پیشرفته "فوتوشیت" است و 
در آن نور خورشــید، دی اکسید کربن و آب، به اکسیژن و فرمیک 
اسید تبدیل می شوند. فرمیک اسید یک سوخت قابل ذخیره سازی 
اســت که می تواند مستقیماً مورد استفاده قرار گیرد یا به هیدروژن 

تبدیل شود.

آیا وجود کروناویروس در 
فاضاب می تواند خطرناک باشد؟

 دوام 90 ساله باتری تولیدی 
با ضایعات هسته ای!

تبدیل نور خورشید، دی اکسید 
کربن و آب به سوخت پاک

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نتدیس شهدای مدافع سامت در بیمارستان شهدای تجریش

تحقیقات داخلی پورشه درباره دست کاری احتمالی 
 ظاهراً پورشــه شروع به تحقیقات داخلی درباره دست کاری احتمالی پیشرانه های بنزینی اش کرده است. این خودروساز قبًا به 
KBA و همچنین دفتر دادستانی اشتوتگارت و مقامات آمریکایی درباره احتمال تغییرات غیرقانونی سخت افزاری و نرم افزاری که 
می تواند روی سیســتم های اگزوز و دیگر قطعات پیشرانه تأثیر بگذارد اطاع رسانی کرده است. سخنگوی این خودروساز آلمانی 
گفته است: پورشه به طور منظم و مداوم اقدام به بررسی جنبه های فنی و رگاتوری محصوات خود می کند. به  عنوان بخشی از 
این تست های داخلی پورشه مشکاتی را پیدا کرده و درست همانند گذشته به مقامات مربوطه اطاع رسانی شده است. سخنگوی 
پورشه اظهار داشته این مشکات به محصوات قدیمی تر مربوط بوده و خودروهای کنونی این شرکت مشکلی ندارند. اما برخی 
منابع خبری می گویند این پورشــه های مشکل دار بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ تولید شده و در برخی مدل های پانامرا و ۹۱۱ 
پیدا شده اند. اگرچه منبع انتشار این خبر مشخص نشده اما گفته شده پورشه قبًا با کارکنان خود صحبت و چندین هزار ایمیل را 
بررسی کرده است. همچنین KBA نیز بررسی های رسمی خود را شروع نموده است. علیرغم وجود چنین خبرهایی پورشه امسال 

بسیار خوب عمل کرده و سود عملیاتی ۱.۲ میلیارد یورویی را در نیمه اول سال ۲۰۲۰ ثبت کرده است.

مخالفت سعودی ها با پیشنهاد قطر برای اسکان تیم ها
چهار نماینده عربستان در لیگ قهرمانان آسیا با پیشنهاد قطری ها برای اسکان نماینده های این کشور در یک هتل برای ادامه 
لیگ قهرمانان آســیا مخالفت کردند این درحالی است که دیگر باشــگاه ها موافقت خود را اعام کرده اند. مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا بعد از برگزاری دو هفته به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سرانجام بعد از کش 
و قوس های زیاد تصمیم گرفت که ادامه این رقابت ها را به میزبانی قطر برگزار کند. کشــور قطر چهار ورزشــگاه را برای ادامه 
لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته است تا جایی که بازی های هر گروه در یک ورزشگاه برگزار می شود. طبق اعام کشور قطر 
نماینده های هر کشور در یک هتل اسکان داده می شوند به عنوان مثال هر چهار نماینده ایران و یا عربستان در یک هتل خاص 
اسکان داده می شوند. روزنامه الوطن نوشت که همه کشورهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا با این پیشنهاد قطر موافقت کرده اند 
اما عربستان مخالفت آن است. الوطن نوشت: چهار باشگاه عربستانی ااهلی، ااهلی، النصر و التعاون پیشنهاد اسکان در یک هتل 
را رد کرده اند این درحالی است که باشگاه های قطری، ایرانی، ازبکستانی و عراقی با چنین پیشنهادی موافقت کرده اند. قرار است 

که در هفته آینده یک هیات از کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی قطر شوند تا آخرین شرایط میزبانی را بررسی کنند.

گفتم ه ای مرا ز دل و جان ززر
جان و دلم مکن ه با خیره مبتا رخسار و حُجرهٔ تو مرا کعبه و صفااز چشم خویش چشمهٔ زمزم مکن ه هست از دیده  گشته خالی و از خون دل مَاتو دیدهٔ منی و نخواهم کنار خویش ر شرع ْ کارا ه ضرورت بود روالیکن ز زد تو ه ضرورت همی روم رم ره خطابودن خطاست ایدر و آن خوبتر ه من گیرم ره صواب و گذا جایی روم  ه حشمت و نعمت بود مرااینجا ه حشمت است مرا و ه نعمت است

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یک قاضی درخواســت رومن پوانسکی برای عضویت 
مجدد در آکادمی اسکار را رد کرد و این نهاد سینمایی را 

برای اخراج این کارگردان سرشناس محق دانست.
به گزارش ورایتی نوشــت: »رومن پوانســکی«  سال 
گذشته از آکادمی اسکار به دلیل اخراج بدون اطاع قبلی 
و روند ناعادانه رسیدگی به پرونده اش شکایت کرد بود،  
روز گذشته یک قاضی یه نام »ماری استروبل« اعام کرد 
در حالی که آکادمی اسکار می توانسته پیش از اخراج به 
او اطــاع دهد اما در نهایت به او فرصت دفاع عادانه از 
خودش را داده است. »هارولد براون« وکیل »پوانسکی« 
گفت احتماا بــه رای دادگاه اعتــراض نخواهد کرد و 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که چرا عضویت 
در آکادمی برای این کارگردان مطرح مهم بود ؟! عنوان کرد که این مســاله مهم نبوده و تنها یک دو 
عضو آکادمی اسکار پشت تصمیم به اخراج پوانسکی قرار گرفته اند. »بروان« در سال های اخیر بارها 
درخواست کرده که »پوانسکی« به صورت غیابی محاکمه شود تا بتواند به صورت آزادانه سفر کند اما 
دادگاههای لس آنجلس تاکید میکنند که او باید برای محاکمه به آمریکا بازگردانده شود. »پوانسکی« 
سازنده فیلم هایی چون »پیانیست« و »محله چینی ها« ۴۰ سال است به سبب اتهام تجاوز به دختری 
۱۳ ساله در سال ۱۹۷۷ از ترس محاکمه سنگین از آمریکا فرار کرده و در پاریس زندگی می کند؛ چرا 
که فرانســه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که مانع استرداد شهروندان خود به آمریکا می شود.

وی پس از اعتراف به جرم تجاوزش در ســال ۱۹۷۷ میادی، ۴۲ روز را در زندانی در ایالت کالیفرنیا 
سپری کرد و سپس آزاد شد اما در سال ۱۹۷۸ زمانی که یک قاضی در تاش بود تا مجددا پرونده او را 

به جریان بیاندازد و مجازاتی سنگین برای او صادر کند به فرانسه گریخت.

ظلمت در نیمروز
کتاب ظلمــت در نیمروز اثــر به یاد ماندنی و بســیار 
مهمی از آرتور کوستلر است که زندگی اش دست خوش 
اتفاقات بســیار زیادی بود. نویسنده ای که پس از پشت 
ســر گذاشتن بســیاری از اتفاقات، از پیوستن به حزب 
کمونیست تا روزنامه نگاری در جنگ و محکوم شدن به 
اعدام، تصمیم گرفت همراه با همسرش به زندگی خود 
پایان دهند. کتابی که به شــکل جدی به نقد کمونیسم 
و رژیم اســتالین می پردازد. داســتان این کتاب درباره 
روباشف، کهنه بلشویکی است که در متن انقاب روسیه 
حضور داشته و از سران حزب کمونیسم در تشکیل اتحاد 
جماهیر شوروی بوده است. او که زمانی در هستهٔ قدرت 
حضور داشــته حاا به زندان افتاده و به پیشگاه قاضی 
می رود تا در همان سیســتمی که خود ســاخته به گناه های ناکردهٔ خود در خیانت به خلق، شوروی و 
شخص استالین اعتراف کند. آنچه ظلمت در نیمروز را از دیگر آثار ادبیات سیاسی قرن بیستم متمایز 
می کند آن است که در این کتاب نه به روسیه و نه به اتحاد جماهیر شوروی، اشاره مستقیمی نمی شود. 
روباشوف یک سازمان دهنده زیرزمینی، فرمانده حزبی، فرمانده نظامی، کمیسری سیاسی و عضوی از 
کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود. عکس او در کنار عکس شخص اول )اشاره کردیم که اسمی 
از استالین به میان نمی آید و فقط با عنوان شخص اول از او یاد می شود( روی دیوارها نصب شده بود، 
اما یک روز صبح می آیند که او را دستگیر کنند. در شرح ظلمت در نیمروز آنچه در پشت جلد کتاب از 
زبان کوستلر آمده است حق مطلب را به خوبی ادا می کند:    ما تاریخ را کامل تر از دیگران آموخته ایم. 
می دانیم که تاریخ برای فضیلت ارزش قائل نیســت، و جنایت ها مکافات نمی شــوند؛ ولی هر خطایی 
عواقب خود را دارد که دامن هفت نسل را می گیرد. هر فکر غلطی که دنبال می کنیم، جنایتی است ....

آرتور کستلر
آرتور کستلر داستان نویس، وقایع نگار و روزنامه نگاری 
از یهودیــان مجارســتان بــود که در ســال ۱۹۴۵ 
تابعیت انگلیس را به دســت آورد. کســتلر در جوانی 
از طرفداران سرســخت کمونیسم بود و در ۱۹۳۱ به 
حزب کمونیســت آلمان پیوست، اما هفت سال بعد 
در بحبوحه دادگاه های مســکو از حزب جدا شــد و 
در باقی عمر خود به یکی از مخالفین آشــتی ناپذیر 
استالینیســم و یکی از فعاان ضد کمونیست تبدیل 
شد. شــاهکار او رمان ظلمت در نیمروز است که به 
پرده آهنین و محاکمات فرمایشی در شوروی دوران 
استالین می پردازد. با شروع جنگ دوم جهانی مقامات 
فرانســوی او را به عنوان یک بیگانه در اردوگاهی در 
رشــته کوه پیرنه زندانی کردند. او پس از آزادی به لژیون بیگانگان فرانسه پیوست. چندی بعد از 
مســیر مراکش و پرتغال به انگلیس گریخت و از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۲ برای ارتش بریتانیا و پس از آن 
برای بی بی سی کار کرد. کستلر در ۱۹۴۵ شهروند بریتانیا شد و با پایان جنگ به فرانسه برگشت 
و ارتباط نزدیکی با سیمون دو بوار و ژان پل سارتر برقرار کرد. )گویا یکی از شخصیت های کتاب 
ماندرین های دوبوار براســاس شخصیت آرتور کستلر نوشته شده است(. او چند سال بعد به لندن 
برگشت و بیشتر عمر خود را به مقاله نویسی و سخنرانی گذراند. در ۱۹۸۳ در حالی که به سرطان 
خون مبتا شده و پارکینسون نیز زمین گیرش کرده بود به همراه همسر سومش سینتیا داوطلبانه 
خودکشــی کرد. او سال ها از طرفداران اوتانازی )مرگ خودخواسته( بود و در ۱۹۸۱ نایب رئیس 
جامعه اتانازی داوطلبانه بریتانیا شد. به او همچنین کرسی فراروان شناسی دانشگاه ادینبورگ در 

اسکاتلند را اعطا کرده بودند.

شکایت »پوانسکی« از آکادمی اسکار رد شد


