
موسوی:
  امضای قرارداد نفتی آمریکا 
در سوریه اعتبار قانونی ندارد

 ســخنگوی وزارت امــور خارجه تاکید کرد: امضــای قرارداد نفتی 
آمریکا با یک گروه کردی در ســوریه به عنوان یک نیروی اشــغالگِر 
غیرقانونی در خاک ســوریه هیچ اعتبار قانونی ندارد.به گزارش اداره 
کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »سید عباس 
موســوی« امضای قرارداد نفتی آمریکا با یک گروه کردی سوریه را 
اقدامی خاف قوانین بین الملل و ناقض اصل حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی سوریه ارزیابی دانســت و آن را محکوم کرد.وی با بیان اینکه 
امضای این قرارداد از ســوی آمریکا به عنوان یک نیروی اشــغالگِر 
غیرقانونی در خاک سوریه هیچ اعتبار قانونی ندارد، اظهار داشت: این 
اقدام،  گام دیگری توســط این کشور در راستای تاراج منابع طبیعی 
سوریه به شمار می آید.  شبکه آمریکایی »الحره« پیشتر گزارش داد 
که »مظلوم عبدی« فرمانده شــبه نظامیان ُکرد موسوم به نیروهای 
دموکراتیک سوریه با یک شرکت نفتی آمریکایی، قرارداد بسته است.

شریعتمداری:
  اقشار آسیب پذیر از سود صندوق های بیمه ای

 بهره مند می شوند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهره مندی دهک های پایین جامعه از سود حاصل از سپرده گذاری 
مردم در صندوق های بیمه ای در قالب کارت اعتباری خبر داد. »محمد شریعتمداری« دیروز سه شنبه 
اظهارداشت: به دنبال ایجاد شرایط مطلوبی هستیم که از اعتبارات مردم در صندوق ها، قدرت خرید 
اقشار آسیب پذیر را از طریق صدور کارت اعتباری و کارت خرید از طریق شبکه بانکی افزایش دهیم. 
تیمی برای بررســی ابعاد این موضوع تشکیل شده و در حال حاضر از طریق بانک مرکزی در حال 
پیگیری هستیم، امیدواریم در اولین فرصت ممکن این کار را عملیاتی و قدرت خرید دهک های پایین 
جامعه را افزایش دهیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اجرای طرح مذکور قدرت خرید 
طبقــه قابل ماحظه ای از جامعه را که به نحوی بــا صندوق های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارتباط دارند را افزایش می دهد. این یکی طرح از موضوعاتی است که به دنبال اجرایی سازی آن در 
ماه های آینده هســتیم که در صورت تحقق، گام بسیار بزرگ و خبر خوشی برای طبقه های پایین 

جامعه خواهد بود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 وزیر کشور بزرگترین تحریف را ناامید کردن مردم و کم کردن اعتماد آنان به دولت دانست و گفت: در نتیجه این تحریف، مردم تحت تاثیر شبه رسانه و رسانه های 
بیگانه قرار می گیرند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 
با اشاره به انجام اقدامات  این ستاد در دو سال اخیر اظهار کرد: در این مدت اگر شرایط رسانه ای مناسب فراهم نمی شد، وضعیت کشور می توانست نامناسب تر باشد.

وی افزود: در این دوره دو ساله در موضوع تأمین کاای اساسی، بازار، قیمت کااها، نظارت، بحث خودرو و مسکن، ارز و حتی در خصوص بنزین تصمیمات خوبی در 
این ستاد اتخاذ شد.اصل تشکیل جلسات ستاد ایجاد هماهنگی میان رسانه ها و دستگاه های اجرایی بود....

www.sobh-eqtesad.ir

وزیرکشور:
 بزرگترین تحریف ناامید کردن مردم است

info@sobh-eqtesad.ir

برجام و مشروطیت همجنسند
روز چهاردهم مرداد را روز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین 
شاه در سلسله قاجار می شناســند. بعضی روزها در تاریخ آنقدر مهم 
هستند که مرور سالیانه آن درس های تاثیرگذاری به ما می دهد. حتما 
همه ما از نوجوانی راجع به انقاب مشروطه و روز صدور فرمان مشروطه 
شنیده ایم؛ اما آیا چیزی از ماجرای آن به خاطرتان مانده است؟ می دانید 
چرا این روز در تاریخ  این میزان مهم هســتند؟ ۱۴مرداد در تقویم ما 
به این روز اختصاص دارد. مشروطیت دوم هم قرار بود با مذاکره دولت 
روحانی و امضای برجام تحقق پذیرد که دشــمن از دادن همین یک 
مثقال امتیاز به کشور هم ترسید و پا پس کشید. به عبارتی مشروطیت 
نوعی امتیازات در ذات خود داشــت اما جریان ضد دین و روشنفکری 
وابســته و در راس آن فراماســونری را رشــد و تقویت میداد. در سال 
۱۲۸۵ هجری شمسی مردم  به اوضاع داخلی کشور و عملکرد شاهان 
قاجار معترض بودند. ریشــه این اعتراضات را می توان در مواردی مثل 
آشکار شدن فساد در دستگاه اداری، ولخرجی های شاهان و درباریان از 
خزانه دولت، سفرهای تفریحی مظفرالدین  شاه به خارج از ایران، ظلم 
و زورگویی به مردم و ... مشــاهده کــرد. تمامی این ماجراها به همراه 
آگاهی بیشتر مردم از اخبار جهان، انقاب مشروطه را تشکیل داد. واژه  
مشــروطه همانطور که از ظاهر آن معلوم است از کلمه عربی »شرط« 
گرفته شده. می توان گفت که لغت مشروطه به معنی چیزی است که 
مشروط به شرطی باشد. مشابه آن برجام بود که در قراردادهای متفاوت 
ایران را مجبور به پذیرش شرطهایی میکرد که ننگ آن تا ابد باقی می 
ماند. این جنبش یا به اصطاح برخی فریب خورده ها انقاب، بی شک 
یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ ایران را در زمان حکومت سلسله قاجار 
رقــم زد. زیرا در نهایت به دنبال این اتفاقات، مظفرالدین شــاه قاجار 
در ۱۴ مــرداد، فرمان برقراری حکومت مشــروطه و دو روز پس از آن 
دستور تشــکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. با این کار در 
واقع بظاهر قدرت حکومت از انحصار یک نفر خارج می شــد. قدرت در 
اختیار جریانی پشت پرده که انگلستان ایشان را اداره میکرد می افتاد 
تا بیشتر و بیشتر بر نفوذ خود در کشور بیافزایند. با این فرمان  مجلس 
دو روز در هفته، جلســه ای را در دارالخافــه که در میدان ۱۵ خرداد 
امروزی است، تشکیل می دادند. طی این جلسات نمایندگانی با تایید 
شاه انتخاب شدند. در نهایت در هشــتم دی سال ۱۲۸۵، »نظامنامه 
سیاسی« که در واقع اولین قانون اساسی ایران شناخته میشد، تعیین 
شد. این قوانین ۵۱ اصل داشتند و بر اساس قوانین اساسی کشورهای 
بلژیک، فرانسه و بلغارستان نوشته شده و به امضای شاه رسیده بود. ۱۰ 
روز پس از این امضای شــاهانه  در تاریخ  ۱۸ دی ۱۲۸۵ مظفرالدین 
شاه درگذشت. بعد از مرگ مظفرالدین شاه محمدعلی شاه به حکومت 
رســید که مخالف شدید مشــروطه بود. از این رو وقتی اولین مجلس 
مشــروطه ۲ سال پس از شروع در ســال ۱۲۸۷ تشکیل شد، توسط 
نظامیان روس و به یاری حکومت محمدعلی شــاه به توپ بسته شد. 
بعد از این ماجرا فضای جامعه بسمت خفقان میرفت. بسیاری از افراد 
آزادیخواه، روحانیون، روزنامه  نگاران در موافقت با مشــروطه دست به 
اعتراض زدند و در همین مســیر اعدام شــدند. به اعتباری پشت پرده 
موافقین مشروطه انگلستان مخفی بود و پشت پرده مخالفین مشروطه 
روســیه پنهان شده بود روحانیت هم دو دســته شده بودند برخی به 
فواید مشــروطه می اندیشــیدند که در خیالشان رفع و محدود کردن 
دیکتاتوری از کشور بود و برخی دست انگلستان را میدیدند و برای فرار 
از در چنگال روباه پیر افتادن بیشتر با روسها همسو شده بودند. شاه هم 
با روســها همسو شده بود. در این گیر و دار جنگ اول جهانی نیز آغاز 
گردید. به ســبب آن اوضاع سیاسی و اقتصادی  داخلی ایران بیش از 
پیش بهم ریخت. در نهایت جنبش مشروطیت از تبریز و با اقدامات دو 
سردار که بعدا دستهایی آنان را ملی معرفی کردند به نامهای ستارخان 
و باقرخان دو چهره مردمی و آزادخواه تبریز در مسیر خواست انگلستان 
و در مقابله با عوامل روسیه احیا شد. این افراد با ایستادگی و مقاومت در 
برابر نیروهای دولتی و ایجاد ارتباط با آزادی خواهان در شهرهای دیگر 
ایران و سرانجام با حمله به تهران و سقوط محمدعلی شاه این پیروزی 
را بدست آوردند. با پیروزی مشروطه خواهان ایران بسمت روشنفکری 
غربی ســرعت بیشتری گرفت و ساختارها تزریق اپیدمی غرب گرایانه 
روز بروز افزایش یافت و میرفت که حوزه علمیه را که با هدف بســط 
اسام تاســیس شــده بود در نجف و ایران به تعطیلی بکشاند. وقتی 
اهداف برجام را در کنار مشــروطیت قرار میدهیم جنس این اهداف را 
همگون میبینیم که شــروطی برای ورود غربی ها و بسط و گسترش 
نفوذ سیاســی اقتصادی غرب را در برجام دیده بودند و بفرمایش مقام 

معظم رهبری آسیب های عظیمی به ملت ایران زدند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اســامی در مراسم افتتاح سراسرنمای 
شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایشگاه پایان حکومت داعش و اقتدار جبهه 
مقاومت گفت: انتقام خون شــهید ســلیمانی به یک آرمان تبدیل شــده 
اســت، ما با آرمان حرکت می کنیم. مراسم افتتاح سراسرنمای شهید حاج 
قاســم سلیمانی و نمایشــگاه پایان حکومت داعش و اقتدار جبهه مقاومت 
صبح دیروز سه شــنبه ۱۴ مردادماه با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، ســردار سرلشکر پاسدار حسین 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حبیب اه ســیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش، امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانــده نیروی هوایی ارتش، 
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه،  امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح، سردار سرتیپ پاسدار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد 
کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار مهدی شادمانی معاون عملیات 
ســتاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نظامی در محل باغ موزه 
دفاع مقدس برگزار شد.در ابتدای این مراسم سردار سرلشگر محمد باقری 
صحبت کرد و گفت: نمایشگاه و موزه که امروز افتتاح شد و به طور مختصر 
آن را بازدیــد کردیم بخش اندکی از تاش های رزمندگان محور مقاومت و 
پشــتیبانی های جمهوری اســامی ایران برای مقابله با دسیسه ها و توطئه 
و اقدامات اســتکبار جهانی و ایادی منطقه ای آن ها و گروه های تروریستی 
اســت که توسط استکبار جهانی ایجاد شد و مردم سوریه، عراق و مقدسات 
اسامی را در این  کشورها مورد هدف قراردادند.وی ادامه داد: این نمایشگاه 
نشــان داد که چگونه دشمنان اسام و بشــریت با گروه های تروریستی و 
وحشــی گری کامل تاش کردند که آزادی و امنیت ملت های منطقه را به 
خطر بیندازند و مقدمات را مورد هتک حرمت قرار دهند و از هیچ گونه قتل 
عام و وحشــی گری ابایی نداشــتند و امنیت و حاکمیت این کشورها را به 
خطر اساسی انداختند.فرمانده ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش 
شهید ســلیمانی در پایان حکومت خودخوانده داعش، گفت: تروریست ها 
قصد داشــتند امنیت ایران را دچار مخاطرات اساسی کنند. اگر ورود شهید 
بزرگوار سردار سلیمانی و همرزمان و فرماندهانی که امر مستشاری را برعهده 
داشــتند نمی بود، و همراهی و همدلی این فرماندهان و مستشاران با ملت 
و حاکمیت های ســوریه و عراق اتفاق نمی افتاد و حمایت و فتوای مرجعیت 
نبود قطعاً حاکمیت این کشــورها اکنون در اختیار داعش و امثال آن بود.

وی افــزود: اما آنچه که اتفاق افتاد، با هدایت رهبر معظم انقاب و حمایت 
مرجعیت و تاش سردار سلیمانی و همرزمانش، بحمداه گروه تروریستی 
داعش و گروه هایی مانند آن نابود شدند و امروز حاکمیت و امنیت تا اندازه 
زیادی به دو کشــور سوریه و عراق بازگشــته است.سرلشکر باقری با بیان 
اینکه این موزه بخش اندکی از این شــجاعت ها، رشادت ها و اقدامات را به 
خوبی به نمایش گذاشت، اظهار کرد: من توصیه می کنم، ملت بزرگ ایران 
به ویژه جوانان عزیز ما به این نمایشــگاه بیایند و افتخاراتی که آفریده شد 
را از نزدیک ببینند و قطعاً اگر این اقدامات در کشــورهای عراق و ســوریه 
انجام نمی شــد،  تروریســت ها و حامیان آنها قصد داشتند تا با تصرف این 
کشورها امنیت جمهوری اسامی ایران را دچار مخاطرات اساسی کنند. آن 
نبردهایی که سرانجام دشمن را به شکست و اضمحال کشانید، باعث شد 
تا ملت ما با آرامش کامل بتواند در حوزه توسعه و پیشرفت حرکت کند.وی 
ادامــه داد: تقریباً همزمان با ایام نبرد 33 روزه ملت بزرگ لبنان و حزب اه 
قهرمان با رژیم صهیونیســتی اســت که بخش هایی از این نبرد نیز در این 
نمایشــگاه در معرض دید عاقه مندان قرار گرفته است. همچنین نبردهای 
ضداشغالگری ملت فلسطین و نبرد آزادسازی افغانستان عزیز پس از تصرف 

رژیم صهیونیســتی و ارتش تروریســتی آمریکا نیز در این نمایشگاه جمع 
شده است و قابل استفاده برای نسل جوان است.فرمانده ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به جلسه امروز فرماندهان نیروهای مسلح گفت: جلسه امروز 
فرماندهان مرتبط با چهلمین سالگرد دفاع مقدس بود. این نشست مرتبط 
اســت با چهلمین سالگرد گرامیداشــت دفاع مقدس که از 3۱ شهریور ماه 
آغاز می شــود. در این جلسه، گزارشی از ســتاد برگزاری این مراسم ارائه و 
تبادل نظر شد تا چگونه با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم واقعیات دفاع 
مقدس و این برهه بی نظیر تاریخی ملت ایران را در دفاع از کشور، تمامیت 
ارضی و دفاع از مردم و حیثیت ملی برای نسل جدید به نمایش بگذاریم.وی 
در پایان خاطرنشان کرد: بحمداه کارهای فوق العاده ای برنامه ریزی شد تا با 

رعایت موازین بهداشتی به مرور اجرا شود.

مشعل مقاومت همچنان در دست سردار سلیمانی قرار دارد
در بخش دیگر این مراســم سرلشکر پاســدار حسین سامی فرمانده سپاه 
پاســداران انقاب اسامی گفت: تصور اشتباهی که دشمنان در محاسبات، 
راهبردها و برآوردهایشــان نســبت به ملت بزرگ ایران دارند این است که 
با شــهادت مردان بزرگ، جریان انقاب از حرکت می ایســتد و یا متوقف 
می شــود. اما همواره واقعیات تاریخی در ۴۰ سال گذشته نشان داده است 
که شــهادت موتور محرک قدرت مقاومت و دفاع ملت بزرگ ایران و سایر 
ملت های مســلمان است.وی یادآور شــد: این قاعده درباره شهادت سردار 
بزرگ و فرمانده فراموش نشــدنی و همیشــه جاویدان ملت ایران و جهان 
اسام سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی برقرار است و هرچه که عظمت 
شهادت بزرگ تر باشد رویش ها، خیزش ها و جاری شدن روح جهاد و شهادت 
در جامعه قوی تر می شود و امروز هم مشاهده می کنیم که مشعل مقاومت 
همچنان در دســت سردار ســلیمانی قرار دارد، این پرچم در اهتزاز است و 
بیرق های مقاومت برافراشــته است و مسیر نورانی که او افتتاح کرد امروز با 
شــتابی بیشتر جریان پیدا کرده و حتی انتقام خون شهید سلیمانی به یک 
آرمان تبدیل شده است. ما با آرمان حرکت می کنیم، مطمئنا نه تنها انتقام او 
را خواهیم گرفت بلکه راه مقدسی که او بخشی از آن را پیمود تا انتهای کار 
که ان شــاءاه آزادسازی قدس شریف، مرگ و بیرون کردن دشمنان اسام 
از باد اســامی است تا انتها ادامه خواهد یافت. هیچ توقفی وجود نخواهد 
داشت و ما اصًا برای ایستادن و سکون نیستیم. پیش می رویم تا انتها و در 

این راه شهادت افتخار، آرزو و آرمان ما است.

دست رزمندگان ما پر است
ســخنران پایانی این جلســه امیر حاتمی وزیر دفاع بــود. او گفت: در این 
نمایشگاه با دو موضوع به خوبی آشنا می شویم، از یک طرف با عزم و اراده، 
خباثت و جنایت های بسیار بزرگ دشــمن که نشان می دهد برای منطقه 
برنامه بزرگی داشــتند و می خواستند ناامنی را در این منطقه برای ده ها و 
صدها ســال نهادینه کنند آشنا می شویم، اما از طرف دیگر رزمندگان عزیز 
مقاومت با فرماندهی داورانه و شــجاعانه سردار سلیمانی و البته پشتیبانی 
کامل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران و صنایع دفاعی توانستند در 
مقابل همه کفر و همه کســانی که پول، ســاح و جنایتکارانشان را آورده 
بودند تا این کار مهم را در منطقه ایجاد کنند ایســتادگی کنند و به برکت 
خون شــهدا، عزم و همت رزمندگان و پشــتیبانی همه جانبه این اتفاق رخ 
نداد.وی ادامه داد: امروز دســتمان پرتر است و در هر زمینه که رزمندگان 
عزیزمان در نیروی هوایی، دریایی، پدافند، موشکی، جنگ الکترونیک، سایبر 
و در هر فضایی که نیاز داشــته باشــند دستشان پر است و با تمام وجود از 
آنان حمایت می کنیم که بتواننــد از ملت عزیزمان و ملتهایی که به دنبال 
امنیت اند حمایت کنند تا ان شــاءاه بتوانیم ریشه ظلم و جنایت را در این 

منطقه و جهان بکنیم.

سرپرست وزارت صنعت:

اجازهورودکااهایبامشابهداخلیرانمیدهیم
 وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

تا پایان امسال 50 شرکت خصوصی 
بورسی می شوند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد
 جزئیات اعطای تسهیات به ۴۰۰ هزار

 بازنشسته تامین اجتماعی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با ایجاد پنجره واحد شــروع کســب وکارها زمان صدور مجوزها از ۷۲ روز به ۷۲ 
ساعت کاهش یافته از راه اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب وکارها در سراسر کشور تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، فرهاد دژپسند در نود و هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی درباره لزوم تعامل بخش خصوصی با دولت و حاکمیت سخن گفت  و تاکید کرد همانطور که ما در 
مدیریت اقتصاد زمان جنگ موفق بودیم در سایه همین همراهی وهمدلی می توانیم در این دوره هم موفق 

باشیم.وی به پنجره واحد فیزیکی اشاره کرد ...

دبیر کل و عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و یونان 
تاثیر تحریم ها بر صادارت بیشتر از واردات است

۱۷۰ شهر ایران در وضعیت قرمز
 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۲ نفر در کشور بر اثر 
کرونا جان خود را از دست دادند. هیچ نقطه ای از کشور عاری از کرونا نیست و ۱۷۰ شهر در وضعیت قرمز 
و ۱۰۱ شــهر در وضعیت هشدار هستند.سیما سادات اری دیروز سه شنبه درباره آخرین آمار مبتایان 
قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشــی از این ویروس بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تا 
ظهر دیروز )۱۴مرداد ۱3۹۹( و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۷۵۱ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که هزار و ۵۶۰ مورد بستری شدند. با این حساب، مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به 3۱۴ هزار و ۷۸۶ رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۲ 
بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری تاکنون به ۱۷ هزار و 
۶۱۷ نفر رســید.معاون وزیر بهداشت گفت: خوشــبختانه تاکنون ۲۷۲ هزار و ۵3۵ نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند. همچنین ۴۱3۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۶۰ هزار و 3۷۴ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت با اعام وضعیت قرمز و هشدار 
در ۲۵ استان افزود: استانهای مازندران، تهران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان شــرقی، مرکزی، یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 
استانهای فارس، ایام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشــدار قرار دارند.وی ادامه داد: استان گیان که هم 
اکنون در وضعیت قرمز است. اسفند سال ۹۸ نیز یک خیز شدید بیماری کووید۱۹ را سپری کرد. از اوایل 
فروردین و سیرنزولی این بیماری در گیان مشاهده شد اما از تیر ماه دوباره شاهد افزایش موارد بیماری 
در اغلب شهرهای این استان هستیم به طوری که هم اکنون پنج شهرستان این استان در وضعیت قرمز و 
چهار شهرستان در وضعیت هشدار است و شیب ابتا به خصوص در شهرهای ورودی و مسافرخیز گیان 
مثل رشد، آستارا، لنگرود، رودسر و اهیجان تندتر است.اری گفت: ۲۰ تا 3۰ درصد موارد ابتا و بستری 
در استان گیان مربوط به مسافران ورودی به این استان است بنابراین از مردم می خواهیم از سفر به این 
اســتان به خصوص در روزهای پیش رو خودداری کنند. میزان استفاده مردم از ماسک در استان گیان 
نیز حدود ۶۲ درصد است و از مردم این استان می خواهیم با استفاده بیشتر از ماسک اجازه ندهند تجربه 
تلخ اســفند تکرار شود.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: استان قزوین در وضعیت هشدار است اما در این 
استان نیز شیب صعودی و افزایش موارد بستری و ابتا به کووید۱۹ را شاهد هستیم به طوری که موارد 
بستری و ابتا به این بیماری در ۶ هفته گذشته در این استان ۲۰ درصد بیشتر شده و دو شهرستان در 
وضعیت قرمز و سه شهرستان در وضعیت هشدار هستند. روند موارد بستری نیز در برخی شهرهای این 
اســتان مانند قزوین، بوئین زهرا و تاکستان شیب تندتری  دارد. امیدواریم با همکاری مردم و در رعایت 
اصول بهداشتی وضعیت شیوع این بیماری در استان قزوین بهتر شود و این استان به وضعیت قرمز دچار 
نشود.وی گفت: هم اکنون ۱۷۰ شهر کشور در وضعیت قرمز و ۱۰۱ شهر در وضعیت هشدار هستند. اعام 
قرمز و هشدار در استانها به معنای این نیست که در بقیه شهرها فقدان بیماری را داریم. هیچ شهری در 
کشــور عاری از کرونا نیســت و تمام مناطق کشور آلوده هستند. امیدواریم همه مردم با رعایت سه اصل 
فاصله گذاری  ۱.۵ تا دو متر، شستن مداوم دست و استفاده از ماسک کمک کنند تا زنجیره انتقال ویروس 

کرونا را شکست دهیم.

 سرلشکر سامی:
انتقامخونشهیدسلیمانیبهیکآرمانتبدیلشدهاست
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سرلشکر باقری مطرح کرد؛
تروریست ها قصد داشتند امنیت ایران را دچار مخاطرات اساسی کنند
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وزیرکشور:گزیده خبر

 بزرگترین تحریف ناامید کردن مردم است
 وزیر کشــور بزرگترین تحریف را ناامید کردن مردم و کم کردن 
اعتماد آنان به دولت دانست و گفت: در نتیجه این تحریف، مردم 

تحت تاثیر شبه رسانه و رسانه های بیگانه قرار می گیرند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطاع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشــور با اشاره به انجام اقدامات  این ستاد در دو سال 
اخیر اظهار کرد: در این مدت اگر شرایط رسانه ای مناسب فراهم 
نمی شد، وضعیت کشور می توانست نامناسب تر باشد.وی افزود: 
در این دوره دو ساله در موضوع تأمین کاای اساسی، بازار، قیمت 
کااهــا، نظارت، بحث خودرو و مســکن، ارز و حتی در خصوص 
بنزین تصمیمات خوبی در این ســتاد اتخاذ شــد.اصل تشکیل 
جلسات ســتاد ایجاد هماهنگی میان رســانه ها و دستگاه های 
اجرایی بود.وزیر کشــور با تاکید بر اینکه همواره نگاه پیشگیرانه 
به مسائل وجود داشته، گفت: اصل و مبنای تشکیل این جلسات  
ایجاد هماهنگی میان رســانه های مختلف و دستگاه های اجرایی 
و اقتصــادی بود تا عاوه بر بهبود شــرایط اقتصادی در جامعه، 
تلقی و نگاه مردم و افکارعمومی نسبت به شرایط اقتصادی واقع 
بینانه شود و امکان همراهی و هماهنگی با دولت و دستگاه های 
اجرایی در مقابل هجمه ها فراهم شود.رحمانی فضلی با بیان اینکه 
حوزه کاری این ستاد اطاع رسانی در حوزه اقتصاد بود، گفت: در 
عین حال این ستاد با نگاه پیشگیرانه و متناسب با احتمال ایجاد 
نگرانی ها در افکارعمومی در برخی مســائل اقتصادی، پیشاپیش 
نظرات خود را اعام و موضوع را پیگیری می کرد که در این حوزه 
هم اقدامات زیادی انجام شد.رییس ستاد اطاع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور تصریح کرد: از زمان تشکیل این ستاد در دو سال 
اخیر یک هزار مصوبه داشتیم که بیش از ۷۰۰ مصوبه پیشگیرانه 
بوده اســت.وزیر کشور با تشریح شرایط اقتصادی کشور و برخی 
مشــکات مزمن اقتصاد ایران در بیش از ۷ دهه اخیر  به تبعات 
اقتصادی شیوع کرونا در جهان اشاره کرد و گفت: همه کشورهای 
دنیا دچار رکود اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا شده اند و 
کشــور ما هم از این آثار مستثنا نیست. ضمن اینکه ایران تحت 

فشار تحریم های ظالمانه نیز قرار دارد با این همه، کشور با مقاومت 
و استقامت و یافتن راه حل ها در داخل کشور، در تاش برای عبور 
از این شرایط و از جمله مقابله با  تحریم ها است.رحمانی فضلی با 
تاکید بر اینکه هر کشوری به جای ایران  بود، بر اثر مجموعه این 
شرایط توان مقاومت را از دست می داد، اظهار کرد: ما مردم خوبی 
داریم که همراهی می کنند و رهبــری هدایت های ازم را انجام 
می دهنــد و دولت تاش می کند تا بتوانیم در برابر مجموعه این 
دشواری ها، مقاومت را معنی و تفسیر کنیم و در مجموع کشور در 
این مسیر، موفق بوده است.وی گفت:فارغ از  مسالهرکود جهانی 
و آثار آن بر ایران، کرونا در داخل کشــور نیز، تأثیر منفی جدی 

اقتصادی داشته و موجب تعطیلی بســیاری از فعالیت ها و بروز 
بیکاری در حوزه های مختلف بوده که آثار اقتصادی زیادی دارد، 
با این همه فضای داخلی کشــور، خوب مدیریت شده است.وزیر 
کشور با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص دو 
مقوله تحریم و تحریف گفت: یکی از آسیب های جدی ما در بحث 
افکار عمومی همین بحث تحریف اســت. از یک ســو رسانه های 
بیگانه و معاندین سعی در تحریف و قلب اخبار و واقعیت ها دارند 
و از ســوی دیگر فناوری های جدید و اقبال به این فن آوری ها 
در غیاب ســواد رســانه ای، زمینه موج آفرینی های عمدتاً غیر 
واقعی را برای شــبه رسانه ها فراهم کرده و  در مجموع موجبات 

تحریف در تصویر ســازی ها برای افــکار عمومی را فراهم کرده 
است.رییس ســتاد اطاع رســانی و تبلیغات اقتصادی با تاکید 
بر اینکه بزرگترین تحریف این اســت که مردم را ناامید کنیم و 
اعتماد مردم به مســئوان و نظــام را کم کنیم، گفت: در نتیجه 
این تحریف، مردم تحت تاثیر شبه رسانه ها و رسانه های بیگانه 
قرار می گیرند.رحمانی فضلی با مرور برخی روندهای تحریف  که 
نتیجه عملی آن عدم انتقال واقعیت های جامعه به مردم اســت، 
تصریــح کرد: وقتی در عوض نقد افــراد، جایگاه ها و بلکه نهادها 
و ســازمان ها، مورد تخریب قرار می گیرد و زیر ســوال می رود، 
عمًا با تضعیف نهادها و ســازمان های مختلف، بخش از نظام و 
مجموعه نظام زیرسوال می رود و اعتماد مردم به کل کشور تحت 
الشعاع قرار می گیرد.وی تاکید کرد: با توجه به فرمایشات رهبری، 
وحدت، انسجام، کارآمدی، امیدسازی و امیدآفرینی، اعتمادسازی 
و تقویت مقاومت باید مورد توجه قرار گیرد و خط ســیر مدنظر 
ایشان را دقیق پیگیری کنیم.رییس ستاد اطاع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور اظهار کرد: بیان مشکات برای افکار عمومی، هیچ 
تازمی با تصویر ســازی از دوگانگی، چندگانگی، دعوا و اختاف 
ندارد و نباید اخباری که موجب انشقاق جامعه می شود، پر رنگ 
شود، در مقابل  باید سعی کنیم امید و انگیزه را به جامعه منتقل 
کنیم.وی با اشــاره به اهمیت نحوه بیان مســائل انتقادی، افزود: 
در این شرایط، انتقادات باید منصفانه و کارشناسانه باشد و همه 
نیز بتوانند از خود دفاع کنند.رحمانی فضلی در بخش دیگری از 
سخنان خود بر نظارت بیشتر بر بازار و قیمت کااها تاکید کرد و 
گفت: به خصوص در کااهایی که ارزهای دولتی بدان تعلق می 
گیرد، باید نظارت بیشــتر اعمال شود و رسانه ها هم در مدیریت 
ایــن امر باید کمک کنند. اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام 
شده که باید به مردم اطاع رسانی شود.رییس ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی خاطرنشان کرد: در این جلسات هم درحوزه 
افکار عمومی و اطاع رســانی به وسیله رسانه ها و هم در حوزه 
پیشگیری از حوادث ایفای نقش شده است و امیدواریم در صورت 

تداوم جلسات، بیش از پیش موثر واقع شود.

با تصویب فرمانده کل قوا
پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری 

امام علی)ع( ارتش اهدا می شود

به پاس رشــادت های مجاهدانه دانش آموختگان دانشگاه های افسری ارتش 
در ســال های دفاع مقدس، با تصویب امــام خامنه ای، فرماندهی معظم کل 
قوا)مدظله العالی(، پرچم و نشــان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی)ع( 
ارتش جمهوری اســامی ایران اهدا می شــود. با پیشنهاد ارتش و ستاد کل 
نیروهای مســلح به محضــر  حضرت آیت اه خامنــه ای فرماندهی معظم 
کل قوا)مدظله العالــی(، مبنی بر اهداء پرچم و نشــان فداکاری یک هزار و 
184شهید دانشــجو و دانش آموخته دانشگاه افســری امام علی)ع( نیروی 
زمینی ارتش، پس از تصویب معظم له، این دانشگاه به افتخار دریافت پرچم 
و نشان »فداکاری« نایل می شود که مراتب به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران اباغ شد.نقش بی بدیل 
دانش آموختگان دانشــگاه افسری امام علی)ع( ارتش در تثبیت و استحکام 
پایه های انقاب و میــدان داری فداکارانه و مجاهدانه در عرصه دفاع مقدس 
و صیانت از مرزهــای اعتقادی و حریم اهل بیــت)ع( بر صفحات پرافتخار 
ارتش وایتمدار و تارک ایران اسامی ثبت شده است.این دانشگاه با تربیت 
افسران مومن، مطهر و  مالکان اشتری چون صیادها، ستاری ها و نامجوی ها 
و همچنین نقش آفرینی موثر در ارتقاء توان رزمی و دفاعی، بارها از ســوی 
رهبر معظم انقاب اسامی و فرمانده کل قوا )دامت برکاته( مورد تفقد قرار 
گرفتــه و به القاب »فیضیه ارتش« و »کانون علــم و جهاد« و »ذخیره های 

امید«  مفتخر شده بود.

سخنگوی دولت:
برگزاری کنکور در ماه های سرد سال 

مخاطرات بیشتری دارد
ســخنگوی دولت گفت: تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را 
هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط 
فعلی است.درپی ابتای ســخنگوی دولت به ویروس کرونا، دومین نشست 
خبری مکتوب وی عصر دیروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در پاسخ به 
پرسشــی درباره علت تعلل در عدم تصویب حق مسکن کارگران، گفت: حق 
مســکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دســتمزد است که در اوائل 
ســال مشخص میشود و حق مســکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا 
همواره در فرآیند های کمیســیون های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب 
قرار می گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری ها نشان می دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با 
نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید 
قرارگرفته است.سخنگوی دولت گفت: به علت اولویت چند دستور کار فوق 
العاده در خصوص مسائل مهم کشــور ازجمله موضوع مالیات بر خانه های 
خالی و چند موضوع مهم دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار 
دارد که قطعا پس از فرایند کمیســیون در دولت تصویب و در زمان مناسب 
عملیاتی و اجرائی خواهد شد.ربیعی در پاسخ به این پرسش که دایل دولت 
برای برگزاری حتمی کنکور چیســت، تاکید کرد: همانطور که دیشب اعام 
شــد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و 
دایل خودشــان را دارند. یک گروه خواهــان برگزاری و گروه دیگر خواهان 
تعویق آن هســتند.وی تصریح کرد: اما کارشناســان و همکاران بهداشتی و 
درمانی ما پیش بینی می کنند در ماه های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری 
کرونا کاســته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می 
شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی 
پیشــنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.وی 
ادامه داد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی 
از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از 
متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختافی میان دستگاههای 
ذیربط مطرح نبوده اســت.ربیعی گفت: با توجه بــه تجربه ای که از کنکور 
دکتری در روزهای اخیر داشــته ایم امیدواریم با رعایت بیشــتر پروتکلهای 
بهداشــتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر 
در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به پرسشــی درباره اینکه در دولت برای معرفی گزینه وزارت صمت اجماعی 
وجود دارد یا منتظر تصویب ایحه تفکیک هستید، اظهار کرد: قانون اساسی 
به رئیس جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشــد 
برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی 

آقای مدرس خیابانی روز ۲۲/۵/۹۹ به پایان می رسد. 

طائب با تقدیر از وزارت اطاعات در دستگیری سرکرده گروهک تروریستی تندر:
 تاش ما ایجاد امنیت همه جانبه

 برای مردم است
رییس ســازمان اطاعات ســپاه از اقدام مقتدرانه وزارت اطاعات در دستگیری 
جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر قدردانی کرد.به گزارش سپاه 
نیوز؛ حجت ااسام و المسلمین  »حسین طائب«، رئیس سازمان اطاعات سپاه 
صبح دیروز )سه شنبه چهاردهم  مرداد( در حاشیه نشست مسئولین این سازمان 
از اقدام هوشــمندانه و مقتدرانه وزارت اطاعات در ضربه به انجمن موســوم به 
پادشاهی ایران و دستگیری سرکرده گروهک تروریستی تندر تقدیر و تشکر کرد 
و آن را نشــانه اقتدار و صابت جامعه اطاعاتی  جمهوری اسامی ایران دانست.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم افزایی جامعه اطاعاتی در صیانت از امنیت 
پایدار کشور تاکید کرد: تاش همه ما ایجاد امنیت همه جانبه برای مردم و ایران 
عزیز اســت و همواره خدای بزرگ را شاکریم که در این راه مقدس ، پاسداران و 
سربازان گمنام امام زمان )عج(  رایاری کرده است.جمشید شارمهد سرکرده گروه 
تروریســتی تندر که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت 
می کرد ، در ســال 1۳8۷ عملیات انفجار در حسینه سیدالشهدای شیراز که در 
آن  14 نفر شــهید و ۲1۵ نفر از عزاداران حســینی مجروح شدند ، را طراحی و 
مســولیت آن را بر عهده گرفته بود. گروه تروریستی تندر در سال های اخیر نیز 
قصد اجرای چند عملیات بزرگ از جمله منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار 
بمب های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن در حرم امام خمینی 
)ره( هنگام برگزاری مراسم عمومی را داشت که با تسلط اطاعاتی سربازان گمنام 

امام زمان )عج( ناکام ماند .

دیدار سردار قاآنی با عراقچی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه در دیدار با سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه 
ضایعه درگذشــت مادر وی را تسلیت گفت.ســردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، ضایعه درگذشت مادر دکتر سید عباس عراقچی 
را تســلیت گفت و برای آن مرحومه علــو درجات و همجواری با حضرت فاطمه 
زهرا )س(، و برای عراقچی و ســایر بازماندگان صبر و ســامتی از درگاه خداوند 

متعال مسألت نمود.

انتقاد ظریف از برخی بداخاقی ها
وزیر امور خارجه کشــورمان در یک پســت اینســتاگرامی و در انتقاد به برخی 
بداخاقی ها به بازنشر صوتی از سخنان شهید بهشتی در مورد لزوم  رعایت اخاق 
و ادب  حتی نسبت به دشمنان پرداخت.متن سخنان شهید بهشتی که  محمد 
جواد ظریف صوت آن را در صفحه اینســتاگرام خود به اشتراک گذاشته به شرح 
زیر اســت :» مراقب ریزه کاری های اخاقی باشــید و باشیم. اسام به ما یاد داده 
درباره دشمن مان هم  دروغ نگیم ، نسبت به دشمن مان  هم تهمت و افترا نزنیم 
. نسبت به دشمن مان هم فحش ندهیم . ما می توانیم قاطع و کوبنده حرف بزنیم 
اما فحش ندهیم ، این تعلیم  اسام است این بهتر می تواند شما مردم عزیز را در 
این آوردگاه دنیا پیروز کند. درست است که مخالفان هم فحش و دشنام می دهند 
هم دروغ می گویند و هم تهمت و افترا می زنند ، اینها همه درست. اما ما هویت  

نورانی پرفروغ متعالی اسامی مان  را حتی با پیروزی معامله نمی کنیم .«

مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی 
صمت به مجلس معرفی شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از معرفی حســین مدرس خیابانی به عنوان وزیر 
پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد.حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور اعام کرد: رئیس جمهور طبق اصل 1۳۳ قانون اساسی در نامه ای 
به رئیــس مجلس آقای مــدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشــنهادی صمت 
معرفی کرد.امیری افــزود: قاعدتا این موضوع فردا در صحن علنی مجلس اعام 
وصول می شــود.وی گفت: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه رای اعتماد به وزیر 

پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.

رئیــس جمهور بــا تأکید بــر لزوم 
انســجام، هماهنگی وهمکاری میان 
همــه مســووان و کارگــزاران نظام 
بــرای مقابله مؤثر بــا عملیات جنگ 
روانــی، تحریم و تحریف دشــمنان، 
اظهارداشت: ملت بزرگ ایران، همواره 
پشتیبان مسووان نظام و کشور بوده 
و مطمئنا موفقیت ها و پیشــرفت های 
عظیم کشور مرهون پشتوانه مردمی 
و هوشــیاری، پایداری و اســتقامت 
ملت در برابر توطئه و فشــار دشمنان 
اســت. حجت ااســام والمسلمین 
حســن روحانی دیروز سه شــنبه در 
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به 
فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در 
زمینه اهداف شوم کوتاه مدت و بلند 
مدت دشمنان دیرینه ملت ایران برای 
جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور، 
گفت: بر این مبنا دو جریان تحریف و 
تحریم همزمان به دنبال محقق کردن 
این هــدف از طریــق توقف حرکت 
اقتصادی کشور و سیاه نمایی نسبت 
به دستاوردها و یأس نسبت به آینده 
ناامید کردن  هســتند.رئیس جمهور 
مردم و تضعیف رزمندگان خط مقدم 
جبهه نبرد اقتصــادی را از نمونه های 
عملکرد جریان تحریف در یک جنگ 
فرساینده، هوشمند و سخت اقتصادی 
به عنوان ستون پنجم دشمن دانست 
و افــزود: با توجه به آشــکار شــدن 
نشانه های شکســت و عدم موفقیت 
دشــمن در تحقــق اهداف اساســی 
جنگ اقتصــادی، القــای ناکارآمدی 
دولــت و نظام و تحریــف توانایی ها و 
انکار یا ضعیف جلــوه دادن موفقیت 

های بزرگ کشور و ملت، محور اصلی 
جنگ روانی دشمنان است.روحانی با 
اشــاره به تاش جریان مرموز ناامید 
ســاز و تحریف برای مانع تراشی های 
اقتصادی در دوران تحریم و ترســیم 
آینده مبهــم و غیرواقعی از وضعیت 
کشــور، تصریــح کــرد: در حالی که 
تحریم کنندگان و دشمنان این ملت و 
سرزمین بیش از همه شکست خود را 
شاهدند، ترویج پی درپی شایعات، سیاه 
نمایی از طریــق ارائه آمار و اطاعات 
نادرست و القاء ناتوانی و ناکارآمدی و 
شکاف میان مســووان و قوای کشور 
و مهمتــر از همه ایجــاد فاصله میان 
مردم و مسووان، به نوعی حرکت در 
راســتای تحقق توطئه دشمنان علیه 

کشور ونظام است.
رئیس جمهور تاکید کــرد: دولت در 
مدت بیش از دوسال و نیم اعمال فشار 

بی سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی 
توانسته است با کاهش چشم گیر اتکا 
به درآمد نفت، کشور را مدیریت کرده 
و عــاوه بر تامیــن مایحتاج ضروری 
و کااهای اساســی مــورد نیاز مردم، 
جریان صــادرات غیرنفتــی را ادامه 
داده و از تعطیل شدن تولید و تشدید 
بیکاری جلوگیری کند.روحانی افتتاح 
و راه اندازی طرح های بزرگ در بخش 
های مختلف را که در پنجشــنبه های 
جهش تولید در سراســر کشور انجام 
می شــود، خاری در چشم دشمنان 
دانســت و گفــت: جنــگ افــروزان 
اقتصادی و جریــان تحریف و تحریم 
از این توانایی و موفقیت ملت عصبانی 
بوده و برای القــای ناکارآمدی دولت 
احساس درماندگی کرده و از این رو با 
سوء استفاده از طرح مشکات موجود، 
تحریف توانایی های ملت بزرگ ایران 

انکار خودکفایی های کشــاورزی و  و 
افزایش تولید در بخش های مختلف را 

در دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس جمهور با اشــاره به آسیب های 
سنگین شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد 
جهان و حتی کشــورهای پیشرفته و 
قدرتمند، تصریح کرد: دولت همزمان 
با نبرد در جبهه تحریم و اعمال فشار 
بیمــاری ویرانگر  با  اقتصادی، مقابله 
کرونا چه در زمینه پیامدهای اقتصادی 
و چه در زمینه حفظ ســامت مردم، 
موفقیت هــای غیــر قابل انــکار و به 
اذعان دیگر کشــورها پیشــرفت های 
چشمگیری داشته اســت، اما جریان 
تحریف و تحریم برای انکار و تضعیف 
این موضوع که یک دستاورد داخلی و 
بین المللی محسوب می شود، تاش 
می کند.روحانــی ادامه داد: مقایســه 
وضعیت تولید در ایران با سقوط تولید 
ناخالص داخلی در دیگر کشــورها که 
در اروپا بیش از 1۰ درصد و در آمریکا 
بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است، 
به خوبی نشــان می دهد که در این 
ابتای جهانی، اقتصاد ایران تاب آوری 

بااتری را به نمایش گذاشته است.
در این جلسه پیشنهاد وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارائــی و نفت برای 
استفاده از ابزارهای متنوع مالی مطرح 
شــد و طراحی های انجام شده برای 
تسریع در عرضه بیشــتر و متنوع تر 
دارائــی های مازاد دولــت به بورس و 
همچنین نوآوری و تنوع بخشی به بازار 
سرمایه و مدیریت منطقی بورس مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات 
ازم در خصــوص هدایــت نقدینگی 

جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

القای ناکارآمدی دولت، محور 
اصلی جنگ روانی دشمن است

نشست مشترک مســئوان اقتصادی با رییس 
مجلس و روســای کمیســیون های اقتصادی 
برگزار شد. نشست مشترک دولت و مجلس  در 
محل تاار آیینه مجلس شورای اسامی برگزار 
شــد، عاوه بر رییس مجلس شورای اسامی و 
برخی روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس؛ 
همتی؛ رییس کل بانــک مرکزی، زنگنه؛ وزیر 
نفت، مدرس خیابانی؛ سرپرست وزارت صمت، 
میراشرفی؛ رییس کل گمرک و شافعی ؛ رییس 
اتــاق بازرگانی ایران حضور داشــتند.قالیباف، 
رییس مجلس شــورای اسامی در این نشست 
که سومین جلسه مشترک مجلس و دولت در 
موضوع بازگشت ارز صادراتی تشکیل می شود، 
بر ضرروت هم افزایی دولت و مجلس در موضوع 
مدیریت عرصه تجارت خارجی ، بازگشــت ارز 
صادراتی و تامین کااهای اساســی تاکید کرد 
و افزود: در حوزه اقتصادی، کشــور نیاز به یک 
عــزم و اراده ملی و کار جهادی شــبانه روزی 
دارد.رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به 
تعامل بخش های مختلف دستگاه های اجرایی 
و مجلس در موضوع اطاعات و ســامانه های 

حوزه تجــارت خارجی و بویژه بازگشــت ارز، 
تصریح کرد: اگر شناســایی و اطاعات دقیقی 
وجود نداشته باشد، نمی توان تصمیم درستی 
گرفــت. باید اطاعات به روز و جامع باشــد و 
در اختیار دســت اندرکاران امر قرار گیرد.وی 
همچنین در موضوع ســوء اســتفاده از کارت 
های بازرگانی گفت: باید بین صادرکننده خوش 
حساب و کسانی که بصورت اجاره ای از کارت 
بازرگانی دیگران سوء استفاده می کنند و یا از 
هویت افراد دیگر برای صادرات از طریق دریافت 
کارت بازرگانی اقــدام می کنند، تفکیک قائل 
شــد.قالیباف، اعام امادگی کــرد که در موارد 
ازم مجلس شورای اسامی برای اصاح قوانین 
و مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی اقدام 
کند.در ادامه رییس مجلس بر اقداماتی همچون 
تنوع بخشــیدن به روش هــای ورود ارز و کاا 

به کشور، ضرورت انجام مذاکره و ایجاد تفاهم 
با صادرکنندگان عمده و خوش حساب، درنظر 
گرفتن اعتبار مالیاتی اشخاص در موضوع پروانه 
صادراتی و رصد زنجیره توزیع کاا از گمرک تا 
مصرف کننده نهایی تاکید کرد.همچنین در این 
جلســه رییس کل بانک مرکزی و معاون ارزی 
این بانک گزارشی از میزان ارز بازگردانده شده 
به کشور ارائه کردند و وضعیت فعلی را رو بهبود 
دانستند که باعث می شود تا سیاستگذاری های 
بانک مرکزی ثبات پیدا کند.همتی سامانه نیما 
را مرجع اصلی خرید و فروش ارز برای واردات 
و صادارت عنوان کرد و هرگونه توافق خارج از 
آن را خاف دانست. همچنین مدرس خیابانی، 
سرپرســت وزارت صمت نیــز در این دیدار به 
تشکیل کمیته اقدام ارزی در ۳1 استان اشاره 
کــرد که با همــکاری نماینــدگان اتاق های 

بازرگانــی و تعاون به تفاهم با صادرکننده ها 
می پردازد.وی همچنین درخصوص تعهدات 
صادرکنندگان گفــت: ۲۵۰۰ کارت بازرگانی 
را تعلیق کردیم که هیچ ارزی را برنگرداندند 
و تولیدی هم نبودند. تا 1۵ شــهریور نیز به 
کســانی که زیــر ۳۰درصــد ارز برگرداندند 
و تولیدی نیســتند، مهلت دادیــم که ارز را 
برگردانند.شافعی، رییس اتاق بازرگانی نیز در 
این جلسه درخواست که نگاه به صادرکننده، 
واقعی باشد و خشک و تر با هم سوزانده نشود. 
وی تاکید کرد که حتما ممکن است عده ای 
تخلف کنند، اما قاطبه صادرکنندگان، آبرو و 
حیثیتی که به ســختی جمع آوری کردند را 
حراج نمی کنند. وی گفت ما از سال گذشته 
به آقای رییس جمهور پیشنهاد دادیم که برای 
کارت های بازرگانی، درجات مختلفی درنظر 

بگیرید. اما به پیشنهاد ما توجهی نشد.در این 
جلســه، میراشرفی، رییس کل گمرک نیز به 
آماری از واردات کااهای اساســی و ترخیص 
شده از گمرک اشاره کرد.شایان ذکر است در 
این جلسه روسای کمیسیون های اقتصادی، 
برنامه و بودجه، صنایع و معادن، کشــاورزی 
و برخی نمایندگان متخصص حوزه اقتصادی 

حضور داشتند.

 در سومین نشست مشترک مجلس و دولت تاکید شد؛
عزم و همدلی ملی راهکار مدیریت عرصه تجارت خارجی کشور است
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گزیده خبر  وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

تاپایانامسال۵۰شرکتخصوصیبورسیمیشوند
وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه با ایجــاد پنجره واحد شــروع 
کســب وکارها زمان صدور مجوزها از ۷۲ روز به ۷۲ ســاعت 
کاهش یافته از راه اندازی پنجره فیزیکی شــروع کسب وکارها 
در سراســر کشــور تا پایان مهرماه خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی ایران، فرهاد دژپسند در نود و هفتمین 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم تعامل 
بخش خصوصی با دولت و حاکمیت سخن گفت  و تاکید کرد 
همانطور که ما در مدیریــت اقتصاد زمان جنگ موفق بودیم 
در ســایه همین همراهی وهمدلی می توانیم در این دوره هم 
موفق باشــیم.وی به پنجره واحد فیزیکی اشــاره کرد و گفت 
ما در این طرح توانستیم خیلی از موانع مزاحم تولید و بخش 
خصوصی را برطرف کنیم؛ مثًا شــروع کسب وکار از ۷۲ روز 
به ۷۲ ســاعت رسیده است. برای همین تاکید می کنم که اگر 
بخــش خصوصی، تعاونی و بخش عمومــی غیر دولتی با هم 
همکاری داشته باشــند، خیلی از مشکات اقتصادی برطرف 
می شــود.وزیر اقتصاد به وضعیت پذیره نویســی شرکت ها و 
بنگاه های بخش خوصصی در بورس اشاره کرد و گفت که قرار 
اســت تا پایان امسال ۵۰ شــرکت بخش خصوصی در بورس 
پذیرش شوند. دژپسند گفت: عملکرد مثبت در مقررات زدایی 
و بهبود کســب وکار در ســایه همراهی دستگاه های اجرایی و 
بخش خصوصی اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق بخشی به 
بازار سرمایه نیز از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

رییس شورای گفتگو افزود: بعد از اینکه در سال ۹۴ قانون رفع 
موانع تولید، مواردی را برای اجرا مشخص کرد امسال توانستیم 
بخشی از آن را اجرایی کنیم که مهم ترین آن پنجره فیزیکی 
شروع کسب وکار است.به گفته دژپسند، این کار ابتدا در تهران 
و ســپس در اســتان های اصفهان، فارس، خراسان رضوی و 
آذربایجان شــرقی اجرایی شــد که بنا داریم در آینده نزدیک 
پنجره فیزیکی شروع کسب وکار را در ۱۲ استان دیگر و تا پایان 
مهر برای کل کشور در تعامل با بخش خصوصی اجرایی کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با تاکید بر تعامل دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی، به میز خدمت در اتاق ایران اشــاره 
کرد و گفت: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی و بازگشت 
ارز برای ما بســیار مهم است الگوی مشارکتی صادرکنندگان 
ریشــه دار و دولت می تواند این موضوع را به  سرعت رفع کند، 
زیرا عمده صادرکنندگان ما ریشه دار هستند و صادرکنندگانی 
که از کارت های بازرگانی یک بارمصرف اســتفاده می کنند در 
اقلیت هستند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به  طور نمونه 
هفته گذشــته بیش از دو میلیارد دار ارز نیمایی عرضه شده 

که به واردات مواد اولیه کمک کرده اســت. در ادامه دژپسند 
افزود: اگر در تعامل دســتگاه های اجرایی با بخش خصوصی 
نتایج موفقیت آمیزی در مقررات زدایی و ســرعت بخشــی به 
بهبود فضای کسب وکار کسب کردیم، می توانیم از این ظرفیت 
در واگذاری ها، تعمیق بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره برداری از 
تولید و جایگزینی واردات نیز استفاده کنیم.وی ادامه داد: اگر 
در دفاع مقدس بسیج نقش محوری داشت امروز هم می توان 
از تعامل دســتگاه های اجرایی و بخش خصوصی نیز همانند 
نقش محوری بسیج در ســاماندهی به امور اقتصادی استفاده 

کرد که البته مصداق این تعامل شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی اســت.وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: مدیریت 
دوره کرونا نشان داد در حالی  که در ابتدای شیوع این ویروس، 
واردکننده برخی کااها بودیم بعد از مدتی به صادرکننده همان 
کااها تبدیل شدیم این موضوع نشان می دهد اگر مدیریت به  
موقع اعمال شود می توان به اهداف دست یافت.رییس شورای 
گفتگو افزود: یکــی از مراکزی که می تواند در پیشــبرد این 
اهداف نقش تقویت کننده داشته باشــد شورای گفتگو است 
البته جلسات آن نباید فرمایشی باشد بلکه باید به سمت تعامل 
دوسویه برویم که ثمرات آن در مسیر تحقق جهش تولید باشد.

دژپســند گفت: وقتی زمان اعطای مجوزها از ۵۴ روز به چهار 
روز و شروع کسب وکار از ۷۲ روز به سه روز می رسد این نتیجه 
همراهــی و تعامل دولت و بخش خصوصی اســت و از این در 
بازار ارز که امروز دغدغه ماســت با تعامل دوســویه می توانیم 
موفق عمل کنیم. البته در تعامل دوسویه باید به  گونه ای گام 
برداریم که تولید و صادرات ما دچار آسیب نشود.وزیر اقتصاد 
همچنین افزود: هفته گذشته نخستین عرضه یک شرکت ۱۰۰ 
درصد خصوصی در ســال ۹۹ در بازار سرمایه انجام شد که با 
استقبال بسیار خوب فعاان بازار ســرمایه مواجه شد.در نود 
و هفتمین نشســت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
درباره آخرین تحوات بازار سرمایه و تسهیل ورود شرکت های 
خصوصی به بورس گفت وگو شد. همچنین در این نشست که با 
حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غامحسین 
شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
سایر فعاان حوزه اقتصادی برگزار شد، درباره راه اندازی پنجره 
واحد ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه »سامانه 
رهسا« گفتگو شــد. در بخش بعدی این نشست نحوه تامین 
مالی طرح های نیمه تمام از منابع بازار سرمایه مورد بحث قرار 
گرفــت و در نهایت درباره لزوم هوشمندســازی بهره گیری از 

منابع مختص تثبیت بازار سخن گفته شد.

 پایین بودن هزینه ایجاد شغل 
در طرح های وزارت کار

معاون اشــتغال وزیر کار با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد فرصتهای شغلی 
در طــرح های وزارت کار می گوید: با اجرای سیاســتهای فعال بازار کار برای 
بیش از ۸۹ هزار نفر زمینه ایجاد شــغل یا اشــتغال پذیری فراهم شده است.

عیسی منصوری  اظهار کرد: بررســی عملکرد اجرای برنامه سیاستهای فعال 
و توسعه مشاغل خرد بازار کار در سال گذشــته نشـان میدهد که برای این 
طرحها و برنامهها تاکنون ۲۷۲۶ میلیــارد ریال هزینه شده و اشــتغال زیاد با 
هزینه کم نتیجه اجرای سیاستهای فعال بازار کار بوده است.وی از طرح کارورزی 
بیمـه کارفرمایی، طرح مهارت  دانشآموختگان دانشگاهی، طرح معافیتهای 
آموزی در محیط کار واقعی، طرح یارانه دستمزد و برنامـه تـامین مـالی خرد 
عنوان  به  خودیار(  گروههای  معیشت  )اشتغال-  پیوندی  بانکداری  رویکرد  با 
مصادیق سیاستهای فعال بازار کار و توسعه مشاغل خرد نام برد که هم اکنون در 

سطح استانها در حال اجرا است.

میانگین هزینه فرصت شغلی در این طرح ها کمتر از 3.5 میلیون تومان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میانگین 
هزینه برای هر فرصت شغلی را حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: 
هزینه سرانه اشـتغال بـرای طرحهای معافیت بیمه کارفرمایی و پرداخت یارانه 
دستمزد در سال ۹۸ کمتر از ۱۰۰ میلیـون ریـال بـوده که در مقایسه با هزینه 
ایجاد اشتغال از طریق ایجاد و راه اندازی یک واحد کسب و کار در سه بخش 
اجرای طرحهای  لحـاظ  این  از  و  بسـیار کمتر  کشاورزی، صنعت و خدمات، 
اشـتغالزای مورد اشاره بـرای مناطق مختلف بسیار مقرون به صرفه است.بــه 
گفته منصوری، این امر در مورد طرحهای کارورزی و مهـارت آمـوزی در محیط 
کار واقعی که منجـر به افزایش اشـتغالپذیری جوانان جویای کار و شــغل اولی 

می شود نیز صادق است.

تشکیل 220 گروه خودیار جدید در مناطق کم برخوردار
معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید خبر داد و 
گفت: در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و توانمندسازی 
و بهبـود معیشت افراد در مناطق کمتر برخوردار و محروم به ویژه زنان و جوانان، 
۲۲۰ گروه خودیار جدید و بیش از ۸۰ کانون در برخی از استانها شکل گرفته 
است.به گفته وی، در این نوع طرحها به دلیل استفاده از ظرفیتهای بااستفاده 
در بنگاههـا و یا کسب و کارهای موجود، هزینه هر فرصت شغلی پایین اســت و 
با انجـام اقـدامات توسـعه ای فعـال، بـا توجـه بـه دستاوردهای مناسب اجرای 
این طرحها در تحقق اهداف اشـتغالزایی کشور، انتظار میرود که اجرای این 
برنامه ها به خصوص در مناطق کمتر برخوردار و محروم در سالهای آتی نیز 
تداوم یابد؛ ضمن آنکه در کوتاه مــدت و با ایجاد فرصتهای شغلی بهخصوص 
درآمد،  کم  و خـانوادههای  زنان  دانشگاهی،  التحصـیان  فارغ  و  برای جوانان 
میتوان بــه نتایج قابل ماحظه ای دســت یافت.منصوری درعین حال درباره 
چهارچوب متداول پیاده ســازی سیاست های فعال بازار کار گفت: مجموعه این 
سیاستها همواره سـعی در ایجاد تغییرات ازم در بازار کار و کیفیت عرضه 
نیروی کار داشـته و بر سـه عنصر اصلی شامل ایجاد تحرک در عرضه نیروی 
کارفرما  تعهدات  بار  کاهش  و  مهارتهای جدید  ایجاد  با  اشتغال  توسعه  کار، 

استوارند.

برنامه های مهم وزارت کار برای حفظ اشتغال موجود
وی بــا بیان اینکــه وزارت کار برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحرک 
بخشی در بازار کار، اقدامات و برنامههایی را در دستور کار خود قرار داده است، 
گفــت: ایــن برنامهها ضمن حفظ و صیانت از اشتغال موجود و آسیب پذیر از 
طریق توانمندسازی و ارائه آموزشهای شغلی و مهارتی، کمکهای باعوض 
و استفاده از منابع و هزینههای جاری و سرمایه در گردش، به توسعه اشتغال 
جدید و پایدار از طریق مداخات توسعه ای، ظرفیتسازی کسب و کارها و 
تقویت زنجیره ارزش و سرمایهگذاریهای مولد با استفاده از کمکهای فنی و 
اعتباری و منابع سرمایهای و اعتباری در حوزهها و مداخات مختلف از جمله 
طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، مداخات سیاستی و فعال بازار کار 
و اشتغال خرد و حمایتی میانجامد.به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیــر کار، این طرحها و اقدامات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و 

همکاری سایر دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی در حال اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
افزایش پروازهای خارجی در دستور کار

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از برقراری پروازهای خارجی بین ایران 
و ۱۱ مقصد خارجی خبر داد و گفت: افزایش این پروازها در دست پیگیری قرار 
دارد. از اسفندماه سال گذشته که ویروس کرونا در ایران و به تدریج در بسیاری 
از کشورهای جهان شیوع پیدا کرد محدودیت های بسیاری برای تردد مسافران 
و سفرهای هوایی، زمینی و دریایی اعمال شد. در این راستا کشورهای مختلف 
به تدریج انجام هر گونه پروازهای مســافری را تا اطاع ثانوی ممنوع کردند و 
پس از چند ماه از این اتفاق مذاکرات برای ازســرگیری پروازهای مسافری بین 
کشــورهای مختلف آغاز شد. در این راســتا در ایران نیز شاهد لغو پروازهای 
خارجی و داخلی در اســفندماه و فروردین ماه بودیم و مرزهای هوایی بسیاری 
به روی ایران بســته شد.البته در ادامه برخی پروازها به تدریج برای بازگرداندن 
ایرانیان در کشورهای مختلف، خرید تجهیزات پزشکی، انجام پروازهای موردی 
و... آغاز شد.شــهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه برای انجام پروازهــای خارجی چه مذاکراتی صورت 
گرفتــه و آخرین وضعیت این پروازها چگونه اســت، اظهار کرد: از همان ابتدا 
پروتکل های بهداشــتی در اعزام و پذیرش مسافر به ویژه در بخش هوایی و با 
همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه 
و تدوین شد. در همین راستا تعداد محدودی پرواز برنامه ای و البته تعداد قابل 
توجهی پرواز فوق العاده در قالب پرواز فری فایت نیز برای بازگرداندن هموطنان 
به کشور انجام شــد.وی افزود: با توجه به بازدید ســازمان جهانی بهداشت از 
فرودگاه های ایران و اعام تأییدیه مبنی بر اســتاندارد بودن اقدامات مراقبتی و 
کنترلی در پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا، از اوایل خردادماه که کشورها و 
خطوط هوایی اقدام به کاهش محدودیت های سفر کردند، روند افزایش پروازها 
به مقاصد شــهرهای مختلف ایران آغاز شــد.آدم نژاد ادامه داد: در حال حاضر 
پروازهای خارجی بین ایران و کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه، هلند، قطر، 
لبنان، امارات، هند، روسیه، ایتالیا، سوئد و... با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حال انجام و مذاکرات برای از سرگیری دیگر مسیرها نیز در دست پیگیری است.

به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در آخرین پروتکل  تدوین شده 
که به صورت نوتام نیز به کلیه ایراین های متقاضی ســفر به ایران اعام شده، 
ارائه تست PCR منفی و تکمیل فرم خوداظهاری توسط کلیه مسافران متقاضی 

ورود به کشور الزامی است.

 قالیباف؛
فرایند پذیرش ۱۴۰ شرکت در بورس و 

فرابورس در جریان است
رییس ســازمان بورس با اعام اینکه در ۴ ماه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده اظهار داشت: فرایند پذیرش ۱۴۰ 
شرکت در بورس و فرابورس در جریان است. حسن قالیباف اظهار داشت: این در 
حالی است که سال گذشته در این مدت ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام 
شده بود یعنی امسال بیش از سه برابر تامین مالی در بورس تاکنون رشد داشته 
است.وی گفت: هدف گذاری کردیم که رونق در بازار ثانویه یا همان بازار سرمایه 
به بازار اولیه و تولید هدایت شود. قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشته تنها 
یک عرضه اولیه در چهارشنبه ها داشتیم افزود: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر 
شد و این در حالی است که آمار ارز اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار 
بیشتر است به طور نمونه کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه 
اولیه داشــتیم در حالی که در چهار ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان عرضه اولیه انجام شــده است.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه از ابتدای سال اقدام های زیادی را برای تسهیل حضور بخش خصوصی در 
بازار سرمایه و تامین مالی آن ها انجام داده ایم افزود:  امسال سران سه قوه مصوبه 
خوبی در این باره داشتند و آن اینکه گذشته مالیاتی شرکت هایی که امسال وارد 
بورس می شوند دوباره بررسی نشود که امیدواریم بخش خصوصی از این امکان 

به خوبی استفاده کند.

روند پذیرش شرکت های تازه
قالیباف اصل گفت: هم اکنون ۹۰ شــرکت در فرابورس و ۵۰ شرکت در بورس 
اوراق بهادار تهران در فرایند پذیرش قرار دارند ضمن اینکه امســال بیشــترین 
فعالیت ما در بازار ســرمایه برای تقویت تامین مالی متمرکز شــده اســت.وی 
همچنین افزود:  هفته گذشــته شورای عالی بورس، سقف صندوق های سرمایه 
گــذاری را از ۱۰ هزار میلیارد تومــان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که 
به این ترتیب هم دولت در انتشــار اوراق و هم شرکت ها می توانند از این منابع 
استفاده کنند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه افزایش سرمایه 
شرکت ها را سرعت داده ایم گفت: پرونده هایی که در این باره به سازمان بورس 

برسد تعیین تکلیف درخواست کننده، بیش از پنج روز به طول نمی انجامد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد
جزئیات اعطای تسهیات به ۴۰۰ هزار 

بازنشسته تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش اعتبارات تسهیات پرداختی به 
بازنشســتگان در سال جاری خبر داد که بر اساس آن با افزایش اعتبارات این 
ردیــف به ۲۰۰۰ میلیارد تومان، رقم وام های پرداختی به پنج میلیون تومان 
رسیده که بین ۴۰۰ هزار نفر توزیع خواهد شد.مصطفی سااری ضمن اشاره به 
اعطای تسهیات پرداختی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش 
اعتبار آن در سال جاری افزود: تا سال گذشته این اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان 
بود که به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اعطا می شد و مبلغ آن سه میلیون تومان 
بود. امسال این اعتبار به ۲۰۰۰ میلیارد تومان و مبلغ وام به پنج میلیون تومان 
رســیده که بین ۴۰۰ هزار نفر توزیع می شــود.وی افزود: تا کنون شماری از 
این تسهیات در دو مرحله پرداخت شده است و مابقی طی سال در مراحلی 
توزیع خواهد شد. سهمیه استان ها مشخص شده و کانون های استانی اسامی 
را در اختیار سازمان می گذارند.درباره وضعیت سرمایه گذاری های اقتصادی 
سازمان تامین اجتماعی در سال جاری اظهار کرد: طرحی تحت عنوان خروج 
از بنگاه داری را تدوین کرده و در دســتور کار داریم. قرار است با اجرای این 
طرح که حداکثر یکســال زمان می برد در هیچ شــرکتی بیش از ۴۰ درصد 
ســهامدار نباشیم و همچنین در هیچ شرکتی مدیر بنگاه و بنگاه دار نباشیم.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این طرح در هیئت مدیره 
تصویب و برای هیئت امنا ارســال شده است گفت:  از روزی که این طرح در 
هیئت امنا تصویب و به ما اباغ شود متعهدیم که ظرف یکسال کاما از بنگاه 
داری خارج شــویم و ســهام خوب با بازده خوب داشته باشیم و دیگر گرفتار 

مشغله های شرکت داری و بنگاه داری نباشیم. 

رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه در 
مجلس شورای اسامی گفت: بخشی از 
تورم موجود در جامعه به جهت افزایش 
نقدینگی و بخشــی هم مربوط به تورم 
انتظاری است که در جامعه ایجاد شده 
است.»محسن زنگنه« در برنامه رهیافت 
رادیو اقتصاد افزود: گفته می شود افزایش 
نقدینگی در جامعه باعث رشد تورم است 
این حرف در خیلی از اوقات درســت به 
نظر می رسد.وی اظهارداشت: حداقل در 
شرایط فعلی به یقین یکی از دائل اصلی 
است اما تورم علت های متعدد دیگری 
هم دارد.رئیس کمیته اصاح ســاختار 
بودجه در مجلس شورای اسامی گفت: 
تورم یک شــاخص اقتصادی اســت به 
خصوص در اقتصادهای امروز بر اساس 
یک تابع خطی نمی توان به تورم رسید و 
گفت به فرض شاخص نقدینگی افزایش 
یافته پس تورم زیاد شــده است.وی در 
ادامه افزود: در خیلی از کشورها نقدینگی 
افزایش پیدا می کنــد اما تورم زیر ۵ تا 
۶ درصد است.زنگنه بیان داشت: اینکه 
نقدینگی در حال تولید اســت باید دید 
در قبالش چه اتفاقی در تولید ناخالص 

داخلی می افتد، این خیلی مهم اســت.
وی در ادامــه با بیــان اینکه کلید بانک 
مرکزی در دســت دولت اســت، گفت: 
این بزرگترین مشــکلی که در کشــور 
وجود دارد.وی افــزود: نکته دوم اینکه 
چرا اکثر اقتصاددان هــای ما البته این 
موضوع حتی بــه دوران قبل از انقاب 
هــم برمی گردد بیشــتر متمایل بودن 
به اســتفاده از سیاست های پولی یعنی 
دوای همه چیز جامعه را در باا و پائین 
کردن شاخص های بازار پولی مثل نرخ 
تنزیل بانک ها، نرخ اوراق خزانه و غیره 
می دانســتند.نماینده مردم در مجلس 
شورای اســامی افزود: به همین جهت 
طبــق معمول دولت تــا دچار کمبود و 
کســری بودجه می شــود راحت ترین 
راهــی که در پیش مــی گیرد به نوعی 
استقراض از بانک مرکزی به شیوه های 
مختلف است.وی اظهارداشت: متاسفانه 
از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه سال 

جاری ۸،۸ درصد پایه پولی افزایش یافته 
و ۱۰ تا ۱۲ درصد نقدینگی رشــد پیدا 
کرده اســت.زنگنه ادامه داد: نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۳۵ درصد رشد 
نقدینگی داشتیم که این رشد نقدینگی 
در سال گذشــته ۲۴ درصد بوده است.

وی گفت:جدا از رشــد نقدینگی عوامل 
دیگری در تورم امروز جامعه تاثیر دارد.

رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه در 
مجلس شــورای اســامی افزود: همه 
واقفند که دولت امسال با کسری بودجه 
مواجه اســت.وی اظهارداشت: دولت در 
ســال جاری یک اقدام خوبی انجام داد 
البته با آن اقدام شاید نتوانست انتظارت 
تورمی جامعه را پیش بینی کند آن هم 
این بود که دولت برای نخســتین بار به 
سمت فروش دارایی های خود در قالب 
سهام در بازار سرمایه پیش رفت و منابع 
خوبی هم جذب کرد.زنگنه بیان داشت: 
ایــن اتفاقی که افتاد عمــا دولت نیاز 

داشت برای اینکه بازار سرمایه را تقویت 
کنــد این عرضه را انجام داد و روی بازار 
سرمایه تبلیغ کرد.وی ادامه داد: شاخص 
بازار ســرمایه دیروز از مــرز دو میلیون 
واحد هم گذشت و مردم به سمت بازار 
سرمایه هجوم آوردند وتصور دولت این 
بود که تبلیغ می کنم و مردم وارد بازار 
بورس می شــوند چون افزایش ثروت و 
دارایی های خود را می بییند نقدینگی 
از ســایر بازارها به این بازار منتقل و در 
نتیجه نقدینگی کنترل می شود.رئیس 
کمیته اصاح ساختار بودجه در مجلس 
شــورای اسامی گفت: بطورکلی بازارها 
در دنیای امروز به هم متصل هســتند 
یعنی نمی توانید در بــازار بورس ۱۰۰ 
یا ۱۵۰ درصد به اصطاح ســود آوری و 
ارزش افزوده داشته باشید واز آن طرف 
بــازار دار، ارز ، ســکه و ... تکان نخورد 
بنابراین چیزی که باعث حرکت ســایر 
بازارها شــد تا خود را به بازار ســرمایه 
برسانند همان انتظارات تورمی است.وی 
افزود: حال گفته می شود با این توصیف 
چرا مســکن، مصالح ساختمانی و ... در 

کشور گران شده است.

رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسامی

 2 عامل تورم موجود در جامعه 

رئیس ســازمان برنامه با اشــاره به استخدام ۱۰ هزار نفر 
از پرســنل شــرکتی و قراردادی کادر درمــان در وزارت 
بهداشت، گفت: ماهانه فوق العاده ویژه کرونا را از اول مهر 
ماه پرداخت می کنیم.به گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
رئیس این سازمان در گفت وگوی اینستاگرامی مستقیم با 
کادر درمان ضمن اعام اســتخدام ۱۰ هزار نفر از پرسنل 
شرکتی و قراردادی کادر درمان در وزارت بهداشت، گفت: 
کارانه معوق درمان نیز تا ماه آینده پرداخت خواهد شــد. 
همچنین ســازمان برنامه و بودجه کشور، متعهد شد که 
از مهرمــاه ماهانه فوق العاده ویژه کرونــا را نیز به وزارت 
بهداشــت بپردازد.وی با اشــاره به اینکه بیش از ۴۰۰۰ 
کامنت مخاطبان صفحه اینستاگرام در سه سرفصل دسته 
بندی شده است؛ گفت: نخستین موضوع درخواست کادر 
درمان شــرکتی برای جذب بوده؛ دســته دوم خواستار 
پرداخت کارانه معوق کادر درمان شــده بودند و دســته 
ســوم متقاضیان دریافت فوق العاده ویــژه بودند.معاون 
رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از این مطالبات متوجه 
ســازمان برنامه و بودجه است است و بخشی از آنها مثل 
دریافت فوق العاده ویژه، متوجه وزارت بهداشت است که 
از سازمان اداری و اسستخدامی درخواست کند و سازمان 
برنامه و بودجه برای آن منابع ازم تأمین کند؛ افزود: هفته 
گذشــته گفت و گویی با دکتر نمکی داشتم که طی آن 
برای اجرای دستورات صادر شده به وزارت بهداشت، برنامه 
ریزی شــد.نوبخت گفت: چنانچه مستحضرید قبًا منابع 
ازم برای جذب ۳ هزار نفر نیرو شرکتی تهیه شده بود و 
بعد با بررسی تعدد نیروهای شرکتی و قراردادی؛ مقرر شد 
که زمینه جذب ۱۰ هزار نفر فراهم شــود. البته با اولویت 
افراد شرکتی و قراردادی موجود. مقدمات ازم هم فراهم 
شد. در جلسه ستاد کرونا هم با رئیس جمهور صحبت شد 

و ایشــان هم این موضوع را پذیرفتند. نهایتاً این موضوع 
مصوب شــد.وی تاکید کرد: به این ترتیب اولین اولویت 
کادر درمان، دال بر جذب اعضای کادر درمان و استخدام 
آنها پیگیری و مصوب شد. البته ما همچنان نیازمند جذب 
نیروی جدید هســتیم و چنانچه تا پایان سال اعام نیاز 
شــود، باز هم دولت کوتاهی نخواهــد کرد و بیش از ۱۰ 
هزار نفر را هم می توانیم جذب کنیم.معاون رئیس جمهور 
در ادامه گفت: درباره کارانه هــای معوق کادر درمان هم 
که مطالبه به حقی اســت؛ باید بگویم کــه کارانه ها باید 
از درآمدهای اختصاصی بیمارســتان ها تأمین شود. اما به 
دلیل وضعیت کرونا و محدود شــدن فعالیت دانشگاه ها 
و … این درآمد چندان محقق نشــده اســت. البته هفته 
گذشته ۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بیمه سامت، 
برای تأمین این معوقات پرداخت شده است.نوبخت با بیان 
اینکه ســازمان نظام پرستاری با جدیت امور کادر درمان 
را پیگیری می کند، ادامه داد: این ســازمان اعام کرد که 
دریافتی برخی دانشگاه ها از این محل صفر بوده است. به 
همین دلیل ۲ هزار میلیارد تومان دیگر را مســتقیماً به 
دانشــگاه ها تخصیص دادیم و به امید خدا، ظرف یکی دو 
روز آینده پرداخت خواهد شــد. اگر این معوقه را دریافت 
نکردید، بنده را در جریان بگذارید که مجدداً پیگیری کنم.

وی با اشاره به اینکه ۵,۰۰۰ میلیارد تومان کارانه معوق در 
این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: وظیفه دولت اســت که 
این معوقات را بپردازد. انشــاه تا ماه آینده می کوشم که 
همه این معوقات نیز پرداخت شــود.نوبخت با بیان اینکه 
موضوع »فوق العاده ویژه جذب« از دیگر موارد درخواستی 
کادر درمان بوده اســت؛ ادامه داد: در گفت و گویم با وزیر 
بهداشــت این موضوع بررسی شد. ۸۴۰۰ میلیارد تومان، 
درخواست شما عزیزان برای این منظور بوده است. وزارت 

بهداشت، اسفندماه در یک مرحله افزایش پرداخت ماهانه 
به پرستاران داشته است. از ابتدای فروردین هم ۱۵ درصد 
دیگر به دریافتی کادر درمان اضافه شده است. اما باید در 
نظر داشته باشید که فوق العاده ویژه شغل، دارای بار مالی 
است و ضرورت دارد که تأمین شود. این در حالی است که 
دو مرحله افزایش یاد شده دریافتی پرستاران، در بودجه 
سال گذشــته وزارت بهداشت نیامده بود و این وزارتخانه 
در حال حاضر منابــع ازم برای فوق العاده ویژه را ندارد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نهایتاً این طور 
توافق شد که اواً هیچ بدهی ای به شما نداشته باشیم. از 
این رو معوقات را خواهیم پرداخت. مقرر شد که وزارتخانه 
هم منابعش را تجهیز کنــد و ببینند که از کی می تواند 
فوق العاده ویژه را بپردازد و در تنظیم ایحه بودجه سال 
آینده نیز منابع آن دیده می شــود. تا آن زمان ما متعهد 
شدیم که به وزارت بهداشت، ماهانه فوق العاده ویژه کرونا 
را از اول مهــر ماه پرداخت کنیم.وی در بخش پایانی این 
گفت و گو خاطرنشــان کرد: در مجموع توافقات با وزارت 
بهداشت شــامل »اســتخدام ۱۰ هزار نیروی شرکتی«، 
»تامیــن کارانه معوق تا یکی دو ماه آینده؛ به گونه ای که 
معوقات به صفر برسد« و »پرداخت فوق العاده ویژه کادر 
درمان از ســوی سازمان برنامه و بودجه کشور مادامی که 
وزارتخانه امکان پرداخت آن را بیابد« شــد.معاون رئیس 
جمهور در پایان گفت: به یاری پروردگار، به مطالبات کادر 
درمان عنایت خواهیم داشــت و برای تأمین منابع مورد 
نیاز آنها خواهیم کوشید. چرا که به فرموده قرآن »پاسخ 
احسان و نیکی، احسان است«. در این زمینه به ما اعتماد 
کنید. چرا که تمام مساعی دولت، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت بهداشــت، در این است که خدمات شما عزیزان، 

جبران شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:
پرداخت فوق العاده ویژه کادر درمان از مهر ماه
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با بهره برداری از 3 طرح محقق می شود؛گزیده خبر

افزایش ۴ میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در اوج تحریم
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشاره به افتتاح 
3 طــرح بزرگ پتروشــیمی توســط رئیس جمهــوری گفت: 
این طرح ها شــامل پتروشــیمی کاوه،  پتروشیمی کمیا پارس 
خاورمیانه و کاتالیست پتروشیمی لرستان است که در مجموع 
با ســرمایه گذاری 1.57 میلیــارد دار بیش از 4 میلیون تن به 
ظرفیت پتروشیمی ایران اضافه می کند.»بهزاد محمدی« دیروز 
)سه شــنبه(با بیان اینکه در جهش دوم پتروشیمی کشور 27 
طرح تعریف شــده که در پایان 1400 به بهره برداری خواهند 
رســید، ادامــه داد: از این ســبد 17 طرح تا پایان امســال به 
بهره برداری می رسد و ظرفیت صنعت را از 66 مییلون تن فعلی 
به 90 میلون تن افزایش می دهد این عدد در پایان سال 1400 
به ظرفیت 100 میلیون تنی و درآمد 25 میلیارد دار دســت 
پیدا می کنیم.وی با اشــاره به اینکه از ایــن 17 طرح،  یکی از 
طرح ها در ماه گذشته به بهره برداری رسید که طرح پتروشیمی 
میاندوآب بود، افزود: پنجشنبه هفته جاری افتتاح 3 طرح دیگر 
را خواهیم داشــت. طرح اول پتروشیمی متانول کاوه است که 
بزرگترین طرح ماتانول جهان به شــمار می رود.محمدی تاکید 
کرد: این پتروشیمی با سرمایه گذاری 950 میلیون داری بخش 
خصوصی اجرا شده و 2.3 میلیون تن در سال به ظرفیت تولید 
متانول ایران اضافه خواهد کرد. خوراک این واحد 6 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی در روز و شامل طرح متانول،  یوتولیتی و اسکله 
های صادراتی است.وی افزود: 66 درصد از کل سرمایه گذاری از 
مهندسی و ساخت تا تامین تجهیزات در داخل کشور انجام شده 
و پیش بینی می شود ساانه 400 میلیون دار درآمدبرای کشور 
به همراه داشته باشد.به گفته محمدی بهره برداری از پتروشیمی 

کیمیا پارس خاورمیانه طرح بعدی اســت روز پنجشنبه توسط 
رئیس جمهوری با سرمایه گذاری 600 میلیون دار در عسلویه 
افتتاح می شود. خوراک این پتروشیمی روزانه 4.5 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی اســت.معاون وزیر نفــت گفت: این واحد با 
ظرفیت تولید 1.65 میلیون تن متانول در ســال ساخته شده 
اســت که معادل 5 هزار تن متانول در روز است.وی با اشاره به 

اینکه اشتغال زایی مستقیم در این پتروشیمی 700 نفر خواهد 
بود،  ادامه داد:50 درصد از کل سرمایه گذاری نیز در داخل کشور 
هزینه شده  و درآمد پیش بینی شده ساانه برای این پتروشیمی 
بر اساس قیمت های ثابت ســال 95، حدود 300 میلیون دار 
برآورد می شود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید 
کرد: آخرین طرح ارزشی مربوط به تولید کاتالیست پتروشیمی 

لرســتان اســت. این طرح با ســرمایه گذاری 20 میلیون دار 
انجام شــده اســت. محل اجرا در پتروشــیمی لرستان است و 
کاتالیســت های مورد نیاز تولید انواع پلی اتیلن ها را در دستور 
کار دارد.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید کاتالیست در این طرح 
100 تن در سال خواهد بود، افزود:  با اجرای آن 60 نفر اشتغال 
مســتقیم ایجاد شده اســت که می تواند درآمدی 30 میلیون 
داری در سال ایجاد کند. مهندسی و ساختمان نصب این واحد 
تماما ایرانی اســت و تنها در زمینه تجهیــزات از 30 درصد از 
تجهیزات خارجی استفاده شده است.محمدی سرمایه گذاری در 
این ســه طرح را یک میلیارد و 570 میلیون دار اعام کرد و 
گفت: تا پایان سال نیز 13 طرح دیگر پتروشیمی افتتاح می شود 
که پتروشیمی بیدبلند 2،  طرح پتروشیمی سبان، پتروشیمی 
لردگان،  پتروشیمی ایام، پتروشــیمی مسجد سلیمان،  پروژه 
پلی پروپیلن خمین و ... تا پایان سال به بهره برداری می رسند.، 
 با وجود تحریم های گســترده آمریکا علیه صادرات نفت ایران و 
تحریم های چند ایه صنعت پتروشیمی اما این صنعت با انجام 
تعهــدات خود مبنی بر عرضه ارز صادراتی در ســامانه نیما، به 
عنوان یکی از ارکان اصلی تامین ارز در کشور به شمار می رود. 
عاوه بر آن،  صنعت پتروشیمی به فعالیت های توسعه ای خود نیز 
ادامه داده و در همین راه، دو جهش در این صنعت تعریف شده 
است. در جهش دوم صنعت پتروشیمی که تا پایان سال آینده 
محقق می شــود،  ظرفیت تولید از 66 میلیون تن فعلی به 100 
میلیون تن افزایش خواهد داشــت. در جهش سوم نیز، ظرفیت 
تولید تا 133 میلیون تن در سال باا می رود و در کنار آن تنوع 

محصوات نیز بیشتر خواهد شد

 پاسخ وزیر نفت به سواات نمایندگان
 در کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی از حضور وزیر نفت در جلسه 
دیروز کمیسیون و پاسخ به ســواات نمایندگان خبر داد.مالک شریعتی نیاسر 
ضمن تشریح جلسه دیروز صبح کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی، بیان 
کرد: جلســه صبح امروز کمیسیون انرژی با حضور وزیر نفت جهت پاسخگویی 
به ســواات نمایندگان برگزار شد. سوال اول توسط آقای رضایی نماینده مردم 
دشتســتان در خصوص دایل تاخیر در تکمیل فاز 14 پاایشگاه پارس جنوبی 
مطرح شد.وی در ادامه اظهار کرد: آقای وزیر نیز دایل تاخیر را بیان کردند.که 
عمــده ترین دلیل تاخیر را عدم توانمندی پیمانکار و خلف وعده های او و عدم 
امکان برخورد با پیمانکار دولتی از ناحیه وزارت نفت دانســتند. در نهایت آقای 
رضایی از پاسخ های آقا وزیر قانع نشدند و سوال به صورت ملی به صحن مجلس 
ارجاع خواهد شد.نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: سوال دوم 
در ارتباط با قرارداد گازی ترکمنســتان و حکم دیوان داوری بین المللی در این 
خصوص بود که آقای دهنوی به نمایندگی از ســوال کنندگان سوال را مطرح 
کردند. آقای وزیر در خصوص سوال به جهت اینکه در توضیحات سوال کنندگان 
مــواردی از جزئیات قرارداد، حکم داوری و برخی مســائل پیرامون در جلســه 
کمیسیون مطرح شد وقت بیشتری خواستند که سواات را بررسی کنند و پاسخ 
دهند.وی افزود: قرار شد آقای وزیر مستندات خود را نسبت به پاسخ هایی که در 
جلسه دادند به سوال کنندگان تقدیم کنند تا بر اساس آن سوال کننده ها اعام 
کنند قانع شدند یا نه. ممکن است جلسه دیگری در کمیسیون در این خصوص 
برگزار شود یا جلسه ای بین سوال کنندگان و وزیر نفت تشکیل و اسناد بررسی 

شود. سپس سوال کنندگان در خصوص قانع شدن یا نشدن اعام نظر کنند.

 جزئیات طرح مجلس برای واریز یارانه 
۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان

نماینــده مردم تبریز در مجلس یازدهم از طرح مجلس برای واریز ماهانه یارانه 
معادل قیمت 40 لیتر بنزین متناسب با قیمت روز آن به حساب هر ایرانی خبر 
داد.احمد علیرضا بیگی، با اشاره به طرح مجلس برای واریز یارانه 40 لیتر بنزین 
به حساب هر ایرانی، بیان کرد: یکی از مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم عدم 
تناسب بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که 
قیمت کااها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.وی 
در ادامه اظهار کرد: یکی از راهکارهای متناسب سازی یارانه این است که تابعی 
از قیمت بنزین باشد. براساس این طرح دولت ماهانه یارانه ای به اندازه قیمت 40 
لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز می کند. اگر امروز قیمت بنزین سه هزار 
تومان اســت یارانه دریافتی مردم باید 40 تا سه هزار تومان باشد.نماینده مردم 
تبریز در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد 
دولــت باید به ازای 40 لیتر به مردم یارانه بپردازد. مردم می توانند از این یارانه 
برای استفاده از بنزین اســتفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.وی در 
ادامه تاکید کرد: امروز ما در حوزه بنزین به خودکفایی رســیده ایم و در تولید 
آن نیز مشکلی وجود ندارد. امروز که قیمت بنزین نیز افزایش یافته است عاملی 
بازدارنده برای قاچاق آن به آن ســوی مرزها اســت. درآمد دولت نیز با افزایش 

قیمت بنزین بااتر رفته و اکنون می تواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند.
براساس این طرح دولت باید ماهانه مبلغی معادل 40 لیتر بنزین به حساب هر 

ایرانی واریز کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی:
شیوع کرونا باعث افزایش ۴۰ درصدی 

مصرف آب شرب شده است
آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
آذربایجان شــرقی گفت: از زمان شــیوع کرونا مصرف آب شرب در آذربایجان 
شرقی 40 درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، 
علیرضا ایمانلو گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و گرمای هوا متاسفانه میزان 
مصرف آب در سراســر کشور افزایش چشمگیری  داشــته است.ایمانلو گفت: 
شهرســتان بناب جزو شهر هایی است که میزان مصرف آب آن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به علت شیوع ویروس کرونا افزایش بسیار چشمگیری داشته 
است و این امر منجر شده تا قطعی آب در شهر و روستا های بناب به وجود آید 
که در همین راســتا برای رفع مشــکات آب در بناب راهکار های کوتاه مدت و 
بلند مدت در نظر گرفته ایم.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 
شــرقی با اشاره به اینکه آب شهرستان بناب از زرینه رود تامین می شود، گفت: 
تصمیمات مهمی از بابت تامین آب آشامیدنی بناب در نظر گرفته ایم که از آن 

جمله می توان به باابردن ظرفیت آب های زیر زمینی اشاره کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز:
 ۹۰۰ روستا تا هفته دولت به شبکه گاز

 متصل می شوند
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امســال تولید تجمعی گاز ایران به 
حدود 300 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد، از افتتاح گازرسانی به 900 روستای 
جدید تا هفته دولت خبر داد و گفت: ساخت خط لوله جدید گاز »پارچین- سنگ 
بســت- مشــهد« با هدف افزایش پایداری شبکه گاز در شــمال شرق کشور آغاز 
شد.حسن منتظرتربتی دیروز در حاشیه افتتاح پروژه های گازرسانی استان خراسان 
رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، در تشریح آخرین وضعیت برنامه 
های توسعه شبکه گاز شهری و روستایی ایران، گفت: تا پایان سال جاری و در قالب 
اجرای یک برنامه دو مرحله ای عملیات اجرایی گازرسانی به 2000 روستای جدید 
آغاز شود.وی افزود: قانون بند »ق« تبصره دو قانون بودجه سال 93 و نیز قانون رفع 
موانع تولید که توســط مجلس به تصویب رسید، قوانین خوبی بودند که با تدبیری 
مناســب و یک اجرای عالی توانستند روند گازرسانی شهری، روستایی و واحدهای 
تولیدی و صنعتی را به این نقطه برســانند.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این 
که قانون مذکور این امکان را به شرکت گاز داد تا »دود« را به »درآمد« تبدیل کند، 
تصریح کرد: اجرای این بند از قانون بودجه که با هدف تسریع در روند گازرسانی به 
روستاهای کشــور مطرح شده بود و در پی آن، جایگزینی گاز با دیگر سوخت های 
میان تقطیر در شهرها و روستاهایی که از شبکه گاز دور هستند، این امکان را برای 
ما بوجــود آورد تا از محل صرفه جویی در مصرف ســوخت مایع و صادرات آن، به 
درآمد قابل توجهی دست یابیم.این مقام مسئول در ادامه، افزود: پس از آن، صادرات 
ســوخت مایع به محل درآمدی برای انجام پروژه های گازرسانی تبدیل شد تا بدون 
دریافت کمترین کمک از دولت، شرایط خدمت رسانی شرکت ملی گاز ایران به مردم، 

بیش از پیش، فراهم شود.

چیــن طــی 51 روز از اول ژوئن تا 
بیســت و یکم جوای، حداقل 8.1 
میلیون بشــکه نفت از ایــران وارد 
کرده که معادل 158823 بشکه در 
روز اســت. به گزارش اویل پرایس، 
گزارشــات متعدد در هفته گذشته 
از وزارت گمرک چین نشان می داد 
که این کشور برای اولین بار از ژانویه 
2007 هیــچ نفتی از ایــران در ماه 
ژوئن وارد نکرده است. این گزارشات 
کامًا اشتباه هستند. چین نه تنها هر 
ماه میلیون ها بشکه از نفت ایران را 
خریداری کــرده، بلکه طبق قرارداد 
25 ســال بین دو کشــور، از این به 
بعــد هم به خرید نفــت ایران ادامه 
می دهد. طبــق گفته یکی از منابع 
ارشــد نفت و گاز کــه از نزدیک با 
وزارت نفــت ایران کار میکند، چین 
طی 51 روز از اول ژوئن تا بیســت 
و یکــم جوای، حداقل 8.1 میلیون 
بشــکه نفت از ایــران وارد کرده که 
معادل 158823 بشکه در روز است. 
بیشتر این 8.1 میلیون بشکه توسط 
کشــتی های کانتینری نفت خام به 
چین ارسال شده اند.اولین محموله از 

این نفت توســط نفتکش گیسل از 
طریق انتقال کشــتی به کشتی در 
دریای عمان احتمااً بین 26 آوریل 
تا پنجم ماه مه بارگیری شده است.  
طبق اطاعات کپلر، شرکت اطاعات 
بازار های انرژی، این نفتکش حدود 
2.1 میلیون بشکه نفت خام ایران را 
در سیزدهم ژوئن در بندر کینگدائو 
هوانگدائو به شرکت سینوپک تحویل 
داده اســت. به گزارش منابع ایرانی، 
پس از آن، نفتکش های اســتریم و 
اســنو بنادر ایران را به مقصد چین 
ترک کرده  و بــه ترتیب 1.6 و 2.1 
میلیون بشــکه نفت خام ایران را در 
بنادر چین تخلیه کرده اند. عاوه بر 
حدود 159 هزار بشکه در روز نفتی 
که مستقیماً به چین صادر شده، 6.1 
میلیون بشــکه هم طی این 51 روز 
)133333 بشکه در روز( به صورت 
غیر مســتقیم و از طریــق مالزی یا 

اندونزی به این کشور رسیده است. 
نشــانه هایی از واردات غیرمستقیم 
نفت ایران به چیــن را می توان در 
افزایش آمار واردات از مالزی دید که 
81.2 درصد بیشــتر از همین زمان 
در سال گذشــته بوده است. نشان 
ندادن این واردات در ارقام رســمی 
چندان تعجب آور نیست. تقریبا تمام 
واردات نفت خام چیــن از ایران در 
ذخایر تضمینی نگهداری می شود. 
این ذخایر از گمرک چین رد نشده 
اند بنابراین در جایی ثبت نمی شوند. 
این بدان معناست که چین می تواند 
هــر چقدر که می خواهد نفت ایران 
را خریداری کند بــدون اینکه آمار 
آن ثبت شــده یا تحریم های آمریکا 
شکسته شــوند. یک شــیوه دیگر 
صادرات نفت ایران به چین در حال 
حاضر در حال بررســی است که به 
کمک روســیه صورت میگیرد. این 

روش شامل ایجاد مجموعه ای است 
که نفت ایــران را از دریای مازندران 
به خط لوله نفتی روســیه در شرق 
ســیبری می رســاند و بعد آن را از 
طریق قزاقســتان به چین می برد. 
یک مزیت نگهــداری نفت ایران در 
ذخایــر تضمینی بــرای چین این 
اســت که می تواند در هر زمانی که 
می خواهد آن را به فروش برســاند. 
منفعــت این روش بــرای ایران این 
اســت که مجبور نیست تولید خود 
را در میادین اصلیش به خاطر تمام 
شــدن منابع ذخیره سازی متوقف 
کند. توقف تولیــد به چاههای نفت 
آسیب می رســاند. استفاده از نفت 
کش ها برای ذخیره نفت هم بسیار 
گران قیمت است.چین با استفاده از 
تمام این روشها طی این 51 روز ذکر 
شــده حداقل 338 هزار بشکه نفت 
خام ایران را وارد کرده است که برابر 
با 67 درصد کل 500 هزار بشــکه 
در روز صــادرات نفت ایران در حال 
حاضر است. 162 هزار بشکه دیگر به 
سایر خریداران سنتی ایران از جمله 

سوریه  صادر می شود.

 چین 8 میلیون بشکه نفت 
از ایران وارد کرد

فـراخـوان منـاقصـه عمـومی

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 

ـوب
شماره مجوز : 1399.2322   ن

  WWW.SHANA.IR         WWW.NISOC.IR         WWW.IETS.MPORG.IR

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
)سهامی خاص(

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  م م /99/0056 مربوط به تهیه و تامین 22 دستگاه خودروی استیجاری
توجه : اعام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونیکی )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  می باشد

الف - شرح مختصر خدمات : 
 تهیه و تامین 22 دستگاه خودروی استیجاری شامل 22 دستگاه نیسان پیکاب دو کابین 24 ساعته ، جهت ) ادرات راه و ساختمان - نفت و گاز جهت طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن(

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار :  محل اجرای خدمات در اهواز و برحسب نیاز عملیاتی کارفرما مجاز خواهد بود از خدمات پیمانکار در سراسر کشور استفاده نماید .  ومدت انجام آن 12 ماه می باشد.
ج- برآورد کار فرما  : برآورد کار فرما جهت انجام خدمات -/24.199.670.000 ریال  می باشد.

د - شرایط مناقصه گران متقاضی :  * گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد. 

* داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  -/.1.209.983.500 ریال که بایستی  به یک از دو صورت زیر ارائه گردد: 

 الف : ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبتنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران شعبع مرکزی جمهوری 
اسامی - اهواز - بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

ب : ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90 روز ( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام کار فرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
مناقصه گذار جهت تحویل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عاوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق ســامانه ازم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی فدائیان اسام مجتمع 

تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجه و تضمین را تسلیم نمایند.
 ه- محــل ، و مهلــت دریافت اســناد : از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعــوت به عمل می آیــد ظرف مهلت مقــرر در این فراخــوان، جهت دریافت اســناد و اعام آمادگی از طریق ســامانه ســتاد 

به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تا ارزیابی های ازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات) ارزیابی ساده(  بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت دریافت اسناد بصورت الکترونیکی ) غیر حضوری ( : از ساعت 8:00 ا تاریخ 1399/05/19 لغایت ساعت 13:00 تاریخ  1399/05/22  

www.setadiran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبلغ 840.000 ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
و- محل ، زمان تحویل وگشایش پیشنهاد ها : متقاضیان مکلفند پیشنهادات  خود را حداکثر تا ساعت  13:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. 

ضمنا پیشنهادات در ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بامانع است.
ظمنا مهلت و تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 در محل کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز در آدرس فوق الذکر می باشد.

همزمان ارائه معرفی نامه وکارت ملی  برای  متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل ازم وضروری می باشد.
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

آگهی دعوت شرکت البرز نجات سهامی خاص
به شماره ثبت 135289 به شناسه ملی 10101784988 

احتراما" بدینوســیله از کلیه سهامداران  شرکت البرز نجات سهامی خاص به شماره 
ثبت 135289 به شناســه ملی 10101784988 دعوت می شــود تادر جلسه مجمع 
 عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 99/05/26 ساعت 10 صبح در محل اصلی

 شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

1 – انتخاب اعضای هیات مدیره   2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیر اانتشار 

 نوبت اول

هیئت مدیره
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گزیده خبر سرپرست وزارت صنعت:

اجازه ورود کااهای با مشابه داخلی را نمی دهیم
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين وزارتخانه 
به منظور توسعه صادرات و كنترل واردات، اصرار بر جلوگيری 
از ورود كااهايی دارد كه مشــابه توليد داخلی دارند.»حسين 
مدرس خيابانی« ديروز )سه شــنبه( با بيان اينكه اجازه واردات 
كااهای غير اساسی به كشور داده نمی شود، افزود: در اين راستا 
تاكنــون دو هزار و 500 رديف تعرفــه كاايی مربوط به اقام 
غيرضروری و لوكس يا اقامی كه مشابه داخلی داشتند مسدود 
شده است.به گفته اين مقام مسوول، اقام ياد شده در سال ۹7 
افزون بر 3.5 ميليارد دار و در سال گذشته ۲۹0 ميليون دار 
ارز از كشــور خارج كردند و در تاشيم تا امسال ارزبری در اين 
حوزه به صفر برســد و فقط به مواد اوليه كارخانجات، كااهای 
اساسی و ماشين آات و تجهيزات محدود شود.وی بيان داشت:  
پارسال در مجموع 43 ميليارد و 700 ميليون دار واردات انجام 
شــد كه ۸5 درصد آن را كااهای سرمايه ای، واسطه ای و مواد 
اوليه توليد تشكيل می داد و ۱5 درصد ديگر مربوط به كااهای 
مصرفی ضروری بود.مدرس خيابانــی تاكيدكرد: اين وزارتخانه 
اجازه ورود كااهای غيرضروری از مســير تجارت رســمی را 
نخواهد داد، زيرا از يک طرف پول نداريم و از طرف ديگر مشابه 

آنها به وفور در كشور توليد می شود.

سهم 2 درصدی ايران از واردات کشورهای همسايه
وی در ادامه درخصوص برنامه های توســعه صادرات وزارتخانه 
توضيــح داد: نقطه قــوت كشــورمان كه تحت شــديدترين 

تحريم های ظالمانه قرار دارد، تجارت مرزی با همسايگان است 
و بايد از اين پتانســيل صادراتی استفاده كرد.سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ايران با ۱5 كشــور همسايه 

مرز مشــترك دارد كه 60 درصد صادرات ما به اين كشــورها 
انجام می شود، اين كشورها ساليانه يک هزار و ۲00 ميليارد دار 
واردات انجام می دهند كه سهم ما از آن فقط دو درصد )حدود 

۲4 ميليارد دار( است.وی بيان داشت: اگر بتوانيم اين دو درصد 
را به دو برابر افزايش دهيــم و ميزان تجارت را به 4۸ ميليارد 
دار برسانيم، بسياری از مشكات كاهش خواهد يافت، اين مهم 
وقتی اهميت بيشتری می يابد كه بدانيم مرزهای زمينی ما قابل 

تعقيب و رصد از سوی دشمنان نيستند.

رشد 63 درصدی صادرات به اوراسیا
مدرس خيابانی اضافه كــرد:  با امضــای موافقتنامه همكاری 
با كشــورهای حوزه اوراســيا در پنجم آبان ماه پارسال، 500 
رديــف تعرفه كااهای ايرانی صفر شــده و از آن زمان تا 30 
خرداد ماه گذشــته در همســنجی با پارسال، حجم صادرات 
ما به اين كشــورها 63 درصد رشد داشته است.وی همچنين 
درخصوص اقدامات انجام شــده در حــوزه مديريت و تنظيم 
بازار، يادآوری كرد:  تداوم تحريم ها و شــيوع كرونا تنظيم بازار 
را بيش از پيش دشــوار كرده و مردم به ويژه اقشــار ضعيف 
به شدت تحت فشــارند، هرچند قرار نيست معجزه بشود اما 
تاش كرديم تا از شدت اين دشــواری ها بكاهيم.سرپرست 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: با همه ســختی ها و 
مشكات، اكنون وفور كاا را در سطح جامعه شاهديم و فقط 
چهار ميليون تن كاای اساسی و ضروری در بنادر و گمركات 
كشــور وجود است.وی اظهارداشت: از خردادماه گذشته روند 
تخصيص گشــايش ارز نيز بهبود يافته كه در ادامه شــرايط 

بهتری را برای تامين كااها رقم خواهد زد.

ذوب آهن اصفهان با  تکنولوژی مدرن ، ریل 
مورد نیازکشور را تامین می کند

دكتر مهدی طغيانی نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی وسخنگوی كميسيون اقتصادی مجلس 
در بازديــد از ذوب آهن اصفهان نيروی انســانی  اين 
شركت را يک ســرمايه مهم برای صنعت فواد كشور 
دانســت و افزود : اين مجتمع عظيم صنعتی برخاف 

تصور برخی كه آن را فاقد تكنولوژی های مدرن می دانند ، در بسياری قسمت 
هــای خود برخوردار از تكنولوژی بروز و مدرن اســت و نماد آن را می توان در 
كارگاه توليــد ريل ديد .وی اظهار داشــت : اين كارگاه جهت تســت ريل ، از 
تجهيزات مدرنی اســتفاده می كنــد و در نهايت كيفيت ريل توليد شــده در 
اين شركت مطابق اســتانداردهای جهانی است و خوشبختانه اين محصول در 
محورهای مختلف راه آهن كشــور در حال اســتفاده است .در حاشيه بازديد از 
بخش های كوره بلند ، فوادسازی و كارگاه توليد ريل ذوب آهن اصفهان افزود 
: در اين شــركت سرمايه گذاری خوبی برای توليد فواد و محصوات مورد نياز 
كشــور از جمله ريل صورت گرفته اســت و اين امر يک حركت مهم در صنعت 
كشــور محسوب می شود .سخنگوی كميســيون اقتصادی مجلس ، نوسان در 
قيمت محصوات فوادی را ناشی از عرضه نامناسب برخی شركت های كوچک 
و خصوصی دانست و گفت : بورس كاا كه در همه جای دنيا تثبيت شده است ، 
عملكرد  منصفانه ای در تنظيم عرضه و تقاضای بازار دارد . مشكل فعلی بورس 
كاا در خصوص صنعت فواد اين است كه شركت های بزرگ مانند ذوب آهن 
و فواد مباركه محصوات خود را در بورس كاا عرضه می كنند اما شركت های 
كوچک و خصوصی با عدم عرضه باعث افزايش قيمت در بورس كاا می شوند . 
در واقع اين عدم عرضه موجب تشنگی برای محصوات فوادی در بازار می شود 

و اين دستاويزی برای انتقاد از كل بورس كاا شده است .

 افزایش 34 درصدی تحویل خودرو به 
مشتریان سایپا

شــركت سايپا در چهار ماه منتهی به تيرماه سال ۹۹ از فروش محصوات خود 
3 هــزار و 7۲3 ميليارد تومان درآمد كســب كرد كــه از اين مبلغ، يک هزار و 
75 ميليارد تومان آن مربوط به تيرماه اســت.به گزارش سايپانيوز، مبلغ فروش 
محصوات ســايپا در چهار ماه سپری شده از سال ۹۹ در مقايسه با مدت زمان 
مشــابه سال قبل 4۲ درصد رشد داشته است. “خساپا« در صورت های مالی 3 
ماهه نيز حقوق مالكانه ۱0 هزار ميليارد تومانی را به ثبت رسانده، در حالی كه 
در ۱۲ ماهه ســال قبل اين رقم منفی ۲ هزار و 647 ميليارد تومان بوده اســت 
كه اين امر به واسطه اجرايی شدن افزايش سرمايه شركت و مسلط شدن حقوق 
مالكانه در ســايپا است. همچنين در بخش ســرمايه گذاری ها نيز ارزش سهام 
شركت های بورسی سايپا رشد بسيار باايی داشته و بالغ بر ده ها هزار ميليارد 
تومان شده است.عاوه بر اين، گروه خودروسازی سايپا با وجود محدوديت های 
پيش آمده در فرآيند زنجيره تامين قطعات به دليل نوسان قيمت ارز و همچنين 
مشكات ناشی از شيوع ويروس كرونا، افزايش 34 درصدی در تحويل خودرو به 
مشتريان را در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل داشته است.سايپا از ابتدای 
سال ۹۹ تا پايان تير ماه بيش از ۱۲0 هزار دستگاه خودرو انواع محصوات گروه 
سايپا تحويل مشتريان داده است كه نسبت به همين مدت زمان در سال گذشته 

رشد قابل توجهی داشته است.

با اجرای طرح تحول ديجیتال برای فواد مبارکه
  ضمانت آیندۀ در عرصۀ رقابت

 و تجارت جهانی
مديرعامــل فواد مباركه در آئين آئيــن رونمايی از طرح تحول ديجيتال فواد 
مباركه،بــا اشــاره به اهميت اجرای ايــن طرح در فواد مباركــه و به طوركلی 
صنايع كشــور گفت: اجرای طرح تحول ديجيتال برای فواد مباركه يک طرح 
فانتزی نيســت، بلكه يک الزام، ضرورت حياتــی و ضمانت آيندۀ فواد مباركه 
در عرصــۀ رقابــت جهانی اســت. ازاين رو اين شــركت در زمينۀ ورود نســل 
چهارم تكنولوژی به كشــور پيشتاز اســت و به طور قطع پس از اينكه اين طرح 
با موفقيت در شــركت به كارگرفته شــد، فواد مباركه بــرای انتقال دانش و 
 تجارب نســل چهارم تكنولوژی و انقاب صنعتی به ســاير صنايع آماده است.

عظيميان در ادامه خاطرنشــان كرد: ما هم اكنــون در يک دنيای كاما رقابتی 
فعاليت می كنيم. ســهامداران شركت انتظار دارند كه در اين بازار، ضمن حفظ 
حقوق، سهم ايشان حفظ و بازدهی ســرمايۀ آن ها روزبه روز افزايش يابد و اين 
امر تنها در صورتی ممكن اســت كه همراه با تحوات صنعتی دنيا، نسل چهارم 
تكنولوژی و انقاب صنعتی را در فواد مباركه پياده سازی كنيم.مديرعامل فواد 
مباركه با تأكيد بر اينكه ايجاد نســل چهارم تكنولوژی باعث افزايش بهره وری 
می شــود و زمينۀ افزايش 6 تا ۸ درصدی حاشيۀ ســود را برای سهامداران نيز 
فراهم می كند، تصريح كرد: اگر ما تكنولوژی نســل چهارم انقاب صنعتی را به 
فواد مباركه وارد نكنيم، ممكن است در كمتر از يک دهه ديگر از صحنۀ توليد، 

ارزش آفرينی و سودآوری خارج شويم.

مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر :
ظرفیت پهلوگیری کشتی های۵۰ هزار تنی در 

بندر بوشهر فراهم می شود
مديركل بنادر و دريانوردی اســتان بوشــهر گفت: 
اجرای طرح مجتمع بندری نگين ظرفيت پهلوگيری 
شــناورها در اسكله بندر بوشــهر را تا 50 هزار تن 
افزايش می دهد.ســياوش ارجمندزاده در نشســت 
شورای برنامه ريزی و توسعه اســتان بوشهر افزود: 

اجرای طرح های اسكله سازی، راه دسترسی به  بندر نگين و ايروبی حوضچه 
اين بندر از جمله پروژه های مهمی اســت كــه در رونق اقتصادی و تجارت 
بســيار مهم و تاثيرگذار است.وی بيان كرد: استان بوشهر در عرصه تجارت 
و دريانوردی سابقه ای پيشينه و درخشان دارد كه اجرا طرح های توسعه ای 
بنادر استان بوشهر نويد بخش قرارگيری بر بستری برای رسيدن به اين رونق 
ديرينه است.ارجمندزاده ادامه داد: رونق تجارت دريايی استان بوشهر عاوه 
بر ايجاد فرصت های شــغلی متعدد زمينه  را برای افزايش صادرات از استان 
كمک می كند. وی با اشاره به پهلوگيری دومين كشتی ۲0 هزار تنی خاك 
فسفات در بندر بوشهر اظهار داشت: ظرفيت های موجود باعث شده تا تخليه 
اين كشــتی های وارداتی يكی پس از ديگری براساس برنامه های زمانبندی 
تخليه شوند. ارجمندزاده افزود: واردات اين ۲ كشتی به راه اندازی خط توليد 
چند شــركت توليد كود فسفات استان كمک شــايانی كرده و گامی حائز 

اهميت در مسير تحقق رونق توليد است. 

دبیر کل و عضو هیات مديره اتاق مشترک ايران و يونان 
تاثیر تحریم ها بر صادارت بیشتر از واردات است

دبير كل و عضو هيات مديره اتاق مشــترك ايران و يونان اظهار داشت: صادرات ايران به يونان 
در ســه ماهه اول ۲0۲0، مبلغ ۱.7 ميليون دار بود كه نســبت به سه ماهه اول ۲0۱۹ كه اين 
مبلغ 5.3 ميليون دار بود، نزديک به 70 درصد كاهش داشــته اســت.مجيد موافق قديری در 
مورد آخرين وضعيت تجارت ايران و يونان اظهار داشت: صادرات ايران به يونان در سه ماهه اول 
۲0۲0، مبلغ ۱.7 ميليون دار بود كه نســبت به سه ماهه اول ۲0۱۹ كه اين مبلغ 5.3 ميليون 
دار بود، نزديک به 70 درصد كاهش داشته است. البته اين رقم در مقايسه با سه ماهه سال اول 
۲0۱۸ تفاوت فاحشــی دارد چراكه در سه ماهه اول سال ۲0۱۸، بيش از 670 ميليون دار به 
يونان صادرات داشته ايم كه بخش مهم آن شامل نفت و فرآورده های نفتی بوده است.وی ادامه 
داد: واردات ايران از يونان در ســال در ســه ماهه اول ۲0۲0 بالغ بر ۲.7 ميليون دار بوده كه 
نســبت به سه ماهه اول ۲0۱۹ يعنی 7.۲ ميليون دار، بيش از 60 درصد كاهش داشته است. 
ميزان واردات از يونان طی ســه  ماهه  اول ۲0۱۸ نيز حدود ۹.۸ ميليون دار بوده است.قديری 
تصريح كرد:  بايد در نظر داشت كه اين روابط به قبل از تاثيرات شيوع كرونا بر تجارت بين الملل 
برمی گردد و نشــان می دهد كه تحريم ها به مراتب بر صادرات بيش از واردات كشــورمان تاثير 
گذاشته است.دبير كل و عضو هيات مديره اتاق مشترك ايران و يونان با اشاره به اقام مبادله ای 
بين دو كشــور، گفت: براساس آمار ســال ۲0۱۹، اهم كااهای صادارتی ايران به يونان در سال 
۲0۱۹ شــامل پليمرهای استيرن، كودهای معدنی يا شيميايی، خشكبار، شيشه فلوت، وازلين 
و كشــمش و اهم كااهای صادراتی از يونان به ايران شــامل ماشين آات لبنيات، خون انسان 

وحيوان، اشيا برای حمل و جابجايی كاا بوده است.

معاون وزير صمت خبر داد:
 راه اندازی مجدد 43۲ واحد صنعتی

 از ابتدای امسال
معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهركهای صنعتی ايران 
از احيا و راه اندازی مجدد 43۲ واحد صنعتی از ابتدای ســال ۹۹ تاكنون خبر 
داد.به گزارش وزارت صمت، محســن صالحی نيا گفت: با راه اندازی مجدد اين 
واحدها برای 7 هزار و 5۹۱ نفر اشــتغال ايجاد شده است.وی افزود: هم اكنون 
در شــهرك های صنعتی كشور حدود 45 هزار واحد صنعتی كوچک و متوسط 
مستقر هستند كه ۹500 مورد از آنها تعطيل و راكد هستند؛ در سال ۹۹، احيای 
۱500 واحد صنعتی در سراســر كشور برنامه ريزی و در دستور كار قرار گرفته 
اســت.صالحی نيا اعام كرد: با بازگشــت 43۲ واحد صنعتی به چرخه توليد از 
ابتدای امســال، ۲۹ درصد از برنامه تدوين شــده برای احيای صنايع كوچک و 
متوســط در سال ۹۹ عملياتی شده اســت.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: با توجه به برنامه ريزی احيای ۲7 هزار شغل در واحدهای صنعتی راكد، 
آمار تحقق يافته اشــتغال در واحدهای احيا شده ۲۸ درصد از مجموع اشتغال 
مورد نظر از محل اين برنامه است.براساس اين گزارش، استان تهران با 4۸ واحد، 
اســتان قم 46 واحد صنعتی و اصفهان با احيــای 4۱ واحد صنعتی به ترتيب 
بيشــترين تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود 

اختصاص داده اند.

در بهار امسال محقق شد
رشد تولید ۶ محصول از ۱۰ 

محصول منتخب معدنی
در بهار امســال از بين ۱0 محصول منتخب معدنی، شش 
محصول رشــد توليد و چهار محصول ديگر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، افت توليد داشــتند. جديدترين آمار 
منتشــر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد كه از ۱0 محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار 
گرفته در اين گزارش، طی ســه ماهه نخست سال جاری، 
توليد فواد خام و محصوات فوادی، كاتد مس، ســيمان، 
شــمش آلومينيوم و آلومينا ميزان توليدشان نسبت به سه 
ماهه ابتدايی ســال گذشته رشد كرده و اين در حالی است 
كه شيشه  جام، ظروف شيشــه ای، كنسانتره زغال سنگ و 
ظروف چينی، ميزان توليدشــان كاهش يافته است.براين 
اســاس، شــمش آلومينيوم در مدت مذكور با رشد 46.3 
درصدی بيشترين درصد رشد را داشته است. در سه ماهه 
ابتدايی امسال توليد اين محصول معدنی ۹5 هزار تن بوده 
است، در حالی كه در مدت مشابه سال گذشته 65 هزار تن 

شمش آلومينيوم توليد شده است.

در جلسه مديران گل گهر و بانک سپه كشور مطرح شد؛
توان مدیریتی، شاخصه مدیران گل گهری

مديرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر در ديدار روز گذشته 
خود با مديرعامل و اعضا هيئت مديره بانک ســپه كشور، با ارائه 
گزارش كامل و جامع از عملكرد شركت در حوزه های مختلف به 
ويژه حوزه توليد، اجرای طرح های توســعه و اقدامات انجام شده 
در طول يكسال گذشته،  توجه به توسعه پايدار از طريق تعريف 

طرح ها و پروژه های جديد و ايجاد اشتغال و شفافيت مالی را از جمله خصايص، شاخصه ها 
و برنامه های اين شــركت دانست.به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شركت معدنی 
و صنعتی گل گهر، مهندس مارحمان با اشــاره به اينكه سال گذشته در منطقه معدنی و 
صنعتی گل گهر قدم های بســيار بزرگی در حوزه توليد برای كشور و در راستای عمل به 
منويات مقام معظم رهبری برداشــته شد، گفت: خوشــبختانه سال گذشته شعار »رونق 
توليد« در اين منطقه به خوبی تحقق پيدا كرد و به همت پرســنل زحمتكش شــاغل در 
منطقه، ركوردهای توليدی بسيار خوبی به ثبت رسيد كه بسياری از طرح های بزرگ اين 
منطقه نيز با حضور رياست محترم جمهوری و مقامات دولتی به افتتاح و بهره برداری رسيد. 
همچنين در سال ۹۸ به همت سربازان و جهادگران عرصه معدن و صنعت با وجود بحران 
ناشی از بيماری كرونا در شركت معدنی و صنعتی گل گهر شاهد رشد 3 درصدی توليد و 
43 درصدی فروش محصوات در مقايسه با سال ۱3۹7 بوده ايم.مديرعامل شركت گل گهر 
افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۲.۲ ميليون تن گندله و حدود ۱6 ميليون تن كنسانتره توليد 
شــد. در مجموع توليد گندله و كنسانتره در سال ۹7 حدود ۲7.3 ميليون تن و در سال 
بعد حدود ۲۸.۲ ميليون تن بوده كه در مجموع رشــد 3 درصدی داشــته است. در سال 
۹۸ در مجموع حدود ۱34 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 
40درصد رشد داشته اســت.وی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه 
شركت در ماه گذشته و ارائه گزارش حسابرسی توسط نماينده حسابرس مستقل گفت: بنا 
به گفته حسابرس در گزارش حسابرسی از سال ۱3۸6 تاكنون اولين بار بوده كه حسابرسی 
مقبول بوده و مغايرتی ندارد.مهندس مارحمان در ادامه به افزايش سرمايه شركت معدنی 
و صنعتی گل گهر پرداخت و گفت: افزايش سرمايه شركت معدنی و صنعتی گل گهر، مدتی 
پيش به اتفاق آرا به تصويب مجمع رسيد و اعضای مجمع، به افزايش سرمايه »گل گهر« از 

4۸00 ميليارد به ۱0 هزار ميليارد تومان موافقت كردند.

فراخوان مناقصه عمومي 

 امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان      

همزمان با ارزيابي کیفي)فشرده( يك مرحله اي شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شــهرکهای صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابــي كيفي )فشرده( 
)خريد،حمل و اجراي مخزن هوايي50 متر مكعبي و تكميل شــبكه توزيع آب شــهرك صنعتي اشترجان( به شماره 
)۲0۹۹00۱۲۸۱0000۲۸ ( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.
* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۱3۹۹/05/۱4 مي باشد.

* آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت ۱۹ روزيكشنبه تاريخ ۱3۹۹/05/۱۹
* آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت ۱3:30 روز پنجشنبه تاريخ ۱3۹۹/05/30

* زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت ۸:00 صبح روز شنبه تاريخ ۱3۹۹/06/0۱
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خريد،حمل و اجراي مخزن هوايي50 متر مكعبي و تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي اشترجان  
مبلغ برآورد اولیه : 7۱.0۹4.77۲.554ريال و و براســاس فهارس بهاي سال ۱3۹۹ سازمان برنامه و بود جه كشور 
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دبیر کانون بانک های خصوصی:گزیده خبر

ورود بانک ها به بازار مسکن ممنوع است
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی  در واکنش 
بــه اظهاراتی که »بانک ها را عامل گرانی مســکن می داند«، 
گفــت: ورود بانک ها به اجاره و معامله واحدهای مســکونی 
ممنوع است و آن ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی 
قرار دارند. همچنین، از سوی هیئت نظارت بر بانک ها مجازات 

می شوند.
 این روزها گفته هایی مطرح می شــود مبنی براینکه بانک ها 
عامــل گرانی مســکن هســتند و فعالیت آن هــا در عرصه 
ساخت وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختال 
در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شــده است.در این زمینه 
محمدرضــا جمشــیدی - دبیر کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی اینگونه توضیح داد که بانک ها چندین سال 
اســت که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه 
از محل ســهام خود و نه از محل ســپرده ها، ملک خریداری 
کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد عاوه بر اعطای 
تسهیات برای ساخت وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه 
دهد و سایر بانک ها فقط می توانند در زمینه اعطای تسهیات 

برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند. 

شروط دریافت تسهیات ساخت مسکن از بانک ها
وی ادامــه داد: معادل ۲۰ درصد از منابــع بانک ها می تواند 
صرف پرداخت تســهیات برای مشــارکت مدنی در ساخت 

مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیات هم این است 
که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی 
از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت 

بانک ها حق اعطای تسهیات ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به 
اینکه گفته می شود بانک ها تعداد زیادی مسکن و خانه های 
خالــی دارند، گفت: در اکثر اســتان ها زمانی که می خواهند 
رئیس شــعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد 

جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه  شهرهای دیگر 
استفاده و آن ها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام 
آن افراد اختیارات ازم دارند که یکی از آن ها محل مسکونی 
است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می شود 
یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری 
برای میهمانان ساخته می شود. به گفته وی، ورود بانک ها به 
اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آن ها در این 
زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت 

نظارت بر بانک ها مجازات می شوند. 

بنگاه داری برای بانک ها به صرفه نیست 
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع 
رقابت پذیــر بانک ها اجازه بنگاه داری ندارنــد و باید آن ها را 
بفروشند، خاطرنشــان کرد: همچنین در صورتی که درآمد 
حاصل شــده از این محل مرتبط با فعالیت بانک ها نباشــد، 
از ســال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند. دبیر 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار 
کرد: پس از ســال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات 
موردنظر در این راســتا افزوده می شود. با این حساب، برای 
بانک ها به صرفه نیست که بنگاه داری کنند و اگر فردی آمار 
و اطاعاتــی در این زمینه که بانک ها بنگاه داری می کنند، از 

سوی آن ها منتشر شود.

انتصاب اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی
 وزیر اقتصاد و امور دارایی طی احکامی جداگانه اعضای جدید هیات نظار بانک 
مرکزی را منصوب کرد.فرهاد دژپســند طی احکامی جداگانه،  علیرضا مرادی، 
مهدی مرجانی و اشــرف سادات میری طامه را به مدت دو سال به سمت عضو 
هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران منصوب کرد.به گزارش ایرنا و 
به نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، این احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد به 
استناد صورتجلســه مورخ ۱۱ تیر ماه سال جاری مجمع عمومی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران صادر شده است.دژپسند در این احکام تأکید کرده است: 
نظار جدید بانک مرکزی در انجام کامل وظایف محوله بر اساس ماده ۲۲ قانون 
پولی و بانکی کشور اهتمام ورزیده و گزارش های مربوط به عملکرد این بانک را 

به طور مستمر از طریق رئیس هیات نظار به وزیر اقتصاد ارائه کنند.

محمدرضا پورابراهیمی مطرح کرد؛
ارز بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه ما اطمینان داریم که بانک 
مرکزی توانایی ساماندهی مجدد بازار را با مکانیزم هایی که در اختیار دارد، افزود: 
ارز، بازار مطمئنی برای ســرمایه گذاری نیست.محمدرضا پورابراهیمی  با بیان 
اینکه بارها رییس کل بانــک مرکزی در خصوص اینکه بازار ارز، بازار مطمئنی 
برای ســرمایه گذاری نیست هشدار داده اســت، افزود: مجلس نیز بارها در این 
خصــوص اعام موضع کرده، از اینرو ازم اســت مردم به این هشــدارها برای 
جلوگیری از متضرر شــدن توجه کنند.وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز روند نزولی 
خود را آغاز خواهد کرد، تصریح کرد: ما اطمینان داریم که بانک مرکزی توانایی 
ســاماندهی مجدد بازار را با مکانیزم های در اختیار دارد. این نماینده مردم در 
مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص بازار ارز باید طبق روال کارشناســی و 
منطقی طرف عرضه را افزایش داده و طرف تقاضا را مدیریت کنیم، گفت: مطالبه 
ما از بانک مرکزی گزارش دهی در خصوص نحوه مدیریت عرضه و تقاضا در بازار 
بوده که خوشبختانه تاکنون تعامل خوبی صورت گرفته است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه گزارش عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارز با 
جمع بندی در کمیســیون اقتصادی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، 
افزود: اســتنباط ما از وضعیت فعلی بازار ایران است که فضای حاکم بر بازار ارز 
اقتصادی نبوده و این بازار درگیر فضای روانی شــده است.پور ابراهیمی با بیان 
اینکه فضای هیجانی حاکم بر بازار ارز سرمایه گذاری در آن را غیرمنطقی کرده 
اســت، تصریح کرد: متاسفانه فضاهایی که از خارج از کشور بر اقتصاد ملی وارد 
می شــود در بروز شرایط نابه سامان فعلی نقش پُررنگی دارد. انتظار ما از بانک 
مرکزی این است که دست برخی بانک ها در تاثیرگذاری منفی بر نرخ ارز را هر 

چه سریع تر کوتاه کند.

مدیر عامل بانک ایران زمین؛
حفظ سامت مشتریان و کارکنان اولویت اول 

بانک ایران زمین است
مدیرعامل بانک ایــران زمین، ضمن بازدید از تعدادی 
از شعب اســتان تهران از همکاران این شعب با توجه 
به شــرایط ســخت ارائه خدمت در دوران کرونا تقدیر 
و تشــکر کرد.به گزارش روابط عمومــی، عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در بازدید از شعب 
استان تهران با اشاره به نقش بانک ها در حفظ آرامش اجتماعی، اقتصادی و ارائه 
خدمات در دوران شیوع بیماری کرونا گفت: بیماری کرونا همه بخشهای کشور 
را تحت تاثیر قرار داده، اما بانکها به جهت نقشی که در ارائه خدمات به حوزه های 
مختلف دارند و همچنین مشکاتی که شیوع این بیماری برای بخشهای مختلف 
تولیدی و اقتصادی ایجاد کرده، در خط مقدم درگیری با این بیماری قرار دارند.

پورسعید افزود: از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا حفظ سامت مشتریان و 
کارکنان اولویت اول ما بوده است، و در این راستا تمام تاش خود را به کار گرفته 
ایم تا با وجود تمام کمبودهایی که در روزهای ابتدایی وجود داشت، پروتکل های 
بهداشتی را برای حفظ سامت مشتریان و همکاران رعایت کنیم.مدیرعامل بانک 
ایران در این دیدار با تقدیر از پرســنل شعب این بانک گفت: در طول این مدت 
همکاران من زحمات زیادی را در شــعب متحمل شده اند و با شرایط سخت با 
تمام توان به مشتریان خدمت رسانی کرده اند که جا دارد، از زحمات آنها تقدیر 
شود.وی شرایط اقتصادی کشور را حساس عنوان کرد و گفت: کشور شرایط ویژه 
ای را دارد، هم به لحاظ بیماری کرونا و هم تحریم های اقتصادی که تولید کشور 
را با مشکات زیادی مواجه کرده است، که جا دارد تمام بخش های کشور تاش 
خود را جهت رفع موانع تولید بردارند.در این بازدیدها، مدیر امور شــعب استان 

تهران، مدیرحوزه مدیرعامل و مدیرروابط عمومی مدیرعامل را همراهی کردند.

بانک پاسارگاد پیشرو در انجام 
مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف بخش های اقتصادی 
در کشــور اســت که با انجام این وظیفه می توانند در 
آبادانی کشــور نقش مهمی داشــته باشند.مسئولیت 
اجتماعی یک چارچوب و محدوده ی اخاقی است که 
در آن وظایف مختلفی کــه تمامی آن ها دارای منافع 
برای جامعه هســتند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود. 
این مفهوم به  صــورت دقیق تر به معنای انجام وظایف اجتماعی به وســیله ی 
تک تک افراد جامعه است.استفاده از لفظ مسئولیت اجتماعی نشان می دهد که 
هر فرد، ســازمان و نهادی در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش 
خود را در حفظ این تعادل به صورت مشــخص بپذیرد و ایفا کند.البته در اکثر 
جوامع این مفهوم یک حوزه ی قانونی الزام آور نبوده و بیشــتر در حوزه ی اخاق 
مطرح می شود. در جوامع بیشتر توســعه یافته که در چارچوب اخاق، وظایف 
فردی دارای اهمیت بیشتری است، مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری و البته 
پذیرفته شــده توسط اکثر افراد جامعه دارد، اما در سایر جوامع که از نظر سطح 
فرهنگی دارای فقر هستند، چنین مسئولیت هایی معنای خاصی نداشته و کمتر 
کســی خود را ملزم بــه انجام و رعایت آن هــا می داند.بانک ها نیز به عنوان یک 
سازمان دارای وظایف اجتماعی هســتند. انجام این وظایف حوزه های بسیاری 
را در بر می گیرد. یکی از این حوزه ها، ســاخت و سازهای بناهای عمومی را در 
بر می گیرد.بانک پاســارگاد با اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی خود، رویکردی 
متعالی به کســب و کار را همواره مدنظر قرار داده و مجموعه ی اســتراتژی ها و 
سیاست های کان بانک در حوزه های گوناگون مشتریان، سهام داران، همکاران، 

جامعه و... در چارچوب این نگاه مسئوانه تنظیم شده است. 

مدیــر اداره صادرات بانــک مرکزی گفت: دو 
هزار و ۳۸۶ صادرکننــده از ۲۲ فروردین ۹۷ 
تــا ۳۱ خرداد ۹۹ ، هفده و هفت دهم میلیارد 

یورو به چرخــه اقتصادی برنگردانده اند.صمد 
کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: 
بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی اباغ 
کرده آمارها نشــان می دهد روند بازگشت ارز 
حاصــل از صادرات بهبود یافته اســت. ۲۵۰ 
فردی که به قوه قضائیه معرفی شــدند، هیچ 
ارزی از صادراتشــان به کشور بازنگردانده اند و 
اداره  نیســتند.مدیر  نیز  تولیدی  شرکت های 
صادرات بانک مرکزی افزود: به شــرکت های 
تولیــدی بــرای بازگردانــدن ارز حاصــل از 
صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت 
داده ایم.وی با بیان اینکه »انتظار داریم امسال 
ارز بیشــتری وارد چرخه اقتصادی کشــور از 
صادرات شود«،   بیان داشــت: با بررسی آمار 

صادرات تــا ۳۱ تیــر ۹۹ گروه های جدیدی 
که تخلف ارزی دارند بــه قوه قضاییه معرفی 
می کنیم.کریمــی گفــت: دو هــزار و ۳۸۶ 
صادرکننــده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد 
۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه 
اقتصادی برنگردانده اند، امــا با تعامل وزارت 
صمت و دیگر دســتگاه های نظارتی امســال 
ارز بیشــتری از این صادرکنندگان به چرخه 
اقتصــادی بازمی گــردد.وی افــزود: از ۲۵۰ 
متخلــف ارزی ای که به قــوه قضائیه معرفی 
شــده اند تاکنون بیش از 44۰میلیون یورو ارز 
بازگشته است.کریمی گفت: بر اساس مصوبه 
کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای ســال های ۹۷ و ۹۸ با کســانی که هیچ 

ارز صادراتــی ای بازنگردانده انــد بجد برخورد 
می شــود و در بسته جدید از دریافت خدمات 
صادراتی محروم می شوند.مدیر اداره صادرات 
بانک مرکزی اظهار کرد: ۱۰۸ صادرکننده که 
ارز خود را بازگردانده اند به رئیس جمهور برای 
تشویق معرفی شده اند و مشوق های خوبی به 
کســانی که ارز خود را بازمــی گردانند، داده 
می شــود.کریمی گفت: بر اســاس پروانه های 
صادراتی که از گمرک گرفته ایم، مشــخص 
شــد ۲۷میلیارد دار ارز حاصــل از صادرات 
به کشــور بازنگشته اســت.وی افزود: ضریب 
۷۰ درصد بــرای صادرکننــدگان یعنی اگر 
صادرکننده ای ۷۰درصد ارز خود را به کشــور 
بازگرداند ۱۰۰درصد معافیت مالیاتی دارد، اما 

هر صادرکننده در ســامانه ما کد یونیک دارد 
و متعهد اســت از ۲۲ فروردیــن ۹۷ تاکنون 
۱۰۰درصد ارز خود را بازگرداند.وی بیان کرد: 
در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی 
بازنگشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نظام رتبه بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند 
تا از صدور کارت های بازرگانی ای که منجر به 
باز نگشتن ارز می شود، جلوگیری شود.کریمی 
گفت: بر اساس بررسی ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه 
پتروشیمی ها و ایمیدرویی ها بیشترین درصد 
بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته 
اند. ۲۵۰ متخلــف ارزی ای که به قوه قضائیه 
معرفی کردیم شرکت های بازرگانی خصوصی 

هستند که همه کارت بازرگانی دارند.

بانک مرکزی: 

معرفی سری جدید 
صادرکنندگان 
 متخلف
 به قوه قضائیه

بانک ها
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گزیده خبر

ترامپ: 
 تنها ۴۰۰۰ نیرو در افغانستان 

باقی می مانند
رئیس جمهوری آمریکا گفت، این کشور حضور نیروهایش در افغانستان را 
به زودی به حدود ۴۰۰۰ تن کاهش می دهد. دونالد ترامپ،  رئیس جمهوری 
آمریکا در گفتگو با وبســایت خبری آکســیوس گفت:  ما تعــداد زیادی از 
نیروهای آمریکایی را از افغانســتان خارج می کنیم.وی بدون اشاره به زمان 
دقیق خروج نیروها گفت: این اتفاق به زودی می افتد. ما در یک بازه بســیار 
کوتاه مدت ابتدا ۸۰۰۰ نیرو و ســپس ۴۰۰۰ نیرو در افغانســتان خواهیم 
داشت. در این باره در حال گفتگو هستیم.رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به 
اینکه در روز انتخابات که نوامبر ۲۰۲۰ است، چه تعداد نیروی آمریکایی در 
افغانستان باقی می ماند، نیز گفت: احتماا چهار یا پنج هزار نیرو در افغانستان 
باقی خواهد ماند.این اظهارات از ســوی رئیس جمهوری آمریکا پس از آن 
مطرح شــد که مایک پامپئو، وزیر خارجه این کشور اخیرا گفته بود انتظار 
ترامپ این است که تا مه ۲۰۲۱ تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج 
شوند.ایاات متحده و طالبان در ۲۹ فوریه سال جاری میادی توافق صلحی 
را در دوحه، قطر امضا کردند که شامل خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از 

افغانستان و آغاز مذاکرات بین افغان ها و تبادل زندانی ها می شود.

 فرانسه تصویب پیمان استرداد 
با هنگ کنگ را متوقف کرد

فرانســه اعام کرد، در پی اعمال قانــون امنیتی جدید و جنجالی چین در 
هنگ کنــگ، پاریس تصویب پیمان اســترداد با این دولت شــهر را متوقف 
می کند.به گزارش فرانس ۲۴، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای گفت: 
در پی تازه ترین تحوات، فرانســه به تصویب توافق اســترداد که در تاریخ 
چهار مه ســال ۲۰۱۷ میادی میان فرانســه و هنگ کنگ امضا شده بود، 
ادامــه نخواهد داد.این وزارتخانه به شــدت از قانون امنیتی جدید چین در 
هنگ کنگ انتقاد کرد و گفت: این قانون اصل »یک کشــور، دو سیســتم« 
و آزادی های اساســی که از آن نشــات گرفته بود را زیر ســوال برده است.

وزارت امور خارجه فرانسه افزود: این قانون همچنین مستقیما بر شهروندان 
و کسب و کارمان تاثیر می گذارد.اعمال این قانون امنیتی تنش های جدیدی 
را میان چین و غرب به وجود آورده و تنش های موجود درخصوص رفتار با 
اقلیت اویغور و رفتار شــرکت فناوری هواوی را وخیم تر می کند.انگلیس ماه 
گذشته در واکنش به این قانون جدید، فورا و برای مدت نامحدودی پیمان 
اســترداد خود را با هنگ کنگ به حالت تعلیــق درآورد در حالی که آلمان 
پیمان اســترداد خود را با هنگ کنگ پس از آنکه کری ام، رئیس اجرایی 
این دولت شهر، انتخابات شش سپتامبر مجلس قانون گذاری را به مدت یک 
سال به تعویق انداخت، متوقف کرد.کانادا، استرالیا و نیوزلند نیز در پی اعمال 
این قانون امنیتی جدید پیمان های اســترداد خود با هنگ کنگ را به حالت 

تعلیق درآورده اند.

اختاف در شورای امنیت بر سر تمدید 
مأموریت یونیفل

یک رســانه عرب زبان از اختافات اساسی در شورای امنیت بر سر تمدید 
مأموریت نیروهای یونیفل در لبنان پرده برداشــت. شبکه خبری المیادین 
اعام کرد که علی رغم اجماع درباره احترام به حاکمیت، استقال و تمامیت 
ارضی لبنان در شورای امنیت، اختافات اساسی در این شورا بر سر تمدید 
مأموریت نیروهای یونیفل سازمان ملل در لبنان وجود دارد.طبق این گزارش، 
آمریکا معتقد است که باید نقش نیروهای یونیفل در یک منطقه جغرافیایی 
کوچک در لبنان مورد تجدید نظر قرار بگیرد.واشنگتن همچنین از عملکرد 
نیروهای یونیفل انتقاد کرده و معتقد است که این نیروها قدرت انجام کامل 
مأموریت هایشان را ندارند و قادر به ورود به مناطق تحت نظارت بین المللی 
نیستند.طبق گفته یک دیپلمات آمریکایی، واشنگتن پیشنهاد کرده است که 
یونیفیل یا وظایف خود را به طور کامل انجام دهد، یا اینکه عناصر و تجهیزات 

خود را بر اساس وظایفی که می تواند انجام دهد، دوباره سازماندهی کند.

هک شدن ایمیل شخصی وزیر تجارت سابق 
انگلیس توسط روس ها

روزنامه گاردین گزارش داد، یک حســاب پست الکترونیکی شخصی متعلق به 
لیام فاکس، وزیر تجارت ســابق انگلیس مکررا توسط روسهایی که به دزدیدن 
اسناد طبقه بندی شده مربوط به مذاکرات تجاری آمریکا و انگلیس پرداختند، 
هک شــده اســت.به گزارش روزنامه گاردین، این رخنه های امنیتی مربوط به 
سال گذشته میادی که موضوع یک تحقیقات ادامه دار پلیس قرار گرفته اند، 
پرسشهایی جدی را برای لیام فاکس، این قانونگذار محافظه کار پارلمان انگلیس 
که هم اکنون نامزد این کشــور برای سمت مدیر کلی سازمان تجارت جهانی 
است، مطرح می سازند. منابع وابسته به دولت انگلیس مشخص کردند این اسناد 
از یک حســاب ایمیل شخصی و نه یک حساب ایمیل پارلمانی یا وزارتخانه ای 
هک شده اند و این امر حزب مخالف کارگر را وا داشت به اینکه بپرسد چرا لیام 
فاکس از حســاب ایمیل شخصی ناایمن برای امور دولتی استفاده کرده است.

یک سخنگوی این وزیر سابق از اظهار نظر خودداری کرده و بعدا تاکید کرد که 
دفتر کابینه علنا تایید نکرده که کدام حساب هک شده است. دولت انگلیس و 
دفتر کابینه اعام داشتند اظهار نظر بیشتر درباره این موضوع با توجه به تداوم 
تحقیقات کیفری نامناسب است.اسناد دزدیده شده که شامل یک پرونده ۴۵۱ 
صفحه ای از ایمیل ها بوده اند نهایتا در زمان کمپین انتخابات مربوط به زمستان 
سال گذشــته بعد از آنکه عوامل روسیه تاش کردند محتویات را در اینترنت 
انتشار دهند، به دست جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر رسیدند.آنها در 
شبکه اجتماعی Reddit قرار داده شدند و مورد توجه تیم رهبر سابق حزب کارگر 
قرار گرفتند. کوربین اعام داشت این اسناد مشخص ساخته اند که نظام بهداشت 
و درمان انگلیس هم روی میز مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا قرار داشته 
است.نخستین بار رویترز روز دوشنبه جزئیات هدف گرفته شدن ایمیلهای لیام 
فاکس توســط روسیه را گزارش کرد. بر طبق این گزارش حساب وی چند بار 
در فاصله ۱۲ ژوئیه تا ۲۱ اکتبر ســال گذشته میادی در دسترس قرار گرفت. 
مشــخص نشده که این اســناد در زمانی که او هنوز وزیر تجارت بوده دزدیده 
شــده اند یا زمانی که این ســمت را ترک کرد. او در ۲۴ ژوئیه از سوی بوریس 

جانسون، نخست وزیر انگلیس از سمتش کنار گذاشته شد.

سازمان ملل با استناد به ارزیابی برخی کشورها؛
 کره شمالی احتمااً کاهک مینیاتوری در 

اختیار دارد
تیم کارشناسی سازمان ملل خطاب به شورای امنیت گفته است که با استناد به 
ارزیابی چند کشور، کره شــمالی همچنان در خفا برنامه هسته ای خود را ادامه 
می دهد و شــاید کاهک مینیاتوری هم داشته باشــد.به گزارش رویترز، طبق 
گزارش محرمانه ای که از ســوی پنل کارشناسی سازمان ملل در اختیار اعضای 
شــورای امنیت قرار گرفته است، چندین کشــور که نامی از آنها برده نمی شود؛ 
مدعی شــده اند که کره شمالی احتمااً از کاهک های مینیاتوری قابل حمل بر 
روی موشــک های بالستیک، برخوردار اســت.به ادعای این کشورها، ۶ آزمایش 
هســته ای که پیشتر از سوی کره شــمالی انجام گرفته، به این کشور در توسعه 
کاهک های هسته ای مینیاتوری کمک کرده است.این در حالی است که پیونگ 
یانگ از ســپتامبر ۲۰۱۷، هیچ آزمایش هسته ای انجام نداده است.در بخشی از 
گزارش پنل کارشناســی ســازمان ملل می خوانیم: برنامه هســته ای جمهوری 
دموکراتیــک خلق کره همچنان ادامه دارد و این شــامل تولید اورانیوم با درصد 
غنای بسیار باا و ساخت راکتور آب سبک نیز هست.این گزارش می افزاید: طبق 
برآورد یکی از اعضای ســازمان ملل )که نامی از آن برده نمی شود(، پیونگ یانگ 
همچنان برنامه ساخت تسلیحات هسته ای را دنبال می کند.این گزارش در حالی 
به شــورای امنیت ارائه شده اســت که هفته گذشته، کیم جونگ اون رهبر کره 
شمالی تاکید کرد از آنجا که به رغم فشارهای خارجی، تسلیحات هسته ای آینده و 
امنیت پیونگ یانگ را تأمین می کند؛ این کشور دیگر با خطر جنگ مواجه نیست.

گزارش کارشناسی ســازمان ملل همچنین به نقل از یکی از کشورهای شاکی، 
نســبت به توانایی کره شمالی برای بازسازی سایت های آزمایش هسته ای ظرف 

سه ماه، ابراز نگرانی کرده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر عراق در سالروز نسل کشی ایزدیان
 داعش ۷۶۰۰ ایزدی را ربوده

 و یا کشته است
اعام کرد، گروه تروریســتی داعش بیش از ۷۶۰۰ ایزدی را طی سیطره بر شهر 
موصل عراق در تابستان سال ۲۰۱۴ کشته و یا ربوده است.به گزارش خبرگزاری 
آناتولی ترکیه، کمیســاریای عالی حقوق بشر عراق با صدور بیانیه ای اعام کرد، 
امروز ششمین سالگرد قتل عام ایزدی ها در شهرستان »سنجار« و مناطق نینوا 
توسط گروهک های جنایتکار داعش است که مسبب کشته شدن ۱۲۰۰ ایزدی 
و آواره شــده بیش از ۳۶۰ هزار تن بوده اســت.در بیانیه مذکور همچنین آمده 
اســت، در نتیجه این رخداد بیش از ۸۳ هزار گور جمعی به جای ماند و بیش از 
۶ هزار و ۴۰۰ تن دیگر ربوده شدند.کمیساریای عالی حقوق بشر عراق خواستار 
بازگشــت داوطلبانه ایزدی ها به مناطق اصلی شــان، ارائه حمایت کافی از آنها، 
توسعه توانمندی های آنها و بازسازی زیرساخت های بیمارستان ها، مدارس و سایر 
موسســات خدماتی برای آنها شد.کمیساریای عالی حقوق بشر عراق همچنین 
خواســتار مداخله منطقه ای و بین المللی از طریق کانال های رسمی دولت عراق 
برای بازگرداندن ایزدی های ربوده شده به آغوش خانواده هایشان شد و پارلمان این 
کشور را به وضع قوانین ازم برای جبران بی عدالتی و ظلمی که در حق عراقی ها 
توسط گروهک های تروریستی می شود، ترغیب کرد.هنگامی که داعش بر موصل 
ســیطره داشت، صدها هزار تن از غیرنظامیان به ویژه اقلیت های دینی مسیحی 
و ایزدی کشــته و یا فرار کردند. بغداد در دســامبر ۲۰۱۷ از پیروزی خود علیه 
داعش و بازپس گیری اراضی خود خبر داد.از سوی دیگر، محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق با صدور بیانیه ای به مناسبت ششمین سالگرد جنایت شنیع گروه 
تروریســتی داعش علیه ایزدی ها بر لزوم تسریع در جبران خسارت های قربانیان 
تروریسم تاکید کرد.الحلبوســی در بیانیه خود، خاطرنشان کرد: ما با درد و غم 
فراوان جنایت های شنیع و وحشیانه گروهک های تروریستی داعش علیه ایزدی ها 
از جمله قتل و کشــتار، بردگی و آوارگی و نیــز مهاجرت را یادآوری می کنیم و 
مجدداً این اقدام تروریســتی بزدانه و ظالمانه را که به هیچ دین و رفتار انسانی 
شباهت ندارد، محکوم می کنیم. وی در ادامه افزود: از تحقق ثبات برای ایزدی ها 
و تمامی اقلیت ها، گروه ها و اقوام عراقی که در معرض عملیات های تروریســتی 
قرار گرفته اند، حمایت می کنیم.رئیس پارلمان عراق بر لزوم تســریع در جبران 
خسارت های قربانیان تروریسم، ثبات اهالی مناطقی که به خاطر تروریسم ضرر 
دیده اند و نیز بر اهمیت تحقق صلح داخلی تاکید کرد.الحلبوســی همچنین بر 
اهمیت پیشبرد آشکار و واضح پرونده ربوده شدگان و مفقودشدگان در شهرهای 
آزاد شده و نیز برخورد منصفانه با خانواده های آنها از جمله مادران و زنان آنها که 
ســالهای طوانی عضو خانواده خود را از دست داده اند و تاکنون از سرنوشت آنها 

اطاعاتی کسب نکرده اند، تاکید کرد. 

اقیانوس هند؛ منطقه جدید رقابت های تسلیحاتی
مدت ها است که اقیانوس هند محل جوان قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای است که هر یک تاش می کنند توان تسلیحاتی 
و نظامی خود را در این منطقه از جهان افزایش داده و به نمایش 
بگذارند، تحرکات نظامی این کشورها در این منطقه در عین حال 
نگرانی بسیاری از کشورها را برای تشدید رقابت های تسلیحاتی 
در منطقه بدنبال داشته است، چرا که این امر موجب شده برخی 
قدرت های جهان از جمله آمریکا اقیانوس هند را به زمین بازی 
جدیدخود تبدیل کنند.به همین دلیل اختاف دو کشور هسته ای 
هند و پاکســتان در منطقه آنها را به سمت همکاری و همگرایی 
با قدرت های رقیب ســوق داده است. دو کشور از زمان استقال 
تاکنون مسیرهای متفاوتی را طی کرده اند. به طور مثال پاکستان 
در زمره کشورهایی قرار گرفته است که ثبات بسیار شکننده ای 
دارد امــا هند خود را در زمره کشــورهای در حال ظهور نظامی 
قرار داده اســت.بر اساس همین نگرانی ها بود که پایگاه تحلیلی 
»مدرن دیپلماســی« که تحوات آسیا را رصد می کند، به تازگی 
با اشاره به بخشــی از اظهارات ›آلفرد تایر ماهان‹ نظریه پرداز و 
استراتژیســت آمریکایی قرن نوزدهم نوشت: تسلط بر اقیانوس 
هند به معنای تســلط بر کل قاره آسیا است.این پایگاه تحلیلی 
در گزارشی به قلم »عاصمه فاطمه« پژوهشگر دانشگاه ملی دفاع 
پاکستان آورده است: اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ جهان 
محسوب می شود که به دلیل برخورداری از موقعیت اتصال میان 
شــرق و غرب، به عنوان قطب جهانی سازی یاد می شود.دو سوم 
تجــارت جهانی از طریق اقیانوس هند انجام می شــود، بنابراین 
دارای موقعیت فوق العاده راهبردی برای قدرت های درحال ظهور 
اســت. از اقیانوس هند به عنوان معدن ســنگ های قیمتی نیز 
یاد می شود.تنگه مااکا در اقیانوس هند مهم ترین مسیر تجاری 
و دومین مســیر عبــور نفت خلیج فارس به ســایر نقاط جهان 
اســت. منافع اقتصادی و تهدیدات امنیتی باعث شده تا بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای درگیر رقابت های تســلیحاتی و نظامی 

کردن این منطقه شوند. 

بازیگران اصلی در اقیانوس هند

پروژه نظامی ســازی اقیانوس هند توســط بسیاری از کشورهای 
خارجــی و همچنین کشــورهایی که با اقیانــوس هند هم مرز 
هستند، انجام می شود. برخی از این کشورها دارای منافع و عائق 
گوناگون هستند.بر پایه این گزارش، هند قدرت اقتصادی درحال 
رشــدی اســت که اولویت اصلی آن اقیانوس هند است و از این 
مسیر تجارت نفت و فعالیت های بازرگانی خود را انجام می دهد.

آمریکا یکی دیگر از بازیگران اقیانوس هند محســوب می شــود 
که با اســتقرار نظامیان خود در پایگاه موجود در جزیره دیه گو 
گارسیا )یکی از مهم ترین پایگاه های فرامرزی ارتش آمریکا(، آماده 
رویارویی با هر وضعیتی می باشد.واشنگتن دنبال حفظ منافع خود 
اســت و حتی به آن می اندیشد که در صورت بسته شدن تنگه 
هرمز با همراهی برخی کشــورهای کوچک و متحد خود قدرت 

خود را در ای قسمت از جهان به رخ بکشد.

منافع اسام آباد و پکن در اقیانوس هند
چین که از نظر اقتصــادی درحال افزایش قدرت خود در جهان 
اســت و به عنوان دومین قدرت بزرگ بعــد از آمریکا در حوزه 
اقیانوس هند منافعی دارد، تمرکز خود را بر دفاع دریایی و آزادی 
حمل و نقل معطوف کرده است.اقیانوس هند برای پاکستان نیز 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طرح های توسعه مانند راهروی 
مشترک اقتصادی پاکستان و چین )موسوم به پروژه سی پک( و 
ابتکار کمربند و جاده باعث تقویت مشــارکت اسام آباد و پکن 
شده است و این دو می توانند حوزه نفوذ یکدیگر در آب و خشکی 

را افزایش دهند.
پاکستان برای توسعه نفوذ در اقیانوس هند باید اقدامات بیشتری 
برای تکمیل به موقع طرح های اقتصادی ســی پک و ایجاد وفاق 

ملی برای توسعه طرح های مشترک با چین انجام دهد. در صورت 
موفقیت پاکستان در این مســیر، این کشور می تواند نفوذ خود 
را در اقیانــوس هند افزایش دهد.این کشــور عمدتاً روی نیروی 
زمینی و هوایی خود تمرکز کرده اســت، امــا تحوات اقیانوس 
هند، اسام آباد را مجبور به تقویت یگان دریایی و توسعه نیازهای 

راهبردی متناسب با اوضاع حاکم بر اقیانوس هند می کند.

چالش های هسته ای و رقابت تسلیحاتی در اقیانوس هند
اسام آباد با تاکید بر آنچه که تاش برای دور نگه داشتن اقیانوس 
هند از تسلیحات هســته ای می خواند، معتقد است که اقیانوس 
هند وارد مرحله رقابت تسلیحاتی و هسته ای شده است. پاکستان 
تحویل جنگنده های فرانســوی رافائل که دارای سیستم دوگانه 
بود و قادر به حمل ســاح هسته ای و ســکوی پرتاب آن است 
را خطرناک می دانــد.ورود بازیگران جهانی در زمین بازی جدید 
اقیانوس هند باعث شــده است تا پاکســتان با اطمینان بیشتر 
قابلیت »حمله دوم« بر پایه دریا را تقویت کند. حمله دوم اقدامی 
است که به هرگونه حمله هسته ای از سوی دشمن در سریعترین 
زمان و با دقت باا پاســخ داده می شود.ناخرســندی پاکستان از 
آنچه رویکرد دوگانه برخی قدرت های جهان در قبال این کشــور 
و هند می داند، اعتراض جدی اســام آباد به مناســبات نظامی و 
دفاعی واشــنگتن و دهلی نو را در پی داشته است.پایگاه تحلیلی 
مدرن دیپلماسی در ادامه می نویسد: تشدید رقابت تسلیحاتی در 
اقیانوس هند چشم اسام آباد را باز کرده و اکنون تاش های خود 
را روی تقویت زیرساخت های دفاعی از جمله ساخت زرادخانه های 
خود متمرکز کرده است.مناسبات دفاعی اسام آباد با پکن نیز به 
نقطه اوج خود رسیده و چین قرار است تا سال های آینده هشت 
زیردریایــی ›اس-۲۰‹ و ›اس.اس.کی‹ را که چهار فروند از آن در 
داخل پاکســتان و چهار فروند دیگر در داخل ساخته خواهد شد 
را به پاکستان تحویل دهد.فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته 
در مراسم پیوستن تانک فوق پیشرفته »الخالد-۱« به یگان زرهی 
این کشور هشدار داد: هرگونه اقدامات تحریک آمیز علیه پاکستان 

با پاسخ و عکس العمل کوبنده این کشور مواجه خواهد شد.

معاون وزیر خارجــه ونزوئا تاکید کرد 
به رغم تهدیدهــای مداوم دولت آمریکا، 
جمهوری بولیــواری ونزوئا و جمهوری 
اســامی ایران به تقویت همکاری های 
دو جانبــه از جملــه در زمینــه تجاری 
ادامه خوهنــد داد. »روبن داریو مولینا« 
معاون وزیر خارجه ونزوئا در امور آسیا، 
خاورمیانه و اقیانوسیه روز دوشنبه تاکید 
کرد به رغم تهدیدهای مداوم دولت ایاات 
متحــده، جمهوری بولیــواری ونزوئا و 
جمهوری اسامی ایران در همه زمینه ها 
به تقویــت تجــارت و همکاری های دو 
جانبــه ادامه خوهند داد.او در مصاحبه با 
شبکه خبری اســپانیایی زبان »هیسپان 
تی وی« به فروشــگاه تازه تاسیس ایران 
در کاراکاس با نام »مگاســیس« اشــاره 
کــرد و آن را قدمــی مهم در راســتای 
توســعه روابط تجاری بین دو کشور در 
مواجهه با اقدامات غیرقانونی آمریکا که 
در دوران همه گیری کرونا تشــدید شده 
است، توصیف کرد.وی همچنین گفت که 

ونزوئا و ایران به این که آمریکا چه فکری 
می کند اهمیتی نمی دهند و تنها احترام به 
قوانین بین المللی چیزی است که باید در 
نظر گرفته شود. از این نظر، به گفته این 
دیپلمات، هر دو کشور از حق دریانوردی 
آزاد برای انتقال محصواتشــان فراتر از 
تهدیدات دولت »دونالــد ترامپ« دفاع 
می کنند و اطمینان داد اتحاد تجاری بین 
دو کشور عمیق تر خواهد شد.مولینا افزود: 
آمریکا موظف است از مقررات بین المللی 
و حداقل استانداردهای همزیستی تبعیت 
کنــد، بنابراین خواهند دیــد که اگر به 
تهدیــدات و محاصره شــان ادامه دهند، 
ما هم به اشــتراک گذاری پتانسیل ها و 
توســعه اقتصادمان ادامه خواهیم داد.او 

در واکنش به اتهامات روزنامه آمریکایی 
»وال اســتریت ژورنال« در ارتباط با این 
فروشگاه، آنها را دروغ خواند و گفت: آن ها 
دروغ می گویند تا سردرگمی ایجاد کنند. 
ما سردرگم نشده ایم. ما حق داریم شرکت 
و صنعت خود را داشــته باشــیم و حق 
توسعه داریم.معاون وزیر خارجه ونزوئا 
در ادامه از حمایت جمهوری اســامی 
ایران از کشــورش با وجود تحریم های 
یک جانبه آمریکا در زمینه های مختلف 
از جملــه بخش هــای غذایی و صنعتی 
تشکر کرد.به دنبال افتتاح فروشگاه مواد 
غذایی از ســوی ایران در ونزوئا مقات 
دولت آمریکا واکنش نشان داده و گفتند 
که نظر مســاعدی نسبت  به این رویداد 

ندارند. »مایکل کــوزاک« معاون بخش 
آمریکای اتیــن وزارت خارجه آمریکا 
در این زمینه گفت، افتتاح این فروشگاه 
نمایشی از اتحاد دو کشور منفور ایاات 
متحده است. فروشــگاه مگاسیس روز 
چهارشنبه در شرق »کاراکاس« پایتخت 
ونزوئــا با حضور مقامــات ونزوئایی و 
دیپلماتها و تجار ایرانی افتتاح شد.کوزاک 
در سخنان خود در حالی که سعی کرد 
ونزوئا را ناتوان در پرداخت پول به ایران 
نشــان دهد، اظهار داشــت که ایران با 
حضور در ونزوئا خود را در معرض خطر 
بیشتری قرار می دهد.ایران اعام کرده که 
هدفش از افتتاح این فروشگاه در ونزوئا 
صرفا تجاری است و در ازای ارسال مواد 
غذایی، از این کشــور چــوب، آناناس و 
انبه وارد ایران می کند.به تازگی »برایان 
هوک«، نماینده دولــت آمریکا در امور 
ایران هم در نشست اندیشکده »هادسن« 
از توسعه روابط میان ایران و ونزوئا ابراز 

نگرانی کرد.

به رغم تهدیدهای آمریکا
 دولت ونزوئا بر تعمیق روابط

 با ایران تاکید کرد

رد طاهای پنهان در خزانه مخفی به پرستار 
سابق هوگو چاوز رسید

افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئا نشان می دهد، پرستار سابق هوگو 
چاوز بعد از مرگ او ۲۵۰ شمش طا را به صورت فیزیکی از ونزوئا به خزانه ای 
خصوصی در خارج انتقال داده است.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سال 
۲۰۱۴ بــود و کلودیا دیاز، خزانه دار ســابق ونزوئا به دنبال پناهگاه امنی برای 
پنهان کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی سال ها جمع آوری کرده بود. 
هوگو چاوز، رئیس جمهوری وقت که زمانی کلودیا دیاز از او پرستاری می کرد، 
به تازگی فوت کرده و با پیروزی نیکواس مادورو، سیاست و روابط این کشور با 
آمریکا ملتهب بود.بنابراین، کلودیا دیاز به یکی از قدیمی ترین شیوه های انتقال 
حجم انبوهی از پول به صورت ناشناس روی می آورد: خرید طا.براساس اسناد 
دادگاهی از لیختن اشتاین که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، در اقدامی 
سریع، یک شرکت پوسته )شرکت های غیرفعالی که برای مانورهای مالی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند( در کشور جزیره کارائیب سنت وینسنت و گرنادین ها 
تاسیس شد که گفته می شــود تحت کنترل کلودیا دیاز بود و او ۲۵۰ شمش 
طا را به ارزش بیش از ۹.۵ میلیون دار خریداری کرد.براساس گزارش ها، این 
شمش ها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم بودند، در یک خزانه خصوصی در این 
قلمرو کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم شده بود، قرار گرفتند. چند 
سال بعد، حجم مشابهی از شمش ها ظاهرا توسط یک نماینده دیاز فروخته شد 
و بخش عمده ای از پول آن به بانکی در سوئیس واریز شد.آن تراکنش ها، اکنون 
در کانون یک تحقیقات کیفری بین المللی درباره شــبکه شرکت های پوسته و 
بانکداران سوئیسی است که کمک کردند ونزوئا به یکی از فاسدترین کشورهای 
جهان تبدیل شود.در حالی که برآورد می شود حدود ۳۰۰ میلیارد دار از خزانه 
دولتی ونزوئا طی دو دهه حاکمیت سوسیالیســت ها خارج شده باشد، درک 
بازرســان از چگونگی اجرای این پولشــویی هنوز در حال تکمیل است. انتقال 
فیزیکی شــمش های سنگین طا که پیشتر در سوابق دادگاه ها مشاهده نشده 
اســت، بیانگر شیوه خاقانه ای است که برخی از ونزوئایی ها به کار بسته اند تا 
ثروت مســروقه خودشــان را پنهان کنند.  به دنبال فشارهای آمریکا بر تعداد 
بیشــماری از مقام های ونزوئایی و تحریم دولت مــادورو بابت جرایم مالی در 
سراسر جهان، اکنون سوئیس و لیختن اشتاین در تحقیقات برای افشای فساد در 
ونزوئا همکاری می کنند. جزئیات تحقیقات درباره کلودیا دیاز و پنج همکار او 
از درخواست کمک حقوقی ۱۴ صفحه ای که ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ از سوی دادگاهی 
در لیختن اشــتاین ارسال شد و دو هفته بعد دادستان ها در ژنو در پاسخ به آنها 

متعهد به همکاری شدند، منتشر شده است.

در گفتگو با الجزیره؛
 عمران خان از تداوم میانجیگری بین ایران 

و عربستان خبر داد
نخست وزیر پاکستان گفت که میانجیگری کشورش بین تهران و ریاض متوقف 
نشــده و پیشــرفت ها به صورت کند و آرام ادامه دارد.، نخست وزیر پاکستان 
از ادامه تاش های کشــورش بــرای میانجیگری بین ایران و عربســتان خبر 
داد.»عمران خان« در گفتگو با شــبکه خبری الجزیــره گفت که میانجیگری 
کشــورش بین تهران و ریاض متوقف نشده است و پیشرفت ها در این خصوص 
هرچند به صورت آرام و کند اما ادامه دارد.وی افزود: پاکستان تمام تاش خود 
را کرد که مانع درگیری نظامی بین ایران و عربســتان شــود و تاش ها در این 
زمینــه نتیجه بخش بود.عمران خان اظهار داشــت: میانجیگری ما بین ایران و 
عربســتان متوقف نشده است و پیشرفت ها به صورت کند و آرام تداوم دارد.وی 
در عین حال بدترین سناریو برای منطقه را رویارویی نظامی مستقیم میان ایران 

و عربستان برشمرد.

 نشست ویدیویی پامپئو و معاون
 سیاسی طالبان

وزیر امور خارجه آمریکا با مذاکره کننده ارشد طالبان به صورت ویدیویی نشستی 
برگزار کرد.به گزارش رویترز، سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعام کرد که مایک 
پاپمئو، وزیر خارجه آمریکا نشستی ویدیویی با ما برادر آخوند، معاون سیاسی و 
مذاکره کننده ارشد طالبان داشته است.پامپئو و برادر بر سر مسئله زندانیانی که 

دولت افغانستان خواهان آزادی آن هاست به گفت گو پرداختند.

ترامپ:
تصمیمم اعزام نیرو به خاورمیانه بزرگ ترین 

اشتباه تاریخ آمریکا بود
رئیس جمهوری آمریکا تصمیم واشنگتن برای اعزام نیرو به خاورمیانه و فرو بردن 
آن ها در جنگ  های این منطقه را بزرگ ترین اشــتباه تاریخی این کشور خواند.

به گزارش روسیا الیوم، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم واشنگتن برای اعزام نیرو 
بــه خاورمیانه و فرو بردن آن ها در جنگ  های این منطقه را بزرگ ترین اشــتباه 

تاریخی این کشور خواند. 
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پژوهشگران اســپانیایی ســعی دارند با کمک مولکول های خاصی، به 
مقابله با بیماری های مزمن کلیوی و پیامدهای ناشی از پیری بپردازند. 
هدف این پژوهش، ارائه داروهایی برای درمان "بیماری های فیبروتیک" 
مانند "فیبروز ریوی ایدیوپاتیک" و بیماری های مزمن کلیوی اســت. 
پژوهشگران برای این کار، بر سلول های پیر تمرکز کردند. این سلول ها 
تحت تاثیر آســیب یا اســترس، به طور دائم از چرخه ســلولی خارج 
می شــوند و به التهاب دائم و بروز بیماری های مرتبط با افزایش ســن 
می انجامند.ســلول های پیر، اثرات درمانی خــود را در موش های مبتا 
به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک و بیماری های مزمن کلیوی نشان داده اند. 
پژوهشگران سعی دارند تا برنامه ای را برای کشف مولکول های موسوم به 

"سنولیتیک ها")senolyics( ارائه دهند.

یک جهش ژنتیکی به تنهایی با تاثیر بر سیســتم های مختلف بدن 
باعث ایجاد اختااتی در بدن میشود حال طی این مطالعه محققان 
با کمک ژن درمانی توانسته اند یک بیماری که در بدن برخی گربه ها 
ایجاد می شود را درمان کنند. به عنوان مثال بیماری های ذخیره ای 
لیزوزومال به دلیل جهش های منفرد که بر تولید آنزیم های مهم و 
ضروری برای متابولیزه شــدن مولکول های بزرگ در سلول ها تأثیر 
می گذارد، ایجاد می شوند. این اختاات بر روی ارگان های مختلفی 
از جمله مغز اثر می گذارد و باعث کم توانی ذهنی در درجات مختلف 
می شود. بیماری های ذخیره ای لیزوزومال حدود پنجاه بیماری نادر 
ارثی هســتند که اشــکاات متابولیکی در عملکرد لیزوزوم ها)یک 

اندامک داخل سلولی( وجود دارد.

پژوهشگران آمریکایی در یک بررسی سه مرحله ای دریافتند که شیوع 
کووید- ۱۹، به افزایش ترس، افسردگی و تمایل به خودکشی منجر شده 
است. بررسی های این پژوهشگران نشان می دهد که شیوع کووید- ۱۹، 
به افزایش سطح افسردگی، اضطراب، تمایل به خودکشی و ضربه روانی 
در میان بزرگساان آمریکا منجر شده است. پژوهشگران با یک بررسی 
اینترنتــی، ۱۰ هزار و ۳۶۸ بزرگســال را ارزیابی کردند تا بتوانند اثرات 
روانــی و اجتماعی همه گیری کوویــد- ۱۹ را بهتر درک کنند. "کوین 
فیتزپاتریک")Kevin Fitzpatrick(، اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 
آرکانزاس و از نویســندگان این پژوهش باور دارد که عامل اصلی ایجاد 
چنین شرایطی، ترس اســت. فیتزپاتریک گفت: ترس یک عامل ثابت 

برای پیش بینی است. 

مولکول هایی که با اثرات پیری 
مقابله می کنند

 درمان یک بیماری گربه ها
 با کمک ژن درمانی

کووید- 19، ترس و افسردگی 
را افزایش داده است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمرینات رزمی واحدهای چترباز نیروی هوایی روسیه

مرسدس S CLA45 سریع تر از آئودی RS5 و موستانگ بولیت
مثل نسل قبلی، نسخه های معمولی نسل جدید مرسدس بنز CLA هم چندان برای عاقه مندان به رانندگی جذاب نیستند اما مدل های 
مرسدس-آام گ آدرنالین خالص روی چرخ ها هستند خصوصاً در مدل پرچم دار S CLA45. این مدل نه تنها از قدرت چشمگیری برای 
یک پیشــرانهٔ ۲ لیتری چهار ســیلندر توربو )4۲۱ اسب بخار قدرت و 5۰۰ نیوتن متر گشتاور( برخوردار است بلکه از شاسی با تنظیم 
AMG و ســامانهٔ چهارچرخ محرک به همراه گیربکس هشت ســرعتهٔ اتوماتیک دوکاچهٔ سریع هم سود می برد که این ها پکیج واقعاً 

خاصی را تشکیل داده اند. S CLA45 توانایی های خود را در عمل هم نشان داده است زیرا این کوپهٔ چهاردر اسپرت توسط نشریهٔ اسپرت 
اتو به پیست هوکنهایم آلمان بُرده شده و با رانندگی »Uwe Sener« زمان قابل توجه ۱ دقیقه و 5۹ ثانیه و 5۰ صدم ثانیه را به ثبت 
 S CLA45 .اســپرت بک و سه دهم ثانیه از فورد موستانگ بولیت و پورشه کیمن سریع تر است RS5 رســانده که دودهم ثانیه از آئودی
همچنین در این پیست از خودروهایی مثل آلپاین S A۱۱۰، پورشه پانامرا GTS و نسل اول آئودی R۸ با پیشرانهٔ 4.۲ لیتری V۸ هم 
سریع تر بوده است. در همین حال، تایم S CLA45 در هوکنهایم دقیقاً با ب ام و M4۰i Z4 یکسان است اما رنو مگان RS تروفی R با زمان 

۱ دقیقه و 5۹ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه و تویوتا سوپرا با ۱ دقیقه و 5۸ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه کمی از آن سریع تر بوده اند.

تیم ملی والیبال مربی خوب خارجی می خواهد
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران گفت: به نظر من برای موفقیت تیم  ملی نیازمند یک  مربی خوب خارجی هستیم، اما بعد از المپیک  
می توان از مربیان داخلی استفاده کرد. فرهاد نظری افشار درباره انتخاب کادرفنی جدید تیم ملی والیبال نیز گفت: یکبار هم قبا گفته ام 
که در حال حاضر موافق ســرمربی خارجی درجه یک هســتم، اما بعد از المپیک جا دارد که از مربیان خوب ایرانی اســتفاده کنیم. ما 
مربیان ایرانی قابلی داریم که می توانند موفق باشند، اما اان ترجیح می دهم که یک مربی خوب خارجی در راس تیم باشد. اما برای بعد 
از المپیک  مربیانی ایرانی داریم که می توانند تیم ملی را به خوبی هدایت کنند، بهتر از آن اســت که با مربیان درجه دو و ســه خارجی 
که سطحشان از مربیان داخلی ما پایین تر است، ارز را از کشور خارج کنیم. کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران، درباره نحوه پیگیری 
تمرینات تیم هورسان رامسر، اظهار کرد: تقریبا 4۰ روزی است که با حالت قرنطینه و مراقبت هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت 
بهداشت اعام کردند تمرینات تیمی خود را پیش می بریم. سه روز پیش هم تست کرونا دادیم که خوشبختانه اعضای تیم، کادرفنی و 
همه نفراتی که کنار تیم بودند سالم هستند. کمپی که در آن تمرین داریم کمپ تیم ملی در رامسر است و هیچ تیمی جز هورسان در 
آن تمرین نمی کند. بخشی از تمرینات هم در ساحل پیگیری می شود و شرایط بدنی خوبی داریم که روز به روز در حال پیشرفت است. 

و یا چو رای تو گردون بلند و با پهناایا چو دست تو ریا زرگ و بابخشش ز مهر دست تو گور رآید از ریاز نور روی تو اختر بتابد از گردون چو زار از تو بلی بشنود رهد ز باچو شار از تو نعم بشنود رسد ه نعم شریف حضرت تو کعبهٔ زرگان است
دل تو چشمهٔ زمزم  کف تو رکن و صفا دهند جمله  گواهی ر او ه جود و سخااگر ز حاتم طی شاران سخن رانند ه ر سخاوت  وجود تو گشته اند گواتو را ه دست  گهربار ر ده انگشت است

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پنجاه و هشــتمین جشنواره فیلم نیویورک با فیلم »اورز 
راک« ســاخته »اســتیو مک کوئین« کارگردان انگلیسی 
برنده اسکار آغاز به کار خواهد کرد.به گزارش ورایتی، »مک 
کوئین« کارگردان فیلم هایی چون »۱۲ ســال بردگی« و 
»شرمســاری« در حالی با فیلم جدیــدش »اورز راک« 
آغازگر جشــنواره معتبر نیویورک خواهد بود که پیش تر 
آثــار چهره های مطرحی چون »مارتین اسکورســیری«، 
»کلینت ایســتوود« و »دیوید فینچــر« در افتتاحیه این 
رویداد سینمایی به نمایش درآمده اند. فیلم »اورز راک« 
با بازی »عمره –جی ســنت اوبین« در کنار »مایکل وارد« 
روایتگر داستان یک عشق جوان است و به موضوع تبعیض 
و نژادپرســتی علیه سیاه پوستان می پردازد.این فیلم یک 
قسمت از مجموعه فیلم »تبر کوچک« به کارگردانی »مک کوئین« است و دیگر قسمت های این مجموعه 
شامل فیلم های »منگراو«، »آلکس ویتل«، »آموزش« و »سرخ، سفید و آبی« می شود. این پنج فیلم درباره 
جامعه رنگین پوستان هند غربی یا کاراییبی در لندن از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا نیمه ۱۹۸۰ میادی است. دو فیلم 
»منگراو« و »سرخ، سفید و آبی« نیز قرار است در جشنواره فیلم نیویورک امسال به روی پرده بروند. »استیو 
مک کوئین« درباره انتخاب فیلمش به عنوان اثر افتتاحیه جشــنواره نیویورک گفت: »به اشتراک گذاشتن 
این فیلم با شما در مقطع کنونی و به عنوان یک فرد سیاه پوست معنای ویژه ای برای من دارد. از سخاوت 
جشنواره فیلم نیویورک قدردانی می کنم و امیدوارم همه یک جشنواره ایمن و سامت داشته باشیم«. »استیو 
مک کویئن« تاکنون جوایز سینمایی متعددی از جمله جایزه بفتا برای کارگردان نوظهور و جایزه فیپرشی 
جشنواره ونیز با فیلم »شرمســاری« )۲۰۱۱(، دوربین طای جشنواره کن، هوگوی طایی جشنواره فیلم 

شیکاگو و همچنین جایزه گوچی جشنواره ونیز با فیلم »گرسنگی« )۲۰۰۸( را در کارنامه سینمایی دارد. 

پطرزبورگ
کتاب پطرزبورگ اثری مهم، گیج کننده، بسیار سخت خوان 
اما در عین حال زیبا از نویسنده روس آندرِی بِیه لی است 
که انتشــار آن در ایران با ســروصدای زیادی همراه بود. 
بیشــتر هیاهوی انتشار این کتاب از گفته مهم وادیمیر 
نابوکف برخاســت که گفته بود چهار رمان از دیدگاه او 
برجسته ترین شاهکارهای قرن بیستم است. در قسمتی 
از متن پشت جلد کتاب پطرزبورگ آمده است:این رمان 
به پرســش هویت ملی نیز پرداخته است؛ در جغرافیایی 
میان شــرق و غرب، در میان ملتی که پایی در آســیا و 
پایی در اروپا دارند، نگاهی از پنجره ی شــرق به غرب، و 
نمادی از ابهام ها و تناقض ها در سرشت مردمان روس. در 
این رمان تاریخ و فرهنگ و سیاست در هم آمیخته اند یا 
کنار هم قرار گرفته اند. نویسنده با خلق فضایی وهم آلود، در شهری که پایه هایش بر آب است و اقلیمی 
مه آلود دارد و خود به شخصیت اصلی رمان بدل می شود، اثری یگانه آفریده است با زبانی یگانه و تصاویر 
ذهنی که در تاریخ ادبیات روسیه تا آن زمان نظیر نداشته است، هر چند – در عین خرق عادت – وامدار 
سنت رمان نویسی روسی هم هست. رمانی پیش رویمان است که گویی هیچ چیز در آن قطعیت نمی یابد، 
همه چیز سیال است، حتی محل زندگی شخصیت ها یا وقوع رویدادها. بیه لی پطرزبورگ خود را خلق کرده 
است و این افسانه را در ادبیات روس که این شهر شهِر اشباح و سایه هاست تداوم بخشیده است. گرچه 
رمان با لحنی کاسیک و هزل گونه آغاز می شود، داستان خانواده ی آلباکوف در سال ۱۹۰5 در شهر سنت 
پترزبورگ به مرور تغییر می کند و با دست گذاشتن بر تناقض ها دمدمی مزاجی های شخصیت ها تبدیل به 
داستانی می شود که هدف اصلی اش کاویدن روان انسان هاست. اتفاقات دنیای حقیقی و بیرون از کتاب 

به تدریج در غباری از سردرگمی و غوغای درونی شخصیت های داستان، محو می شود. 

الکساندر فلمینگ
الکساندر فلمینگ  کاشف پنی سیلین است. او در سال 
۱۹45 موفق به دریافت جایزه نوبل پزشــکی شــد. 
الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین در سال ۱۸۸۱ 
در اچفیلد اسکاتلند زاده شد. وی از مدرسهٔ پزشکی 
بیمارستان سنت مری لندن فارغ التحصیل شد و پس 
از پایــان تحصیات به تحقیق و بررســی در زمینهٔ 
ایمنی شناسی و مصونیت ها پرداخت. سپس به عنوان 
پزشک نظامی در جنگ جهانی اول زخم های عفونی 
را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شــد که اغلب مواد 
ضد عفونی کننده خیلــی بیش از آنکه میکروبها را از 
پای درآورند سلول های بدن را از بین می برند. به این 
ترتیب فلمینگ به ضــرورت وجود ماده ای که بتواند 
بدون آسیب زدن به ســلول های سالم باکتری را از بین ببرد، پی برد.کشف پنی سیلین انگیزه ای 
برای جســتجو و تحقیق برای یافتن سایر پادزیستها شد و آن تحقیقات منجر به کشف بسیاری 
از »داروهای معجزه گر« دیگر گردید. با وجود این پنی ســیلین همچنان به عنوان پر مصرف ترین 
پادزیست باقی ماند. یکی از دایل ادامه تفّوق پنی سیلین آن است که این دارو علیه طیف وسیعی 
از موجودات ذره بینی آسیب رســان مؤثر است. از این دارو در درمان سفلیس، سوزاک، تب سرخ، 
دیفتری و همچنین برخی اشکال آرتریت، بُُرنشیت، مننژیت، مسمومیت خون، می شود. یکی دیگر 
از امتیازات پنی سیلین استعمال بی ضرر مقادیر زیاد آن است. یک ُدز 5۰۰۰۰ واحدی پنی سیلین 
برای درمان برخی عفونت ها مؤثر است. اّما تزریق یکصد میلیون واحد پنی سیلین در روز بدون هیچ 
گونه مخاطره و عوارض جنبی تجویز می شــود. البته برخی افراد نسبت به پنی سیلین حساسیت 

داردند ولی این دارو برای بیشتر مردم سامتی و توانایی را به ارمغان می آورد.

افتتاح جشنواره نیویورک با »استیو مک کوئین« 


