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۲۱۳۲ ابتا و ۱۸۹ فوتی جدید کرونا 
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۱۳۲ مورد جدید کووید-۱۹ 
در کشور طی شبانه روز گذشــته خبر داد. دکتر سیماسادات اری 
گفــت: از دیــروز ۲۰ مــرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۱۳۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شد که یک هزار و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۳۲۸ هزار و ۸۴۴ نفر رسید.

اری ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۱۸۹ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۸ هزار و ۶۱۶ نفر رسید.وی افزود: خوشبختانه تا کنون 
۲۸۶ هــزار و ۶۴۲ نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: ۳۹۹۲ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبــت قرار دارند.به گفته وی، تا کنــون دو میلیون و ۷۱۱ هزار و 
۸۱۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.اری 
در تشــریح اســتان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: استانهای 
مازندران، تهران، قم، گلســتان، خراسان شــمالی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد 

و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی روش ها در دستگاه قضایی نادرست است، بر لزوم اصاح روند ها و فرایند های زحمت آفرین برای مردم در دستگاه 
قضایی تأکید کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،آیت اه سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قضایی با تبریک عید غدیر و وادت با 
سعاد ت امام موسی کاظم )ع(، اجرای عدالت را از مهم ترین پیام های غدیر و از محوری ترین مأموریت های نظام اسامی عنوان کرد.رئیس قوه قضاییه گفت: 
نظام اجتماعی بر اساس عدالت شکل می گیرد و انتظار این است که در نظام اسامی قوانین عادانه تصویب شود، مجریان بر اساس عدالت رفتار کنند و 

قضاوت و داوری در دستگاه قضایی نیز همراه با عدالت باشد.آیت اه رئیسی تصریح کرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

مردم کمبود ها را تحمل می کنند، اما تبعیض را نه
info@sobh-eqtesad.ir

حجاریان یهودی نه، فریب خورده شاید
چند روزی در فضای مجازی خبرهای غلط غلوطی در خصوص یهودی 
بودن ریشــه خانوادگی حجاریان دست به دست میشد که من از این 
نوع گویش ها و نمایشــها تعجب میکردم  تا به دوســت عزیزم آقای 
هادیان که پســتی را ارســال کرده بودند، واکنش نشان دادم و حتی 
گفتم آقای رائفی پور هم باید از سعید حجاریان حالیت بطلبد. اینکه 
ما وقتی با کســی تعارض فکری فرهنگی پیدا می کنیم حریم صدق و 
صفــا و مردی و مردانگی را پاره کنیــم و طرف را با هر دروغ و دونگی 
به چالش بکشــیم نه پسندیده در اخاق است و نه سیره علوی که ما 
معتقد به تمســک بدانیم. پدر خانواده، علی محمد حجاریان در محله 
ای که حقیر بزرگ شده ام مغازه خیاطی داشتند و کت و شلوار مردانه 
میدوختند و بعد از چندی با همکاری با کسبه اهل محل در مشارکت، 
یک مغازه روبروی مغازه خیاطی خریدند که به فروش فرش اختصاص 
داده شــد و این مغازه که درســت در مقابل حسینیه صاحب الزمانی 
تهران در خیابان مولوی نرســیده به ولیعصر است منشا اثرات مفیدی 
در تکمیل حســینه بودند. عموی حجاریان ها حسین حجاریان اهل 
هیئت داری و بسیار مشتی صفت بود. اینها همه اهل کاشانند و بسیار 
دست به خیر بوده اند. فرزندان علی محمد حجاریان عباس )سعید( و 
علی )مسعود( احمد)سعد( در انقاب منشا اثراتی بوده اند. شاید بشود 
گفــت قبل از انقاب بعد از مرحوم شــهید داوود کریمی در نازی آباد 
اینها مشــوق مردم برای پیوستن به مسیر امام بوده اند. احمد سالها با 
آموزش و پرورش همکاری داشت. علی در سپاه بود و با حقیر مهندسی 
ســپاه را تاسیس و پشتیبانی میکردیم و عباس هم در نخست وزیری 
با خســرو تهرانی و دوســتانش همکاری می کرد. بچه های اطاعات 
نخست وزیری با حمایت سید محمد موسوی خوئینی ها و احمد آقای 
خمینی به کادری از عوامل ضد جاسوســی ساواک وصل شده و آنها را 
در جریان انقاب به خدمت گرفتند. نام این عوامل را »شــرکتی ها« 
گذاشته بودند. شــرکتی ها معروف بودند که یکی در میان با انگلیس 
همکاری نزدیک داشــتند و حتی حقوق بگیر »ام آی سیکس« بودند. 
بخش اعظمی از انحرافات انگلیسی مدار و ضد وایت فقیه در انقاب از 
همینجا در ارکان انقاب نفوذ داده شده اند. دستگاه میرحسین موسوی 
از اینها حمایت میکرد. حتی علیه محمد ریشهری در ابتدای شروع کار 
وزارت اطاعات کودتای نرم کرد و چون آقای ریشــهری و دوستانش 
از موضوع اطاعات و سیاســت کاما پیاده بودند، اینها موفق شدند در 
وزارت اطاعات مهره چینی های ماندگار انجام بدهند. اینها در همه جا 
از سید محمد موسوی خوئینی ها تبعیت داشتند. سید محمد موسوی 
خوئینی ها هم دین خود را به اینها در جریان انفجار نخســت وزیری 
و شهادت شهیدان رجایی و باهنر پرداخت. پیوند منافقین و ارتباطات 
انگلیسی در انقاب از این مشهودتر نمیشد. وقتی بنی صدر و منافقین 
و انفجار حزب و انفجار نخســت وزیــری و تبرئه و مختومه کردن این 
پرونده و عوامل نفوذ و حمایت از ســلمان رشدی و این اواخر فتنه ۸۸ 
و برجام و فتنه معیشت را کنار هم تحلیل میکنید سرخط گمراهی و 
فریب امثال سعید حجاریان ها را کاما از یک جا می یابید. هرگز یادم 
نمیرود که ســیدمحمد خویینی ها را بــا حمایت احمد اقای خمینی 
متولی بررسی صاحیت کاندیداهای دوره اول ریاست جمهوری کردند. 
او علیرغم وجود اسناد ارتباط »بنی صدر« با آمریکائیها و کد دار بودنش 
در ســفارت آمریکا، او را تایید و در انتخابات حمایت نمود. اما در روز 
اســتیضاح اولین رئیس جمهور منافقانه و به استناد همان اسناد انه 
جاسوســی برای نجات خود از اتهام نفوذی بودن، به افشــاگری علیه 
بنی صدر پرداخت. یادم نرفته که جناب دادســتان کل کشــور آقای 
ســیدمحمد موســوی خوئینی ها در روز مبعث متواضعانه و از منظر 
سرکشــی به زندان، به سلول انفرادی تقی محمدی از متهمان  انفجار 
نخست وزیری  و شهادت رجایی و باهنر رفت و متهم را توجیه کرد که 
راهی بجز خود کشی برایش نمانده واا همه جریان را در بازجویی افشا 
خواهند کرد و همه لو میرویم و تقی محمدی نگون بخت همان شــب 
خود را در زندان حلق آویز نمود  در این دوره یار غار خوئینی ها عباس 
عبدی معاون اجرایی دادستان کل کشور بوده است که مصاحبه های او 
در بی بی سی مشهور است. لذاست که  سعید حجاریان و همه آنان که 
در اطاعات نخست وزیری زمان میرحسین در همکاری با بهزاد نبوی 
و سازگارا و زیر پوستی های مجاهدین انقاب اسام حضور داشته اند 
متهم به همکاری با انگلستانند. اما یهودی زاده حقیر باور نمی کنم شما 

هم هرگز باور نکنید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 همتی در جمع مدیران عامل بانک ها تأکید کرد؛
هدف اصلی بانک مرکزی کاهش ناترازی بانک هاست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: »نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی 
و اعتماد به آن خدشــه دار و تاش های پرســنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.«به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی صبح دیروز در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانکها ضمن 
تسلیت درگذشت حجت ااسام والمسلمین سید عباس موسویان، گفت: ایشان نقش مهمی در پیشبرد 
بانکداری اســامی و مسایل فقهی بازار سرمایه و پول داشــتند و همیشه راهگشای امور بودند. بی شک 
فقدان ایشــان، ضایعه بزرگی است چراکه آن مرحوم شخصی مورد وثوق در نظام بانکی، حوزه علمیه و 
بازار ســرمایه بود.عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن تشکر از تاش و همراهی بانک ها در زمینه اصاح 
نظام بانکی اظهار کرد: خوشــبختانه طی دو سال گذشته علی رغم التهاب ها و نوسانات، بانک ها با ثبات 
به وظایف خود اعم از سپرده گیری و تأمین مالی عمل کرده اند. خوشبختانه براساس گزارش های واصله 
شاخص های مهمی از نظام بانکی در حال اصاح و بهبود است.دکتر همتی با بیان اینکه هدف اصلی ما 
کاهش ناترازی بانکهاســت، گفت: از نظام بانکی انتظار می رود، این روند اصاحی ادامه دار باشــد و اجازه 
ندهد نقصانی به آن وارد شود.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر شبکه بانکی 
بر مبارزه با پولشویی اظهار کرد: ضروری است، بانک ها این نکته را جدی تلقی کنند و جلوی تخلفات را 
بگیرند. انتظار می رود شبکه بانکی بر  شعب خود کنترل بیشتری داشته باشند و عمل به دستورالعمل های 
شــورای پول و اعتبار را با جدیت بیشــتری پیگیری کنند.دکتر همتی درخصوص کمک ودیعه مسکن، 
گفت: منابع در نظر گرفته شــده برای این طرح ۲۰ هــزار میلیارد تومان و در قالب »عقد مرابحه خرید 
کاا و خدمات« است. نگاه ما در شبکه بانکی این است که، تسهیات یاد شده، در شرایط فعلی می تواند 
گره گشای بخشی از مشکات و گرفتاری های مستاجران باشد؛ البته نظام بانکی در حال حاضر از آمادگی 
کامل برخوردار است و سهمیه بانک ها نیز مشخص شده است، اما متأسفانه تاکنون سامانه مرتبط وزارت 
راه و شهرسازی به بانک ها متصل نشده است.وی در خصوص شبهات مطرح شده درباره خانه های خالی 
متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرســت است. براساس بررسی های به عمل آمده و 
اذعان مدیران عامل بانک ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه های 
خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد 
خانه مسکونی نیســت و کاربری های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.دکتر 
همتی یادآور شــد: لذا این درســت نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با 
طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز اماک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک هاست، 
بانک ها را متهم کنند.رئیس کل بانک مرکزی ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی عنوان 
کرد: در شــصت سال اخیر، تحوات بســیاری در اقتصاد کشور و به ویژه در بانک مرکزی رخ داده و این 
بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه طوانی خود، سیاست گذار کلیدی ارزی و پولی تلقی می شود. 
امیدواریم با روندی که از دو سال گذشته و با سیاست گذاری نوین بانکی آغاز شده است، آثار تحوات این 
امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. در این زمینه تاش ما این است که بانک مرکزی به صورت مستقل 
در سیاست گذاری و برمبنای نظرات کارشناسی خود به وظیفه اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل 
تورم عمل کند.همچنین در این جلسه موضوعاتی همچون نرخ سود سپرده و تسهیات، نرخ کارمزدهای 
بانکی، قانون بانکداری و بانک مرکزی، تسهیات اعطایی مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اصاح نظام بانکی، 

بانکداری الکترونیک و مباحث ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ســخنگوی شــورای نگهبان در خصوص اعام برخی از اســامی برای ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این 
زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می توانند در هر 
زمان ثبت نام کنند اما می توان توصیه کرد افرادی که در گذشــته رد صاحیت 
شده اند، دیگر ثبت نام نکنند. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز که  به 
جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای باز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد 
قربان و غدیر و روز خبرنگار  و گرامی داشــت یاد و خاطره خبرنگارانی همچون 
مرحوم مردوخی و خانم عبدالمحمدی و روح اه رجایی، به بیان نظرات شورای 
نگهبان درباره مصوبات مجلس و دولــت پرداخت.وی درباره اظهارنظر آیت اه 
جنتی درباره ضرورت نظارت دائمی شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس گفت: 
نظارت یک امر عقانی اســت که در قانون اساســی و سیاست های رهبری هم 
آمده است. در گذشــته هم قانونی برای تشکیل هیاتی برای نظارت برعملکرد 
نمایندگان تشکیل شــد و آن هیات کارایی نداشته و پیشنهاد شده که نظارت 
دقیق تری باشد. ما در شورا هر چهار سال یکبار نظارت داریم و عمل می کنیم 
و بهتر اســت در طول این چهار سال برای مجلس و نهاد دیگری نظارت باشد.

کدخدایی در رابطه با مهمترین مصوبات مجلس و دولت که در شورای نگهبان 
مورد بررسی قرار گرفته اند، گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده، 
ابهامات و ایراداتی دارد. شورای نگهبان این موارد را ایراد گرفته است و بررسی ها 
تــا پایان وقــت اداری امروز ادامه دارد و نتیجــه نهایی به مجلس محترم اعام 
می شود.وی درباره اصاح قانون انتخابات گفت: امیدواریم مجلس همت کند و 
هرچــه زودتر مصوبه را اماده کند تا اعام نظر کنیم اما عاوه بر قانون انتخابات 
مباحث دیگری مثل وجود احزاب می تواند در توســعه بحث های انتخاباتی ما 
موثر باشــد اما الزاما بحث احزاب با تصویب قانون حل نمی شــود و  ما نیازمند 
ارتقای فرهنگ حزبی هستیم؛ البته موضع شخصی من است نه شورای نگهبان.  
باید همه دستگاه ها برای حل مشکات اراده جدی داشته باشند تا بتوانیم برخی 
از مباحثــی را که در هنگام انتخابات بوجود می اید حل کنیم .کدخدایی درباره 
الکترونیکی شدن انتخابات گفت: در این زمینه تحول خاصی اتفاق نیفتاده البته 
با توجه به شــرایط کرونایی رسیدگی ها در این روند شدت یافته است تا بتوانیم 
از طریق الکترونیکی هم اقدام کنیم و دوستان ما در وزارت کشور کارهای خوبی 
انجام دادند امیدواریم به نتیجه ای برســد و انچه مهم است سامت انتخابات و 
پاســداری از رای مردم اســت و  چه انتخابات الکترونیکی یا روش سنتی باشد، 
باید ما نگاهمان به پاســداری از آرای مردم باشــد.وی افزود: هر مرحله ای که  
وزارت کشور  در این زمینه به نتیجه برسند و سامت مردم  به خطر نندازد ما 
اماده همکاری هستیم.کدخدایی افزود:  پژوهشکده شورای نگهبان قبا مطالعاتی 
درباره نظام پارلمانی داشته  اگر بحث جدیدی درباره ظرفیت های قانون اساسی 
مطرح شود، آمادگی ازم را جهت نظر مشورتی دارد.وی ادامه داد: قبا مطالعاتی 
درباره تغییر نظام به نظام پارلمانی داشتیم و اگر اان هم موضوع جدیدی باشد، 
پژوهشگران جوان پژوهشکده شورای نگهبان آماده اند که در این زمینه مطالعاتی 
داشته باشند.سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: مصوبات مجلس در صورتی که 
در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، مورد موافقت شورای نگهبان است و اگر 
طرح های ضدآمریکایی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این چارچوب باشد، 
 ،FATF شــورای نگهبان این موارد را تایید خواهد کرد.وی درباره مصوبات مشابه
گفت: در گذشته و آینده ما صرفا براساس قانون و شرع نظر داده و خواهیم داد.

کدخدایــی درباره اینکه با توجه به نزدیکــی به محرم و اینکه گویا آمار کرونا را 
وزارت بهداشــت  دقیق اعام نمی کند آیا  شــورا می توانــد ورود کند، گفت: 
شــورای نگهبان  مسئولیتی ندارد تا مصوبه ای ارسال نشود. همه ما تابع مراجع 
رسمی کشور هستیم و  اینکه در هر زمینه ای تردید کنیم سنگ روی سنگ بند 
نمی شود و آمار را مراجع رسمی اعام می کنند و هر چه اعام می کنند موجه 
اســت مگر خاف آن ثابت شــود.وی در خصوص واگذاری نظارت بر نامزدهای 
شورای شهر به شــورای نگهبان گفت: دو بحث است، یکی انتخابات شوراهای 
اسامی شهر و روستا و یکی نظارت بر نمایندگان، آنچه که آیت اه جنتی اشاره 
کردند نظارت بر نمایندگان بود که من توضیح خواهم داد؛ نســبت به بحث اول 

دوســتانمان در مجلس چنین نظری دارند که با توجه به اینکه مجلس سازوکار 
نظارت موثر در بحث انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا را ندارد، این کار را 
به شورای نگهبان واگذار کنند.کدخدایی یادآور شد: در مصوبات مشابهی که در 
ســال های گذشته برای مان ارسال شده بود، اعضای شورای نگهبان اشکال اصل 
۹۹ را گرفتنــد چون در آنجا به صورت حصــری نظارت را بر انتخابات به عهده 
شورای نگهبان نهاده است، از این جهت این ایراد را در گذشته ما گرفته ایم باید 
منتظر طرح مجلس باشیم اگر مثل طرح های گذشته باشد، شورای نگهبان آن 
را قبــول نخواهد کرد.وی تاکید کرد: نظارت بر نمایندگان مجلس که ما مطرح 
کردیم، بحث شخصی شورای نگهبان نیست بلکه موضوعی است که قانون اساسی 
تاکید کرده است.سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات مرحله دوم 
مجلس شورای اسامی، گفت: معاون وزیر کشور شب گذشته در این زمینه با من 
صحبت کردند و ظاهراً ســتاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری این انتخابات را 
داده است اما نظر رسمی ستاد به دست ما نرسیده است.وی اضافه کرد: با توجه به 
اینکه حوزه ها کم است و تنها ۱۲ نماینده باید انتخاب شوند، شاید برای برگزاری 
این انتخابات تدابیری اندیشــیده شود که از اجتماعات جلوگیری شود.دخدایی 
در خصوص اعام برخی از اســامی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای 
نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز 
نکرده است. از جهات قانونی افراد می توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می توان 
توصیه کرد افرادی که در گذشــته رد صاحیت شده اند، دیگر ثبت نام نکنند.

ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه »آیت اه جنتی 
چندی پیش گفت که  نظارت دائمی شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس اشکال 
قانونی دارد و باید این اشکال برطرف شود. این اشکال قانونی که به نظر، »مخالفت 
با قانون اساسی« است، چگونه قابل رفع شدن است و آیا شورای نگهبان اقدامی 
در این زمینه خواهد داشت؟« گفت: بیانات آیت اه جنتی ناظر به قانون اساسی و 
سیاست های کلی و لزوم اعمال یک نظارت موثر و واقعی نسبت به نمایندگان بود، 
در بین چهار سال مکانیزم های مختلفی ممکن است به وجود بیاید هیات نظارت 
بر عملکرد نمایندگان می تواند موثرتر و کارآمدتر باشد و قوانینی که مورد بحث 
می شود جنبه پیشگیرانه اش بیشتر باشد. صحبت آیت اه جنتی درباره نظارت 
موثر بر نمایندگان بود؛ اان هم رفتار نمایندگان را طی ۴ ســال رصد می کنیم.

وی در واکنش به اظهارات »علی مطهری« مبنی بر اینکه نظرات پژوهشــکده 
شورای نگهبان حریت مجلس را گرفته است، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان 
یک پژوهشکده علمی است و استقال قوای سه گانه را مخدوش نکرده است و 
این حرف خنده دار است.سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت ایحه 
حذف چهار صفر از پول ملی گفت:  متاسفانه از  وقتی که به ایحه ایراد گرفتیم و 
به  مجلس رفته و هنوز برنگشته و اگر برای ما ارسال شود حتما اطاع رسانی می 
کنیم. از دوستان مجلس آن را بپرسید.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا 
درباره طرح گشایش اقتصادی، دولت با شورای نگهبان مشورت کرده است، گفت: 
لزومی ندارد دولت محترم در مباحث اقتصادی با ما مشورتی داشته باشد و صرفاً 
اگر طرحی تصویب شود ما ورود می کنیم.کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان 
درباره مصوبات ضد آمریکایی مجلس تاکید کرد: مصوبات مجلس درصورتی که 
در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، مورد موافقت شورای نگهبان است و اگر 
طرح های ضدآمریکایی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این چارچوب باشد، 
شورای نگهبان این موارد را تایید خواهد کرد.  طبیعتا طرح ها و لوایح مربوط به 
معیشت مردم نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و شورای نگهبان هم در 
این صورت آمادگی دارد آنها را ســریع تر بررسی و تایید کند.سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چگونه فردی در یک دوره انتخابات 
تایید صاحیت و در دوره دیگری رد صاحیت می شود، گفت: درباره صاحیت 
افراد در شــورای نگهبان رای گیری می شود؛ یک دوره شاید تشخیص دهند که 
فردی رجل سیاسی است و در دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند. موارد 
رد صاحیــت را به خود افراد اعام کردیم و ای کاش قانون این اجازه را می داد 
که نسبت به افرادی که ادعاهایی را مطرح می کنند، به صورت شفاف مواردشان 

را اعام کنیم.

سرنوشت مبهم عرضه دومین صندوق دولتی
دژپسند:

 مردم در کنار جذابیت بورس،
از ریسک های آن غافل نشوند

زنگنه:
۷0 درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز اقبال نسبت به بازار سرمایه بسیار عالی است، اما مردم نباید با برخی اقدام ها، 
شکنندگی سبد دارایی های خود را باا ببرند، زیرا بورس در سطح جهان، پذیرش ریسک را در ذات خود به همراه 
دارد.»فرهاد دژپسند«  دیروز )دوشنبه( در آیین اختتامیه مسابقه آثار کوتاه رادیویی کار و تولید در محل سازمان 
صدا و سیما، افزود: امسال به نام »جهش تولید« مزین شده و نیازمند جهش در فضای کسب و کار هستیم که یک 
محور اساسی آن سرمایه گذاری و بهره وری است.وی افزود: بنابراین باید از سرمایه های انباشته شده در عرصه های 

فیزیکی، مالی و انسانی، استفاده بهینه داشته باشیم.....

 تصویب افزایش حق مسکن کارگران 
در کمیسیون اقتصادی دولت

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب حق مسکن کارگری گفت: مصوبه شورای عالی کار برای 
افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مســکن در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و برای تصویب نهایی به 
هیأت دولت ارجاع شد. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در ۱۷ خرداد ماه در جلسه شورای عالی 
کار تصویب شــده بود و در ۳۱ خرداد ماه از سوی شــریعتمداری به هیأت دولت ارسال شد ولی با 

گذشت 5۰ روز از ارسال این مصوبه هنوز خبری از تصویب نیست.

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت
 محمد شریعتمداری, وزیر کار دیروز از تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و 
گفت: امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران را که 
پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند.وی بیان کرد: با تصویب 
کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به  هیأت دولت ارجاع شد. با 

توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیأت دولت تصویب می شود.

سخنگوی شورای نگهبان؛

 افرادی که در گذشته رد صاحیت شده اند
 برای ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند
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سخنگوی سازمان تعزیرات:

حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد
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آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:گزیده خبر

مردم کمبود ها را تحمل می کنند، اما تبعیض را نه
 رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی روش ها در دســتگاه 
قضایی نادرســت اســت، بر لزوم اصاح روند ها و فرایند های 

زحمت آفرین برای مردم در دستگاه قضایی تأکید کرد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه،آیت اه ســید ابراهیم 
رئیســی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قضایی با تبریک 
عید غدیر و وادت با ســعاد ت امام موسی کاظم )ع(، اجرای 
عدالــت را از مهم تریــن پیام های غدیــر و از محوری ترین 

مأموریت های نظام اسامی عنوان کرد.

نظام اجتماعی بر پایه عدالت استوار می شود
رئیس قوه قضاییه گفت: نظام اجتماعی بر اساس عدالت شکل 
می گیرد و انتظار این است که در نظام اسامی قوانین عادانه 
تصویب شود، مجریان بر اساس عدالت رفتار کنند و قضاوت و 

داوری در دستگاه قضایی نیز همراه با عدالت باشد.

 بر خاف تصور برخی ها، اجرای عدالت آسان است
آیت اه رئیسی تصریح کرد: بر خاف تصور برخی که اجرای 
عدالت را دشــوار می دانند، اگر عدالت به معنای دوری از هوا 
و هوس و نفوذ و نفوذپذیری باشد، اجرای عدالت آسان است 
و همه باید به دور از هر گونه هوای نفس و فقط برای رضای 

الهی در مسیر اجرای حق و عدالت حرکت کنند.

صدور آرای عادانه موجب اســتحکام نظام قضایی 
می شود

رئیس قوه قضاییه، کشف حقیقت را مهم ترین مسأله در نظام 
قضایی دانست و گفت: قاضی موظف به اجرای عدالت و صدور 
حکم بر اســاس حقیقت اســت و همه ارکان دستگاه قضا و 
همچنین ضابطان قانونی نیز باید او را در کشف حقیقت یاری 
دهند.آیت اه رئیســی با تأکید بر این که کشــف حقیقت و 
صدور حکم عادانه موجب اســتحکام هر چه بیشــتر نظام 
مقدس اسامی و آرا و نظرات و دیدگاه های قضایی می شود، 
افزود: همت ما در دســتگاه قضایی باید اجرای بدون تبعیض 
عدالت باشــد؛ چرا که مردم کمبود ها را تحمل می کنند، اما 

تحمل تبعیض برای آن ها سخت است.

حادثه تلخ بندر بیروت انسان های آزاده را متأثر کرد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش به حادثه 
مرگبار انفجار در بندر بیروت اشــاره کرد و با تأکید بر لزوم 
بررســی همه جانبه و روشن شــدن ابعاد ماجرا و شناسایی 
قاصــران و مقصران آن اظهار داشــت: جراحتی که به لبنان 
وارد شد، قلوب همه انسان های آزاده عالم را جریحه دار کرد.

کمک به مردم رنج دیده لبنان وظیفه ای انسانی است
آیت اه رئیســی کمک به مردم لبنان را وظیفه ای انسانی و 
اســامی دانست و خاطر نشــان کرد: همه باید کمک کنند 
تا از رنج و غم کســانی که در این حادثه تلخ آســیب دیدند، 

کاسته شود.

وحدت مردم لبنان و جریان مقاومت نباید لطمه ببیند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فتنه های دشمنان برای تخریب 
و تضعیف جبهــه مقاومت در لبنان گفــت: لبنان همچون 

فلسطین در خط مقدم مواجهه با صهیونیست ها قرار دارد و 
به هیچ عنوان نباید انسجام و وحدت مردم و جریان مقاومت 
در این کشــور مورد خدشه قرار گیرد.آیت اه رئیسی افزود: 
حزب اه در جنگ ۳۳ روزه با صهیونیســت ها حماسه آفرید 
و لبنان مقاوم تصویری از بصیرت، دشــمن شناسی و دشمن 
ســتیزی را در برابر جهانیان به نمایش گذاشــت و حرکت 
ماندگار حزب اه در نهادینه کردن مقاومت، باید حفظ شده 

و پررونق ادامه یابد.

هیچ فتنه ای علیه مردم لبنان کارساز نخواهد بود
رئیس قوه قضاییه متذکر شــد: کســانی که دوســت لبنان 
نیســتند و مقاومت را به ضرر خود می دانند، دنبال شکست 

جریان مقاومت و ایستادگی هستند، ولی سخت در اشتباهند 
و نمی تواننــد خون های مطهری که برای عزت، اســتقال و 
سربلندی لبنان و مقاومت ریخته شده، پایمال کنند.آیت اه 
رئیسی در ادامه به آمریکا و صهیونیست ها و برخی کشور های 
اروپایی که دنبال فتنه انگیزی در لبنان هســتند هشدار داد 
که بدانند هیچ فتنه ای علیه مردم لبنان کارساز نخواهد بود و 
توطئه هایشان نقش بر آب می شود و حزب اه به عنوان برگ 

زرین عزت و افتخار مردم لبنان خواهد ماند.

طرح های اقتصادی باید کارشناسی شده باشد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان خود به طرح 
اقتصادی دولت اشــاره کرد و گفت: اعام هر طرح اقتصادی 

در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی 
همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی 

تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.

دولت و مجلس به معیشــت مردم توجه ویژه داشته 
باشند

آیت اه رئیســی افزود: یک طرح اقتصادی وقتی ارزشــمند 
اســت و به مردم آرامش می دهد که با نظرات نخبگان تهیه 
شده باشد و درباره جزئیات آن هم اطاع رسانی شود؛ در غیر 
این صورت با ایجاد ابهام، مردم را نگران و فعاان اقتصادی را 
سرگردان می کند.رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن توجه 
دولت و مجلس به موضوع معیشــت، تصریــح کرد: دولت و 
مجلس باید مسائل اقتصادی را با حساسیت و اولویت پیگیری 
کنند و با طرح های راهگشــا و کارشناســی شده برای حل 
مشکات معیشتی و گره گشایی از زندگی مردم گام بردارند.

تقدیر رئیس دســتگاه قضا از گزارش های روشنگرانه 
خبرنگاران

آیت اه رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با تبریک 
»روز خبرنگار«، از خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی مطمئن 
مردم با مســئوان یاد کرده و با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای عرصه رسانه، از زحمات آنان قدردانی کرد.رئیس قوه 
قضاییــه همچنین به مجاهدت برخی خبرنگاران برای تولید 
گزارش های تحقیقی با هدف بررســی مشکات کشور و رفع 
آن ها اشــاره کرده و افزود: خبرنگاران در برخی گزارش ها در 
مقام یک بازرس به شهر ها و استان های مختلف سفر می کنند 
تا بتوانند یک گزارش اقناع کننده تولید کنند. مواردی مثل 
گزارش درباره فواد و خام فروشی ُکک، از نمونه گزارش های 
جهادی بود که خبرنــگاران برای تولید آن ها حتی به برخی 
کشور ها ســفر کردند. این همت اگر با اخاص همراه شود، 

برای کشور برکات زیادی به همراه خواهد داشت.

دســتور رئیس دســتگاه قضا برای اصاح روند های 
زحمت آفرین برای مردم

در این جلسه، رئیس دیوان عالی کشور نیز با اشاره به مشکاتی، 
چون احاله و اعاده های مکرر که موجب اخال در روند دادرسی ها 
می شــود، بر لزوم ایجاد ســازوکاری برای اصاح این رویه ها و 
کاهش حجــم کار قضات در جهت صــدور آرای متقن قضایی 
تأکید کرد.حجت ااســام مرتضوی مقدم با اشاره به مشکاتی 
کــه مردم از طریق فضای مجازی به وی منتقل می کنند، گفت: 
ظهور و بروز حق محوری و اجرای عدالت در احکام متقن قضایی 
است و مادامی که اقدامات دادســرا ها و خروجی دادگاه های ما 
در جهت اجرای عدالت نباشــد، پشــتوانه و دلگرمی برای مردم 
به وجود نمی آید.وی بر همین اســاس متذکر شــد که در حال 
حاضر تدبیری در دیوان عالی اندیشــیده شده که قضات دیوان 
بر رســیدگی به فرجام ها متمرکز شده و دیگر پرونده ها به آن ها 
ارجاع نشود تا پرونده های فرجام خواهی شده هر چه دقیق تر و با 
فراغ بال تعیین تکلیف شوند.رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به 
گزارش رئیس دیوان عالی کشور گفت: گاهی روش ها در دستگاه 
قضایی نادرســت و برای مردم زحمت آفرین است که حتماً باید 

اصاح شوند.

رهبر انقاب درگذشت حجت ااسام 
موسویان را تسلیت گفتند

حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشــت حجت ااسام سّیدعباس 
موســویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند.به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقاب اسامی به 

این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

دعباس موسویان رحمةاه علیه را به  درگذشت جناب حجت ااسام ســیّ
بازماندگان مکّرم ایشــان و نیز به شــاگردان و همکاران و ارادتمندان این 
روحانی ارزشمند تسلیت عرض می کنم.ایشان از متخصصان فقه اقتصادی 
و صاحب نظر در بانکداری اسامی و دیگر مسائل مالی فقه بودند و فقدان 
ایشان ضایعه است. از خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات برای آن فقید 

و صبر و آرامش و اجر برای بازماندگانش مسألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای
20 مرداد 1399

بادامچیان:
  تسلیم ملت ایران یک خواب و خیال

 بیش نیست
دبیرکل حزب موتلفه اسامی گفت: ناکامی آمریکا در اعمال سیاست های 
تجاوزکارانه و اعمال تحریم های ظالمانه نشان می دهد تسلیم ملت ایران یک 
خواب و خیال بیش نیست و ۶ رییس جمهوری قبلی آمریکا هم بر این باور 
بودند. اما هرگز به آن دست نیافتند.به گزارش دیروز دوشنبه روابط عمومی 
حزب مؤتلفه اســامی، اسداه بادامچیان در بیان مواضع هفتگی حزب، با 
اشــاره به حادثه انفجار در بندر بیروت، اظهار داشت: این انفجار رویدادی 
طبیعی به نظر نمی رســد. سفر امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه به 
لبنال پس از این انفجار و ســخنان وی که مغایر با اســتقال کشــورها و 
عدم مداخله در امور کشورهای دیگر است، هر تحلیل گر سیاسی را به این 
نتیجه می رساند که این اقدام در جهت اهداف دولت های استعماری همچون 

فرانسه و آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

دخالت دشمنان استقال لبنان
بادامچیان افزود: تحرکات گروه های وابسته در لبنان که به جای همدردی با 
ملت و یاری دولت لبنان، در چنین حادثه سخت و دردناکی، اغتشاشگری 
می کنند و به ســاختمان های دولتی هجوم می برند و به جای کمک برای 
ایجــاد امنیت، ناامنی ایجاد می کنند و مورد حمایت اســرائیل و آمریکا و 
فرانســه قرار می گیرند، دلیل دیگری دارد که در پشــت این امور و انفجار، 
دشمنان ملت و کشور لبنان و استقال ملت ها، فعال هستند.وی با تسلیت 
به دولت و ملت لبنان، حزب اه و رهبر شجاع آن حجت ااسام والمسلمین 
سیدحســن نصراه و ابراز همدردی با خانواده های مصیبت دیده و آرزوی 
شــفای عاجل برای مجروحان، تأکید کرد: ملت شجاع لبنان این جنایت ها 
را با اســتقامت و همدلی پشت سر خواهد گذاشــت و از گروه ها و کسانی 
که در این فاجعه ملی با دشــمنان لبنان، به ویژه تل آویو همراهی کردند، 

نخواهد گذشت.

کمک رسانی به ملت لبنان
بادامچیان در ادامه خاطرنشان کرد: در این حادثه تلخ وظیفه همه کشورها و 
ملت ها یاری و کمک رسانی به ملت لبنان است. ایران در این زمینه اقدامات 
خوبی انجام داده است. ولی در بازسازی خرابی های این حادثه نیاز است که 
اقدامات جدی تر و گسترده تری صورت پذیرد. امیدواریم دولت لبنان هرچه 
زودتر تحقیقات خود را ســامان داده و حقایق را آشــکار سازد تا استکبار، 
فرصت سوء اســتفاده نیابد.وی تصریح کرد: با شکســت دشمنان اسام و 
سران استکبار، احتمال این نوع اقدامات انتقام جویانه یا توطئه های سنگین 
در منطقــه از طرف آنها وجود دارد. لذا ملت ها و دولت ها باید مراقبت های 

امنیتی خود را افزایش دهند.

تسلیم ملت ایران یک خواب و خیال بیش نیست
بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست سیاست های 
تجاوزکارانــه آمریکا علیه ملت ایران، برکناری برایان هوک مســئول امور 
ایران در وزارت خارجه آمریکا، افزود: ناکامی آمریکا در اعمال سیاست های 
تجاوزکارانه و اعمال تحریم های ظالمانه نشان می دهد تسلیم ملت ایران یک 
خواب و خیال بیش نیست. ۶ رییس جمهوری قبلی آمریکا هم بر این باور 
بودند. اما هرگز به آن دست نیافتند.دبیرکل حزب مولفه اسامی تأکید کرد: 
آمریکا و اروپا هر زمان که چهره مذاکره خواهانه یا دعوت ایران به توافق به 
خود گرفته اند، هیچ اقدامی نکرده اند و برجام و مذاکرات با سران دولت های 

اروپایی بهترین دلیل است.

ترامپ دوباره رییس جمهور می شود؟
بادامچیان در ادامه با اشــاره به ســخنان اخیر ترامپ مبنی بر توافق با 
ایران گفت: اگر آمریــکا در ادعای خود می خواهد اقدامی کند باید اول 
حسن نیت خود را اثبات کند. مثا تحریم ها را لغو کند، دارایی های ایران 
را بازگرداند. در غیر این صورت کســی برای این سخنان ترامپ ارزشی 
قائل نیســت. ضمن آنکه باید دانست که ترامپ دوباره رییس جمهوری 
می شــود که وضعیت آمریکا خاف آن را نشــان می دهد و مهمتر آنکه 
آمریکا در حال فروپاشــی اســت. در یک عمــارت در حال فروریختن 

نمی توان ولو موقت سکونت داشت.

ضرورت مراقبت های بهداشتی
بادامچیان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تأکید کرد: با نظر وایت، تکلیف همه حســینی ها و زینبی ها این است که 

عزاداری را با نهایت دقت و مراقبت های بهداشتی برگزار کنند.

ظریف:
 چند کشور مقداری از پول مان را بازگردانده اند

وزیر امور خارجه ضمن بیان اینکه روش های مختلفی برای بازگرداندن پول ایران از طریق 
تهاتر یا خرید از کشــورهای مورد نظر وجود دارد، گفت: اکنون چند کشــور مقداری از 
پــول ما را بازگردانده انــد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشــاره به اقدامات این 
وزارتخانه برای اســترداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های کشورهای مختلف گفت: 
ما برای اســترداد پول های بلوکه شده کشورمان مذاکره انجام می دهیم و در صورت لزوم 
از طریق شــکایت در دادگاه ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.وی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه روش های مختلفی برای بازگرداندن پول از طریق تهاتر 
یا خریدهایی از کشورهای مورد نظر وجود دارد، تصریح کرد: انواع روش ها طی این چندین 
سال برای بازگرداندن پول های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما هم مطمئنا از آنها 
استفاده می کنیم.وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون 
نسبت به بازگرداندن بخشی از مطالبات مالی خود از دیگر کشورها موفق بوده ایم، اظهار 

کرد: در برخی موارد بله، اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند.

از سوی رئیس دفتر روحانی مطرح شد
آخرین توصیه های ایران به اعضای شورای امنیت

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به جلسه روز سه شنبه شورای امنیت ملی با موضوع 
رســیدگی به درخواست ایاات متحده آمریکا در خصوص تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه جمهوری اســامی ایران اظهار کرد: اعضای شورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ 
برای نشان دادن استقال رأی خود قرار دارند.محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: » اعضای شورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ 
برای نشــان دادن استقال رأی خود و واکنش منفی در قبال فشارهای رژیم امریکا برای 

تحمیل اراده اش علیه ایران و نقض قطعنامه ٢٢۳١ و فروپاشی برجام قرار دارند.«

تخت روانچی:
 آمریکا به ایران هراسی و تهدید متوسل 

شده است
سفیر ایران در سازمان ملل متحد نوشت: آمریکا به ایران هراسی و تهدید متوسل شده 
است و شــورای امنیت باید جلوی زورگویی این کشور بایستد. مجید تخت روانچی 
سفیر و نماینده ایران نزد ســازمان ملل متحد در نیویورک در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: آمریکا برای جلب حمایت از قطع نامه غیرقانونی خود برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران، که ناقض قطع نامه ٢٢۳١ شــورا است، به ایران هراسی و 

تهدید متوسل شده است.

 وزیر کشور با تاکید بر اهمیت دو مقوله جوانگرایی و استفاده از زنان در سمت های 
مدیریتی، میانگین سنی فرمانداران را ۴۰ تا ۴٢ سال و بخشداران را ۳۰ تا ۳۵ سال 
ارزیابی کرد و افزود: ١۶ زن معاون اســتانداران کشور هستند که ٢ برابر زمان قبل 
است. عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز دوشنبه در نشست با مجمع سازمان های مردم 
نهاد و جوانان در محل این وزارتخانه، با بیان اینکه سیســتم استخدامی براساس 
قوانین اســت و جذب در دست مدیران نیســت، بر اهمیت دو مقوله جوانگرایی و 
استفاده از زنان تاکید کرد و گفت: در تعیین مدیران دو مقوله کاهش سن مدیران 
و استفاده از زنان باید مدنظر قرار گیرد.وزیر کشور، میانگین سن فرمانداران را ۴۰ 
تا ۴٢ و بخشداران را ۳۰ تا ۳۵ ارزیابی کرد و افزود: ١۶ زن معاون استانداران کشور 

هستند که ٢ برابر زمان قبل از ما است.

امام راحل بیشترین اعتماد را به جوانان داشتند
رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد: حضرت امام )ره( به جوانان بیشــترین اعتماد را 
کردند و در همه امور از جوانان بهره بردند.وزیر کشــور اضافه کرد: جریان تحول، 
رشد و توسعه را باید با استفاده از نیروهای جوان شناسایی کنید و در جهت تقویت 

جمهوری اسامی و ایجاد یک شرایط خوب برای زندگی، بهره ببرید.

ما پیرمردها باید برویم
رحمانی فضلی گفت: ایجاد ســه هزار تشکل مردم نهاد کار عظیمی است و باید از 
آن به خوبی استفاده شود. باید به جوانان ایمان داشته باشیم.وزیرکشور خاطرنشان 
کرد: سازمان ها و تشکل ها از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند. ما پیرمردها 
باید برویم این روال طبیعت است و جبر زمانه کار خود را می کند. شما جوانان هم 
همین مسیر را باید طی کنید اما عاقل کسی است که در استفاده از این ظرفیت ها 
حداکثر بهره وری را داشــته باشد.رحمانی فضلی تاکید کرد: باید از فکر نو، اندیشه 
جدید و قدرت ریسک پذیری باای جوانان استفاده کنیم. وزیر کشور با بیان اینکه 
باید جوانان را به اندیشه های نو، تفکرات جدید و مبتنی بر عقانیت مسلح کنیم، 
گفت: جوانان خود باید مسیر را با طرح ایده ها و نظریه ها باز کنند و اگر دنبال اعتبار 
هستند، اعتبار کسب کردنی اســت پس خودتان این اعتبار را کسب کنید.وی با 
اشاره به تاش دولت در حوزه جوانان، تصریح کرد: مجامع استانی جوانان رسمیت 
دارند. ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم برخی استعامات سمن ها سه سال معطل 
مانده بود اما سرعت کار را باا بردیم. رحمانی فضلی، تنفیذ امریه رهبر انقاب برای 
خدمت سربازی جوانان در سازمان های مردم نهاد را اقدام ارزشمند و بزرگی دانست 
و در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا صدا و سیما اسم تشکل های 

جوانان را بیان می کند، گفت: اسم تشکل در صدا و سیما باید بیان شود و این کار 
خوبی است. نقش اصلی این است با کوشش تان یک جوشش موثر در جامعه ایجاد 
کنید. من در جلسه با احزاب هم می گویم احزاب موثر باید دارای عقبه، پشتیبانی 
و حامی و وزن اجتماعی باشــند؛  هر چه وزن اجتماعی آن حزب باا باشد، تجلی 
آن در رای و رقابت اســت. وی ادامه داد: احزابی که بتوانند پایگاه اجتماعی ایجاد 
و ارتباط موثر با جامعه برقرار کنند قطعاً حضورشان موثر است و از حمایت مردم 
برخوردار می شوند.وزیر کشور گفت: استان ها و مناطق جغرافیایی ما ظرفیت های 
بزرگی از حیث منابع طبیعی، انسانی و موقعیتی دارند اما متاسفانه به دایل تاریخی 
نتوانستیم نظامات مناسب تحول شرایط منطقه ای و استانی را فراهم کنیم.  وی 
افزود: همه نظامات اداری، سیاســی، بانکی، بودجه ریزی و تصمیم سازی متمرکز و 
ملی اســت تا منطقه ای و ســمن ها باید ظرفیت های منطقه ای را فعال کنند و بر 
نگاه مدیران و تصمیم گیران تاثیر بگذارند.رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در بحث مسکن، گفت: دولت در بحث مسکن هم اقدامات خوبی انجام  داده 
اما افزایش قیمت مســکن،از قیمت ارز تاثیر پذیرفته است.وی ادامه داد: در بحث 
بین المللی حســن نیت خود را به جهان ثابت کردیــم اما ترامپ همه قراردادهای 
بین المللی را زیر پا گذاشــت که با مقاومت حتما بر ایــن موضوع چیره خواهیم 
شد.رحمانی فضلی با تاکید بر اهمیت نقش جوانان در عرصه های مختلف به موضوع  
زلزله اشاره و خاطرنشان کرد: امکانات خوبی وارد مناطق زلزله زده شده بود اما این 
امکانات به خوبی تقسیم نشــد لذا دستور دادم از نیروهای جوان استفاده شود.وی 
افزود: در سیل گلستان که خودم چند روز در آنجا بودم ایثار و فداکاری را دیدم که 
تجلی این ایثار را در جبهه دیده بودیم.  جوانان واقعا زحمت کشیدند. گروه های با 

انگیزه جوان پای کار آمدند و کانال ها را ای روبی کردند.

از اندیشه های عالی و قدرت ریسک پذیری جوانان بهره ببریم
رحمانی فضلی همچنین در پایان این نشســت و در جمع خبرنگاران، مشــارکت 
جوانان در همه عرصه ها را مقوم امنیت کشور دانست و گفت: هر چقدر بتوانیم از 
جوانان در زمینه های مختلف بیشتر بهره ببریم و آنان را بیشتر مشارکت دهیم، در 
تقویت امنیت ملی موفق تر خواهیم بود.وزیر کشور افزود: جوانان با مشارکت خود 
توانستند در امنیت بخشی مناطق کشور کمک کنند و باید از افکار و اندیشه های 
عالی در کنار قدرت ریســک پذیری جوانان بهــره ببریم.رحمانی فضلی ادامه داد: 
ســمن های جوانان یک جایگاه حقوقی در ســطح ملی پیدا کرده اســت و آنان 
می توانند در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها موفق باشند. دولت زمینه سازی 

این تأثیرگذاری رافراهم کرده است.

وزیر کشور: 
جوانان و زنان در سمت های مدیریتی استفاده شوند

برایان هوک نگران بیکاری اش نباشد؛ تازه کارش با ما شروع شده
دکتر علی باقری همچنین برکناری برایان هوک از مســئولیت پیگیری امور ایران 
را فرصت مناسبی برای تحت تعقیب قرار گرفتن او به جرم اقدامات خصمانه علیه 
منافع ملی ایران دانست و گفت: ازم است کیفرخواستی علیه برایان هوک از سوی 
دادستانی صادر شود چرا که او بانی طرح فشار حداکثری به ایران، قطع دسترسی 
ایران به منابع مالی و تحریم های ثانویه بود و عاوه بر توسل به زور، سردار قاآنی را 
نیز تهدید به ترور کرده است.وی با اشاره به آغاز عملیات جمع آوری اسناد و مدارک 
برای تعقیب قضایی هوک، تصریح کرد: برایان هوک نگران بیکاری اش نباشد، چون 

تازه کار او با قوه قضاییه جمهوری اسامی ایران شروع شده است.

روایت سفیر لبنان از جایگاه آیت اه رئیسی در بین لبنانی ها
معاون بین الملل قوه قضاییه نیز در سخنان خود در این نشست، به استقبال سفیر کشور لبنان از ابراز همدردی و پیگیری 
حادثه بندر بیروت از سوی رئیس و مسئوان دستگاه قضایی کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: سفیر لبنان از آیت اه 
رئیســی به عنوان چهره شــناخته شده و دوســت مردم لبنان و مقاومت یاد کرده و از پیگیری ها و امضاء دفتر یادبود این 

سفارت تقدیر کرد.
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گزیده خبر دژپسند:

مردم در کنار جذابیت بورس، از ریسک های آن غافل نشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز اقبال نسبت به بازار سرمایه 
بسیار عالی است، اما مردم نباید با برخی اقدام ها، شکنندگی سبد 
دارایی های خود را باا ببرند، زیرا بورس در سطح جهان، پذیرش 
ریســک را در ذات خود به همراه دارد.»فرهاد دژپســند«  دیروز 
)دوشنبه( در آیین اختتامیه مسابقه آثار کوتاه رادیویی کار و تولید 
در محل سازمان صدا و سیما، افزود: امسال به نام »جهش تولید« 
مزین شــده و نیازمند جهش در فضای کســب و کار هستیم که 
یک محور اساسی آن ســرمایه گذاری و بهره وری است.وی افزود: 
بنابراین باید از ســرمایه های انباشته شده در عرصه های فیزیکی، 
مالی و انسانی، اســتفاده بهینه داشته باشیم.دژپسند یادآور شد: 
ســال ۹۱ و با آغاز دور تازه تحریم ها تا کنون در ســه سال رشد 
سرمایه گذاری مثبت بوده و در بقیه سال ها منفی شده، همچنین 
نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولید در کشور حدود ۵۰ درصد 
است و در هر دو این موارد تامین مالی ثابت و سرمایه در گردش را 
نیاز داریم. وی گفت: نظام اقتصادی ایران بانک محور است، وقتی 
صحبت از تامین مالی می شود، بانک ها مورد توجه قرار می گیرند 
و بیماری بدتر آنکه هر بنگاهی با عارضه روبرو  شود، فکر می کند 
باید وام بگیرد تا مشــکلش حل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خاطرنشان کرد: امروز بانکداری کشور در آستانه تحول است و در 
ماه های گذشــته از سیستم هایی رونمایی شده که می توان در آن 
بدون مراجعه به بانک، حســاب باز کرد، تسهیات گرفت و احراز 
هویت شد. به گفته وی،  مجاری تامین مالی در کشور متنوع شده، 
امروز برای تامین مالی ثابت نیاز به مراجعه به بانک از سوی صنایع 
کوچک و متوسط نیست، همچنین بنگاه های بزرگ می توانند با 
مراجعه به بازار ســرمایه به تامین سرمایه های مورد نیاز بپردازند 
که یک کریدور قابل اعتماد برای تامین منابع است.دژپسند تاکید 
کرد: حضور پررنگ و عمیق بازار سرمایه در تامین مالی در اقتصاد 
به بهبود کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری ها کمک می کند، اما 

ورود به بازار سرمایه باید با مشاوره و مطالعه انجام شود.   این مقام 
مسوول با اشــاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: برخی به غلط 
تصور می کنند در اقتصاد مقاومتی باید حصاری به دور خود کشید،  
اما اینطور نیست و باید با جهان پیرامونی ارتباط داشت و از تامین 
مالی خارجی و فناوری های نوین بهره مند شد.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: موضوع روانی در گمرک و به ویژه در واردات کااهای 
ســرمایه ای واســطه ای و مواد اولیه که بیش از ۸۵ درصد واردات 

کشور را تشکیل می دهند، باید مورد توجه قرار گیرد. وی بر لزوم 
به خدمت درآوردن مالیات برای تحقق جهش تولید تاکید کرد و 
گفت: سالم ترین درآمد دولت مالیات است و باید افزایش یابد، اما 
در شــرایط کنونی که از نظر درآمدهای نفتی در مضیقه هستیم، 
نباید به مودیان مالیاتی فشار آورد.وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
ارائه ایحه دو فوریتی به مجلس برای افزایش سرمایه شرکت ها و 
تعمیق بورس از مالیات ها خبر داد و افزود: دارایی های بی شــمار 

انســانی و مالی در کشور وجود دارد و چنانچه بتوانیم عزم خود را 
برای استفاده بهینه از این دارایی ها جذب کنیم، می توان بسیاری 
دغدغه ها را کاهش داد و رسانه ها می توانند این باور را در جامعه 
ایجاد کنند.   وی گفت: رهبر معظم انقاب در ســند چشم انداز 
۱۴۰۴ برتــری در دو عرصه اقتصادی و علــم و فناوری را تصویر 
کردند و چنانچه برخی مشــکات وجود نداشت،  می توانستیم به 
این اهداف دستیابیم، هرچند در برخی حوزه ها این مهم محقق 
شــده است.دژپســند ابراز امیدواری کرد که مســووان ظرفیت 
اســتفاده از قدرت بزرگ رسانه ها را داشــته باشند که به معنای 
افزایش شفافیت، مسوولیت پذیری، پاسخگویی و کارایی است.وی 
اضافه کرد: رســانه ها در امیدآفرینی، استفاده بهینه از دارایی ها، 
عبور از موانع و ایجاد یک قامت بلند برای ایران اسامی نقش دارند.

بن بستی در کشور وجود ندارد
براساس این گزارش در این مراسم »سعید محمد«  فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم اانبیا گفت: امروز نیازمند تبیین مواضع و تفکر 
رهبر معظم انقاب در حوزه اقتصاد مقاومتی هســتیم. وی افزود: 
همه تاش این قرارگاه الگوســازی و گفتمان سازی در خصوص 
اقتصاد مقاومتی و خودباوری و خود اتکایی مردم و جوانان است و 
اعام می کنیم در سازندگی کشور هیچ نیازی به غربی ها نداریم. 
فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا خاطرنشان کرد: امروز برخی معتقدند 
که در اداره کشور به بن بست رسیده ایم، اما قرارگاه به عنوان یک 
نمونه عملی اعام می دارد که در کشور هیچ بن بستی نیست، اما 
باید از ظرفیت های سرشار کشــور به موقع و به جا استفاده کرد 
تا مشــکات را به زانو درآورد.به گــزارش ایرنا، در آیین اختتامیه 
مسابقه آثار کوتاه رادیویی کار و تولید از ۱۰ اثر برگزیده از مجموعه 
۲۴۵ اثر رسیده به این جشــنواره با اهدای تندیس و لوح افتخار 

تقدیر شد.

مالیات خانه های خالی بانکها و دستگاه های 
دولتی ۲ برابر می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه های خالی در تملک دستگاه های 
دولتی و بانک ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده است.

محمود محمودزاده اظهار کرد: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی 
این اســت که این واحدها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی کند که خانه 
هــا متعلق به افراد حقیقی یا دســتگاه های دولتی و بانکها باشــد. حتی برای 
واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها جریمه های سنگین تا دو برابر نسبت 
به شــهروندان در نظر گرفته شده است.محمودزاده در واکنش به این سوال که 
برخــی عنوان می کنند تعداد خانه هــای خالی متعلق به بانک ها چندان قابل 
توجه نیســت تاکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم 
اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.

به زودی اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح می شود
وی همچنین گفت: هماهنگی های ازم انجام شــده تا در آینده نزدیک افتتاح 
اولین پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن 
مهر انجام شــود. در خصوص مسکن مهر امسال شاهد اتمام پروژه خواهیم بود.

وی افزود: کلنگ زنی تعــدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی 
برای گروههای ساخت از دیگر برنامه ها است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرســازی تصریح کرد: متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند 
به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شــد.محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی 
۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مســکن، زمین تامین شــده است گفت: حتی 
اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم.   آماده سازی زمین ها هم در بخش 
هایی انجام شده است. البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و مانع 

بزرگی نیست.

گمرک اطاعیه داد
چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

سال۹۹
گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره۱ بند۱ بسته سیاستی نحوه برگشت 
ارز حاصل از صادرات ســال۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشــده سال های۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطاعیه صادر کرد.گمرک ایران در مورد اجرایی 
شــدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشــده ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در ســامانه جامع 
تجارت اطاعیه ای صادر کرد.در این اطاعیه خطاب به کاربران ســامانه جامع 
تجارت آمده است: به اطاع می رساند در فرآیند ثبت پرونده ثبت سفارش سامانه 
جامــع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز »از محل صادرات خود« ذیل نوع 
عملیات ارزی »بانکی« فراهم شــده است.تنها کاربرانی که داری مجوز تولیدی 
بوده و دارای پروانه صادراتی ســال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از 
محــل تأمین ارز »از محل صادرات خود« را دارند.کاربرانی که قبًا محل تأمین 
ارز »از محل صادرات« را اســتفاده کرده بوده اند و قصد استفاده از صادرات خود 
را دارند بایســتی پرونده های خــود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز »از محل 
صــادرات خود« را انتخاب کنند.از این پــس امکان انتخاب محل تأمین ارز »از 

محل صادرات« برای پرونده های جدید وجود نخواهد داشت.

رحیم خستو:
هنرمندان را در ساختارهای اداری شهرداری 

کرج آزرده خاطر نکنیم
ســخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسامی شهر کرج گفت: از 
شــهردار محترم تقاضا دارم در بحث قراردادهایی که با هنرمندان برای احداث 
المان و مجســمه و نقاشی های دیواری منعقد می گردد، شخصاً نظارت داشته 
باشــد تا هنرمندان برای دریافت حق الزحمه اندک خود در ساختارهای پرپیچ 
و خم اداری آزرده خاطر نشــوند.رحیم خستو یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ طی نطق 
پیش از دســتور در ابتدای دویست و هشــتمین جلسه رسمی شورای اسامی 
شهر کرج اظهار داشت: در ابتدا عید سعید غدیر و روز خبرنگار را تبریک عرض 
می کنم، خبرنگاران چشم و گوش جامعه هستند و با نظارت بر اصحاب قدرت 
برای سامت جامعه تاش می کنند، به ویژه از خبرنگارانی که در سرما و گرما 
و با تحمل مشکات برای انعکاس اخبار در جلسات شورا حضور پیدا می کنند، 
صمیمانه قدردانی می کنم و امیدوارم در بحث نقد و تحلیل رســانه ای شــاهد 
توجه بیشتر اصحاب رسانه باشیم.نایب رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: بودجه 
شــهرداری همه ساله در حال افزایش است و اکنون این رقم به حدود سه هزار 
میلیارد تومان رســیده است که بخش عمده آن مربوط به سرفصل های فنی و 
عمرانی و مهندسی است لکن با توجه به رویکرد و توجه شورای پنجم به مباحث 
فرهنگی و اینکه روحیات و فضای معنوی شهر با المانهای فرهنگی، مجسمه ها و 
نقاشی ها شکل می گیرد، انتظار دارم این حوزه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران خبر داد ؛
کاهش 57 درصدي فوتی های رانندگی سر 

صحنه در محورهاي برون شهري مازندران
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مازندران از کاهش ۵۷ درصدی فوتی 
های سر صحنه تصادفات رانندگی در تیر ماه سالجاری در محورهاي برون شهري 
این اســتان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.مهندس عباسعلی نجفی 
ضمن اعام این مطلب اظهار داشت : با توجه به انتشار آمار حوادث رانندگی سال 
گذشته و بررسی وضعیت عملکردی این اداره کل در ارتقای ایمنی، مازندران موفق 
به کاهش متوالی چهارساله در فوتی های ناشی از تصادفات ترافیکی در راههای برون 
شهری و روستایی گردیده است .وی در ادامه به کاهش ۵۷ درصدی فوتی های سر 
صحنه در محورهای استان درتیر ماه امسال اشاره و اظهار داشت : در همین راستا 
در ۴ ماه اول ســال جاری نیز شاهد کاهش ۴۵ درصدی فوتی های سر صحنه در 
جاده های مازندران به نسبت مشابه سال قبل بودیم.مهندس عباسعلی نجفی در 
ادامه افزود : هر ساله در شش ماه اول سال به دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین 
تعطیات تابستانی شاهد حجم گسترده ای از سفر های بومی و غیر بومی در سطح 
استان و در نتیجه افزایش تصادفات و فوتی های رانندگی می باشیم که خوشبختانه 
در ســالجاری با گستردگی عملیات راهداری و ایمن سازی جاده ها شاهد کاهش 
تصادفات و فوتی های منجر بــه آن بودیم.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان افزود: بدون تردید کاهش فوتی های رانندگی و افزایش ایمنی در راهها 
نیازمند تاش جدی بی وقفه ،عزم همگانی و از همه مهمتر به کار بستن ساز و کار 

مدیریتی در سطح استان می باشد.

رییس اتــاق ایران و افغانســتان اظهار 
داشــت: مجوز اصولی غضنفربانک برای 
فعالیت در ایران صادر شده اما به دایلی 
از جمله قوانین بانکی دو کشور و اینکه 
ایران عضو FATF نیســت، غضنفر بانک 
نتوانست در ایران شعبه داشته باشد.سید 
حسین سلیمی با اشاره به کاهش تجارت 
بین ایران و افغانستان در سال ۹۹ اظهار 
داشت: ایران در ســال ۳.۲میلیارد دار 
صادرات به افغانستان دارد که امسال به 
دلیل شرایط کرونا احتماا به ۲.۹میلیارد 
دار می رسد.وی با بیان اینکه افغانستان 
۴۰درصــد واردات خود را از ایران انجام 
می دهد، ادامــه داد: ایران صادرکننده 
مواد غذایی، مصالح ساختمانی و مقداری 

هم سوخت به افغانســتان است.رییس 
اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: به 
دنبال افزایش مراوده تجاری با افغانستان 
هســتیم که یکی از اقدامات آغاز شده، 
سرمایه گذاری بر روی معادن افغانستان 
اســت. افغانســتان دارای معادن بکر و 
بســیار غنی دارد که می توان با سرمایه 
گذاری در این مناطق درآمدها افغان ها 
را افزایــش داد و در ایــن صورت خرید 
بیش تری هم  می توانند داشــته باشند.

سلیمی اظهار داشت :ســرمایه گذاری 
ایرانی هــا در دو پــروژه در افغانســتان 
آغاز شده اســت و یک خط تولید انواع 
نوشــابه در افغانستان به راه افتاده است.

وی با اشــاره به تاثیر بنــدر چابهار در 
افزایش مراودات ایران و افغانستان گفت: 
در ســال های گذشــته این بندر تقریبا 
تعطیل بود اما امــروز برخی از کااهای 
مورد نیــاز افغان ها از طریق این بندر به 
دســت مردم شان می رســد.رییس اتاق 

ایران و افغانستان ادامه داد: بندر چابهار 
کمک بسیار بزرگی به مردم افغانستان 
بــرای تامین ارزان کااهای اساســی و 
ضروری بوده اســت. از این رو برخی از 
افغان ها هم اقدام به ســرمایه گذاری در 
بندر چابهار کردند و سوله هایی را در این 
بندر در حال تاسیس دارند که این روند 
در حال گسترش است که در کنار کمک 
به مردم افغان، باعث افزایش اشتغالزایی 
در ایران به ویژه در اســتان سیستان و 
بلوچستان می شود.وی با اشاره به رقبای 
ایران در بازار افغانســتان تاکید کرد: هر 
چند پاکستان مرز مشترک با افغانستان 
دارد اما در روابط تجاری نمی تواند رقیب 

کشورمان باشد. 

کاهش ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس
در روند معامات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس تاکنون بیش از ۱۳ هزار 
واحد کاهش پیدا کرده است که کارشناسان اصلی ترین دلیل این کاهش را اعام 
خبر خروج پاایشــی ها از صندوق ETF و عرضه ســهم دولت در پاایشگاه ها به 
صورت بلوکی می دانند. از آنجاکه به دلیل کاهش فشــار روی هســته معامات 
قرار شد برخی نمادها بعد از ساعت ۱۲:۳۰ معامله شوند روند معامات همچنان 
ادامه دارد، اما شاخص کل بورس تاکنون با ۱۳ هزار و ۵۵۲ واحد کاهش به رقم 
دو میلیون و ۶۴ واحد رســیده است.شاخص کل با معیار هم وزن با ۸۷۲۰ واحد 
کاهش رقــم ۵۲۴ هزار و ۷۲۴ واحد را ثبت کرد.معامله گران تاکنون دو میلیون 
معامله به ارزش ۲۱۶ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال انجام دادند.در این راســتا، علت 
کاهشی شدن شاخص از سوی دست اندر کاران بازار تغییر در نوع عرضه دومین 
ETF دولت )صندوق سرمایه گذاری قابل معامله( است. چراکه در اواخر تیرماه از 

سوی مسئوان وعده داده شد، اما آخرین اخبار از تکذیب آغاز پذیره نویسی این 
صندوق حکایت دارد. طبق وعده مســئوان قراربــود دو صندوق دیگر که یکی 
شــامل صنایع فلزی و خودرو و دیگری شــامل چهار شرکت پاایشی می شود 
نیز عرضه شود. البته به نظر می رسید قرعه فال برای دارادوم به نام پاایشی ها 
شــده بود و اعام شد چهار شرکت پاایش نفت تبریز، پاایش نفت بندرعباس، 
پاایش نفت اصفهان و پاایش نفــت تهران در این صندوق جای می گیرند اما 
آخرین اخبار از توقف آغاز پذیره نویسی این صندوق حکایت دارد و روابط عمومی 
سازمان خصوصی سازی آغاز پذیره نویسی دارا دوم در شهریورماه را تکذیب کرد.

در این میان کارشناسان معتقدند خروج پاایشی ها از صندوق ETF و عرضه سهم 
دولت در پاایشــگاه ها به صورت بلوکی باعث کاهش ۱۳ هزار واحدی شــاخص 
بورس در روز جاری شده است.گفتنی است؛ در بازار سرمایه امروز مخابرات ایران، 
کشتیرانی جمهوری اســامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فواد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، 
فواد خوزســتان و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند.ســرمایه  گــذاری غدیر، پاایش نفت اصفهان، 
فواد مبارکه اصفهان، ســرمایه  گذاری گروه توسعه ملی، ملی صنایع مس ایران، 
بانک تجارت و گسترش ســرمایه  گذاری ایران خودرو نمادهای پربیننده دیروز 
بورس بودند.در آن سوی بازار سرمایه معامات فرابورس در حالی به پایان رسیده 
اســت که شــاخص کل این بازار ۳۵۷ واحد کاهش یافت و رقم ۲۱ هزار و ۱۷۸ 
واحد را ثبت کرد.در این بازار ۶۹۰ هزار معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد 
ریال انجام شــد. سنگ آهن گوهر زمین، پتروشــیمی مارون، سهامی ذوب آهن 
اصفهان، سرمایه  گذاری صبا تامین و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل پلیمر آریاساسول و سرمایه  گذاری پویا نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.نمادهای پربیننده 
این بازار از ســهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، صنایع 
ماشین های اداری ایران، س.توسعه و عمران استان کرمان، گروه سرمایه  گذاری 

میراث فرهنگی و نیروگاه زاگرس کوثر تشکیل شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی خبرداد:
پایان مردادماه، آخرین مهلت بهره مندی از 

مالیات مقطوع
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشــاغلی که شرایط بهره مندی از 
مالیات مقطوع را دارند، می بایست تا پایان مردادماه براساس فرم مربوطه مراتب 
را به ســازمان امور مالیاتی کشــور اعام نمایند.به گزارش سازمان امور مالیاتی، 
محمد مســیحی، با اشاره به اینکه مردادماه امسال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: صاحبان مشاغلی که شرایط بهره 
مندی از مالیات مقطوع را دارند، می بایست تا پایان مردادماه براساس فرم مربوطه 
مراتب را به ســازمان امور مالیاتی کشــور اعام نمایند.این مقام مسئول با اشاره 
به تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد ســال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل، 
گفت: طبق تفاهم سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف کشور و طبق دستورالعمل 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم، صاحبان مشاغلی که مشمول این 
دستورالعمل هستند، در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه حداکثر تا پایان مرداد 
ماه سال ۱۳۹۹، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی معاف می شوند.وی با بیان اینکه این گروه از صاحبان مشاغل می بایست بر 
مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ و طبق افزایش نرخ های اعام شده در 
دستورالعمل مذکور نسبت به قطعی کردن مالیات خود اقدام کنند، افزود: صاحبان 
مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط دستورالعمل مذکور را دارند، می بایست از 

 ETF درحالی که وعــده عرضه دومین
دولت )صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معاملــه( در اواخــر تیرماه از ســوی 
مسئوان داده شــد، اما آخرین اخبار 
از تکذیــب آغــاز پذیره نویســی این 
 ETF صندوق حکایت دارد. نخســتین
دولــت چندی پیش با نمــاد دارا یکم 
عرضه شد که شامل سهام باقی مانده 
دولت در ســه بانک و دو بیمه بود. در 
واقع پذیره نویســی نخستین صندوق 
که شــامل باقیمانده ســهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 
و بیمه های البرز و اتکایی امین می شد، 
اواسط اردیبهشت آغاز و معامله آن نیز 
تقریبــا یک ماه پس از پدیذه نویســی 
تحت نماد دارایکم آغاز شد.طبق وعده 
مسئوان قراربود دو صندوق دیگر که 
یکی شــامل صنایع فلزی و خودرو و 

دیگری شــامل چهار شرکت پاایشی 
می شــود نیز عرضه شود. البته به نظر 
می رسید قرعه فال برای دارادوم به نام 
پاایشی ها شده بود و اعام شد چهار 
شــرکت پاایش نفــت تبریز، پاایش 
نفت بندرعباس، پاایش نفت اصفهان 
و پاایش نفــت تهران در این صندوق 
جای مــی گیرند.آنطور کــه علیرضا 
صالح - رییس سازمان خصوصی سازی 
- اعــام کرده بود، صنــدوق دوم نیز 
که متشــکل از سهام دولت در شرکت 
های پاایشی است قرار بود مرداد ماه 

تشکیل و در بورس عرضه شود.  

دارا دوم در شهریور پذیره نویسی 
نمی شود

اما آخرین اخبار توقف آغاز پذیره نویسی 
ایــن صنــدوق حکایــت دارد و روابط 
عمومی ســازمان خصوصی سازی آغاز 
پذیره نویسی دارا دوم در شهریورماه را 
تکذیب کرد.بر اساس اطاعیه سازمان 
خصوصی سازی، قرار بود سهام دولت در 
چهار پاایشگاه در قالب دومین صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله ) etf ( عرضه 
شــود اما با توجه به عــدم اقدام وزارت 
نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات 
واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه 

عرضه قبلی سهام شرکت پاایش نفت 
تبریز، عرضه باقی مانده بلوک  ســهام 
متعلق به دولت در سه شرکت پاایش 
نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز 
مصوب کرد.لذا بر همین اســاس آگهی 
عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت 
ها هفته گذشته منتشر شده که پس از 
هماهنگی با بــورس تاریخ دقیق عرضه 
آن در بازار ســرمایه مشــخص خواهد 
شد.ســازمان خصوصی ســازی در این 
اطاعیه تاکید کرده اســت که مجری 
مصوبات هیات واگذاری است و چنانچه 
در این خصوص مصوبه جدیدی به این 
سازمان اباغ شــود بر آن اساس اقدام 
خواهد شــد.به نظر می رســد مشخص 
نیســت اگر عرضه بلوکی پاایشگاه ها 
مشتری نداشــت، در قالب ETF عرضه 

خواهند شد یا خیر.

سرنوشت مبهم عرضه دومین 
صندوق دولتی

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار درباره جاماندگان بیمه 
بیکاری گفت: آن دســته از جاماندگان بیمه بیکاری که 
مدت بیکاری آن ها تا خردادماه ادامه داشته با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت نســبت به احراز هویت خود اقدام 
کنند.بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شــیوع کروناست 
که به  واســطه اعمال محدودیت هــای ترددی و تعطیلی 
کســب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی از نیروی کار 
کشور شده است.دولت برای حمایت از معیشت کسانی که 
بااجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند، 
۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق 
بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی 
مشــاغل در اپیدمی کرونا از ادامــه کار بازمانده اند. برای 
  bimebikari.mcls.gov.ir همین منظور سامانه ای به آدرس
راه اندازی شد تا افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند.

 یکی از گایه های مشموان بیمه بیکاری, مبلغ اندک و 
جاماندگان هستند. مسعود بابایی, مدیر کل بیمه بیکاری 
وزارت کار در گفت وگویی اعام کرده اســت:آن دسته از 
جاماندگان بیمه بیکاری که مدت بیکاری آن ها تا خردادماه 
ادامه داشــته با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت 
به احراز هویت خود اقدام کنند.بابایی گفت : در اســفند 
ماه حــدود ۲۷۷ هزار و ۵۰۰نفر در ســه مرحله دریافت 
کردند. در فروردین ماه با احتســاب افرادی که در اسفند 
ماه مقرری بیمه بیکاری  دریافت کردند رقم به ۵۰۳هزار 

و ۷۴ نفر رسید و این رقم در اردیبهشت ماه به ۳۳۱هزار 
و ۳۲ نفر رســید.مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار درباره 
معطلــی ۵ ماهه برخی از شــهروندان برای دریافت بیمه 
بیکاری اظهار کرد: پس از شیوع کرونا و تاثیر بر برخی از 
کسب و کار ها که منجر به بیکاری برخی از شهروندان شد 
سامانه ای به نام بیمه بیکاری برای پرداخت بیمه بیکاری 
این عزیزان راه اندازی شــد.وی با بیان اینکه در این میان 
علیرغم تاکید فراوان مبنی بر ثبت نام کســانی که بیکار 
می شــوند در این سامانه تعدادی از این افراد با مراجعه به 
اداره کاریابی و یا ادارات کار محل سکونت ثبت نام کردند 
که منجر به قرار نگرفتن نام این عزیزان که حدود ۱۴ هزار 
نفر هستند و جاماندن از لیست ارسالی به وزارت کار شد، 
گفت: شماره تلفن مســتقیم ۶۶۵۸۰۰۹۳ دفتر مدیریت 
آماده پاســخگویی به ســواات این عزیزان درباره بیمه 
بیکاری است.بابایی گفت: آن دسته از جاماندگان که مدت 
بیکاری آن ها تا خردادماه ادامه داشته با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند و 
بر اساس پیامک ارسالی از وزارت کار با مراجعه به سامانه 
prkar.mcls.gov.ir نســبت به بارگذاری مدارک خود اقدام 
کنند تا مقرری بیکاریشان برقرار شود  از زمان راه اندازی 
سامانۀ ثبت درخواست بیمه بیکاری در کشور تا پایان روز 
دهم تیرماه ۹۹، مجموعاً بیش از ۸۵۵ هزار نفر در سامانه 
ثبت نام کرده اند که ۷۱۶ هزار نفر از آن ها در پاایش اولیه 

مشمول شناخته شده اند.مؤسســه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی« با انتظار گزارشی درباره سیاست ها در زمینه 
تأثیرات کرونا بر حوزه تامین اجتماعی و با همکاری مرکز 
فنــاوری اطاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، چهاردهمین گزارش سیاستی خود 
را بــا موضوع بیمــه بیکاری در ایــام کرونایی تهیه کرد.

براســاس این گزارش، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و به حدود ۲۳۹ 
هزار نفر در ســال ۹۷ رسیده که تا حدود زیادی محصول 
وضعیت رکودی حاکم بر کشور بوده است. همچنین نرخ 
رشد تعداد مقرری بگیران بیکاری بسیار پرنوسان بوده اما 
به طور متوسط، این نرخ از سال ۶۹ تا ۹۷، حدود ۱۰,۲۷ 
درصد بوده است.براســاس گزارش موسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی، تعداد مقرری بگیران مرد در ســال ۹۲ 
نزدیک به ۳ برابر مقرری بگیران زن بوده که تا ســال ۹۶ 
به ۲,۴ برابر کاهش پیدا کرده اســت. همچنین بیشترین 
برقراری های جدید در ردۀ ســنی ۲۵ تا ۳۴ سال و سپس 
۳۵ تا ۴۴ سال است که این امر از آنجا ناشی می شود که 
معمواً افراد با سابقۀ شغلی کمتر بیشتر در معرض تعدیل 
قرار دارند.اســتان های  تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 
البرز، آذربایجان شــرقی، فارس، مازندران، گیان، قزوین 
و خوزســتان به ترتیب ۱۰ استان با بیشترین تعداد بیمه 

بیکاری برقرارشده هستند.

14 هزار جامانده بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

استانها

 رییس اتاق ایران و افغانستان:

 آغاز سرمایه گذاری ایران
 در معادن افغانستان
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زنگنه:گزیده خبر

۷۰درصدازتجهیزاتنفتیازداخلتامینمیشود
وزیر نفت با بیان اینکه اعتقاد به ساخت داخل همواره از اولویت های 
صنعت نفت بوده و در این ســال ها ده ها هــزار کاا و تجهیز در 
داخل ساخته شــده اســت، گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد 
خریدهــا در قالب قراردادهای EPC و EPD از ســازندگان داخلی 
کااها انجام می شــود، ما فهرستی مفصل را ضمیمه کرده ایم که 
این کااها باید از داخل خریداری شود.بیژن زنگنه دیروز در آیین 
اهدای نخستین گواهینامه کیفیت کاا و تجهیزات صنعت نفت، 
با بیان اینکه تشــکیل نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت 
ایران به این معنا نیســت که نمی خواهیم با دنیا همکاری نداشته 
باشیم، بلکه با تشکیل این انجمن زیرساخت ها را برای همکاری با 
دنیا فراهم می کنیم، اظهار کرد: ما اکنون در وضعی هســتیم که 
ارتباطمان با دنیا ضعیف اســت، اما به محض برقراری ارتباط این 
نهاد باید به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی با دنیا ارتباط داشته 
باشــد و آنچه صادر می شود مورد قبول باشد.وی تصریح کرد: من 
این اقدام را گامی بزرگ می دانم شاید بتوانم بگویم این یک نقطه 
مهمی از اهداف ما بوده است و اگر بگویم راه اندازی چنین نهادی 
از آرزوهای من بوده است بزرگ نمایی نکرده ام، این گام نقطه ای 
مهم و اثرگذار در توســعه فناوری ملی در صنعت نفت به شــمار 
می آید.وزیر نفت تاکید کرد: ما با این نهاد نه تنها می توانیم برای 
تجهیزات و کااهای صنعت نفت در سطح بین المللی گواهینامه 
صادرکنیم بلکه این گواهینامه در سطح بین المللی هم می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.

هیچکس نمی تواند بگوید استانداردها را رعایت نکنید
زنگنه ضمن قدرانی از تاش همه افراد دخیل در این راه دشوار و 
راه اندازی نخستین نهاد صدور گواهینامه کیفیت کاا و تجهیزات، 
گفــت: به جامعه فنی و صنعتی و فعاان صنعت نفت هم تبریک 
می گویم، این کار دشــوار با سرســختی انجام شد و به موفقیت 
رسید.وی افزود: اگر بخواهیم به این مسئله به درستی توجه کنیم 
می بینیم یکی از ارکان منطقی و قطعی برای حمایت از ســاخت 

داخل و توسعه فناوری ملی ایجاد فرآیند مطمئن به منظور صدور 
گواهینامــه کیفیت برای کااها و تجهیزات فنی ســاخت داخل 
است.وزیر نفت با اشاره به اینکه صادرکنندگان داخلی در گذشته 
برای دریافت گواهینامه راه ســختی را طی می کردند که این راه 
با دشــواری های زیادی همراه بود، تصریح کــرد: اکنون با اعمال 
تحریم های ظالمانه این امکان از ما ســلب شده است.زنگنه ادامه 
داد: پس از تحریم به این فکر کردیم در شــرایطی که سازندگان 
نمی توانند هولوگرام استاندارد ای پی آی )API( را دریافت کنند و 
در داخــل هم نهادی برای صدور گواهینامه نداریم، حاا باید چه 

کنیم. آیا باید از اســتانداردها عبــور می کردیم؟ چه فرد و نهادی 
می توانست بپذیرد که از کااها و تجهیزاتی که استاندارد ندارند، 
ارزیابی نشده اند و گواهی ندارد استفاده کند.وی به ریسک باا در 
صنعت نفت اشاره کرد و گفت: هر یک اشتباه کوچک در صنعت 
نفت می تواند به خسارتی بسیار بزرگ منجر شود. به کارگیری یک 
تجهیز غیراســتاندارد یا اغماض و تساهل در به کارگیری درست 
اســتانداردها ممکن اســت فاجعه ای نه تنها در ســطح محلی و 
منطقه ای بلکه در سطح ملی به وجود بیاورد. از این جهت هیچکس 

نمی تواند بگوید که استانداردها را رعایت نکنید.

استاندارد ملی به معنی چشم پوشی از استاندار بین المللی 
نیست

زنگنه با بیان اینکه استاندارد ملی به معنی چشم پوشی از استاندار 
بین المللی نیست بلکه متناسب ســازی هدف است، اظهار کرد: 
برای تشــکیل چنین نهاد حرفه ای و بی طرف که مورد اعتماد و 
قابل اتکا برای سازنده و خریدار باشد نخستین گامی که چند سال 
پیش برداشتیم احیای انجمن نفت بود.وی با یادآوری اینکه انجمن 
نفت یکی از قدیمی ترین انجمن های صنعتی در ایران بوده است 
که پس از انقاب دولتی شــده و تأثیرگذاری خیلی کمی داشت، 
تصریح کرد: تاش زیادی شد تا این انجمن از یک نهاد دولتی به 
یک نهاد مردمی تبدیل شــود، متخصصان زیادی از سازندگان تا 
پیمانکاران و مشاوران برای تجدید ساختار این انجمن تاش کردند 
که کار سختی بود اما این تغییرات انجام شد.وزیر نفت با اشاره به 
اینکه پس از تجدید ساختار این انجمن مهمترین مسئولیتی که 
به آن ســپرده شد اجرای زیرساخت های ازم سخت افزاری و نرم 
افزای برای صدور گواهی کیفیت برای کاا و تجهیزات صنعت نفت 
بود، تصریح کرد: در این مرحله ارتباط با سازمان استاندارد برقرار 
شد و تاکید شد فرآیند ارزیابی بدون کسی نفوذ کسی انجام شود.

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
زنگنه تشــکیل این نهاد را از مصادیق عینی تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دانســت و گفــت: اقتصــاد مقاومتی می گوید 
درون زایی و برون گرایی و مردمی کردن اقتصاد. همه این موارد در 
این نهاد است. ما افزون بر درون گرا بودن، برون گرا هم هستیم. می 
خواهیم افزون بر اینکه خودمان امکانات و زیرساخت ها را داشته 
باشــیم با جهان هم در همکاری باشــیم.وزیر نفت گفت: یکی از 
اهداف مهم قراردادهای جدید نفت هم از اساس حمایت از ساخت 
و ظرفیت های داخل است. ظرفیت های داخلی پیمانکاران هستند، 
حفاران داخلی هســتند، کارخانه های ما هستند که سیستم ها و 

تجهیزات را می سازند.

نفت یک درصد گران شد
قیمت نفت در معامات دیروز دوشــنبه بازار جهانــی تحت تاثیر خوش بینی 
عربستان سعودی به بهبود تقاضای آسیا و وعده عراق برای کاهش بیشتر تولید، 
صعود کرد.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۰ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش یافت و به ۴۱ دار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامات 
نفت برنت ۴۰ ســنت معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۴۴ دار و ۸۰ سنت 
در هر بشکه رسید.هر دو شاخص قیمت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها پیرامون 
دورنمای تقاضا برای نفت سقوط کردند اما نفت برنت برای کل هفته ۲.۵ درصد 
و وست تگزاس اینترمدیت ۲.۴ درصد افزایش داشت.به گفته مایکل مک کارتی، 
استراتژیست بازار در شرکت سی ام سی مارکتس، اظهارات روز گذشته شرکت 
آرامکوی ســعودی عامل تاثیرگذار بر بازار بوده است. مدیرعامل آرامکو تصویر 
مثبتی از دورنمای تقاضا برای نفت در آســیا ترسیم کرد.امین ناصر، مدیرعامل 
آرامکو روز یکشنبه اظهار کرد که وی انتظار دارد تقاضا برای نفت در آسیا بهبود 
پیدا کند زیرا اقتصادهای این منطقه پس از قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا 
در حال بازگشــایی تدریجی هستند.در بخش عرضه هم عراق اوایل روز جمعه 
اعام کرد تولیدش را در اوت و سپتامبر به میزان ۴۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش 
می دهد تا مازاد تولید در سه ماه گذشته را جبران کند و مجموع کاهش تولید 
این کشور به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز بالغ می شود. این کشور در ماه میادی 
گذشته تنها ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش تولید داشت.طبق بیانیه مشترکی که 
از سوی خبرگزاری دولتی سعودی SPA و وزارت نفت عراق انتشار یافت، وزیران 
انرژی عربســتان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان و عراق در 
تماســی که روز جمعه داشــتند، به مرور تحوات بازار نفت، ادامه روند احیای 
تقاضای برای نفت و اقتصاد جهانی پرداختند.در این بیانیه آمده اســت: وزیران 
از نشــانه های اخیر بهبود اقتصاد جهانی دلگرم شده و تاشهایی صورت گرفته 
توسط کشورهای سراسر جهان برای بازگشایی اقتصادشان به شکل مطمئن را 

توصیه می کنند.

شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان
  یکي از برترین ها در دومين جشنواره

 »نيرو و رسانه«
به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیــع نیروي برق اســتان زنجان، دومین 
جشنواره » نیرو و رسانه » که مقارن با روز خبرنگار به صورت ویدئو کنفرانسي در 
سطح شرکت هاي تابعه و وابسته وزارت نیرو با حضور وزیر نیرو، روساي شوراي 
هماهنگي و انسجام بخشي صنعت آب و برق و مدیران روابط عمومي صنعت آب 
و برق سراســر کشور برگزار شد.همزمان با این نشست در یک ارتباط تصویري 
در زنجان ، مراســم اختتامیه جشنواره با حضور مهندس علیرضا علیزاده مدیر 
عامل و رئیس شــوراي هماهنگي صنعت آب و برق ، مهندس افشار مدیر عامل 
آب منطقه اي،رئیس مرکز پشتیباني وراهبري شبکه برق ایران  و مدیران روابط 
عمومي صنعت آب وبرق استان زنجان برگزار شد .دومین جشنواره نیرورسانه با 
هدف اطاع رســاني و در محورهاي تغییر اقلیم و سازگاري با این پدیده و تاثیر 
آن برصنعت آب و برق در ســال گذشته اجراشد.گفتني است بررسي تحوات 
سرزمیني الگو هاي رفتاري، اجتماعي و تغییرات تکنولوژیک در صنعت آب و برق 
و همچنین جلب مشارکت رسانه و شبکه هاي اجتماعي در برنامه هاي سازگاري 
با تغییر اقلیم از دیگر اهدافي اســت که در دومین جشنواره نیرو و رسانه به آن 
پرداخته شد.شایان ذکر است در اختتامیه جشنواره، با حضور وزیر نیرو و ارتباط 
تصویري با شرکت هاي صنعت آب وبرق کشور از برترین هاي جشنواره یاد شده 

قدرداني شد.

 CGS برگزاری مانور آتش سوزی در ایستگاه
شهر جعفرآباد  از توابع شهرستان بيله سوار  
 مانور آتش ســوزی در اثر ســرایت آتش از مزارع در 
ایستگاه CGS شهر جعفرآباد از توابع شهرستان بیله 
ســوار اســتان اردبیل به هّمت اداره گاز این شهر و با 
برنامه ریزی و راهبری امور HSE شــرکت گاز استان 
اردبیل برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعام این خبر افزود : 
مانور آتش سوزی در ایستگاه CGS شهر جعفرآباد با رعایت کلیه پروتکل های 
بهداشــتی مقابله با شــیوع بیماری کرونا و بصورت درون سازمانی با مشارکت 
نیــروی های امدادی ، تعمیرات و بهره برداری اداره گاز شــهر جعفرآباد برگزار 
شد.اســماعیلی در جریان برگزاری این مانــور که با برنامه ریزی و نظارت واحد 
HSE شــرکت گاز استان اردبیل در شــهر جعفرآباد به اجراء درآمد، هدف از 
اجرای این مانور را ایجاد آمادگی در افزایش توانمندی واحدهای عملیاتی برای 
توســعه راه حل های مقابله با بحران ، مهار آتش ســوزی و با مشــارکت فعال 
واحدهای معین به منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ زیر ساخت های حیاتی و 
مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و حوادث احتمالی طبیعی و ایجاد یکپارچگی 
در اجراء و ارزیابی مانور و یافتن نقاط ضعف و قّوت ، تهدید و فرصت در مانور به 

منظور تعریف و انجام اقدام اصاحی پیشگیرانه عنوان کرد.

با حضور سرپرست شرکت انتقال گاز ایران؛
مراسم تودیع و معارفه سرپرست منطقه 8 

عمليات انتقال گاز برگزار شد
آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع: طي حکمي از 
سوي سرپرست شرکت انتقال گاز ایران، فیروز خدایي 
به عنوان سرپرست جدید منطقه ۸ عملیات انتقال گاز 
منصوب شد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، 
در مراسم تودیع و معارفه مدیران اسبق و جدید منطقه 
۸ که با حضور سرپرست شرکت انتقال گاز ایران و مسئولین منطقه ۸ عملیات 
انتقال گاز برگزار شــد، از فعالیت هاي چندین ساله یداله بایبوردي، مدیر اسبق 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز تقدیر و فیروز خدایي نیز به عنوان سرپرست جدید 
این منطقه معرفي شــد.در این جلسه مهدي جمشیدي دانا، سرپرست شرکت 
انتقال گاز ایران، ضمن ابراز خرسندي از عملکرد منطقه ۸ و تشکر و قدرداني از 
زحمات بي شــائبه یداله بایبوردي، مدیر اسبق منطقه گفت: مدیریت صحیح و 
منطقي یکي از فاکتورهاي اصلي موفقیت در هر مجموعه است، خوشبختانه با 
مدیریت منطقي و صحیح  بایبوردي در طول خدمت چندین ساله و همچنین 
تاش شبانه روزي کارکنان، روز به روز شاهد رشد و شکوفایي بیشتر این صنعت 
عظیم بودیم.جمشــیدي دانا افزود: پرسنل منطقه ۸ عملیات انتقال گاز گوهر 
گرانبهایي هســتند که صیقل خورده و نیاز به صیقل دوبــاره را ندارند و آقاي 

بایبوردي نیز امانتدار بسیار خوب و اسطوره این صنعت عظیم بودند.

اطاعیه شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی؛
وزارت نفت با عرضه پاایشگاه ها در 

صندوق ETF مخالف نيست
 در حالــی که از صبح دیروز اخباری مبنی بر مخالفت وزیر نفت با عرضه 
ســهام پاایشــگاه ها در قالب صندوق ETF منتشر شــد، این موضوع از 
سوی شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی تکذیب شده است.

صندوق های ETF به عنوان راهی برای جذب نقدینگی در بورس و تامین 
مالی دولت از ابتدای ســال جاری مطرح شــد. مرحله اول آن به ســهام 
بانک ها و بیمه هایی اختصاص داشت که همچنان بخشی از سهام آنها در 
اختیار دولت بود و با موفقیت به انجام رسید تا آنجا که به فاصله یک ماه 
از عرضه این سهام،  ارزش آن بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد.بعد از آن بود 
که اعام شد صندوق دارا دوم و سوم نیز در راه است. اینگونه اعام شده 
بود که در دارا دوم قرار اســت تا سهام شرکت های پاایشی و پتروشیمی 
عرضه شــود و در دارا سوم نیز سهام خودرویی ها و شرکت های فلزی به 
فروش برســد.حاا با نزدیک شدن به زمان اعام شده برای عرضه دومین 
صندوق ETF اما به نظر می رســد تغییراتی در آن حاصل شــده است.تا 
آنجا که صبح امروز سازمان خصوصی سازی، به دنبال انتشار برخی اخبار 
مبنی بر آغاز پذیره نویســی دومین صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله 
موســوم به ETF از اوایل شهریورماه سال جاری، این خبر را تکذیب کرد.

براساس اعام قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار 
پاایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF عرضه 
شود، لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، 
هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت 
پاایش نفت تبریــز، عرضه باقی مانده بلوک ســهام متعلق به دولت در 

سه شرکت پاایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.
بر همین اســاس، آگهی عرضه عمده و بلوکی ســهام این شرکت ها هفته 
گذشــته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن 
در بازار ســرمایه مشخص خواهد شــد.با این حال روابط عمومی شرکت 
ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دیروز )دوشنبه( در پاسخ به 
این اظهارات در خصوص عدم همراهی وزارت نفت برای واگذاری ســهام 
پاایشگاه ها با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده، اعام کرد طبق آخرین 
نظر جناب »فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام 
پاایشــگاه ها به صورت بلوکی فروخته شــود و لذا بــا انتخاب این روش 
عرضه، دیگر لزومی به تشــکیل صندوق ETF نبوده است. در هر حال در 
صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشــکیل صندوق ETF، این شرکت 
و وزارت نفت آماده بوده و هســتند که تمامــی اختیارات خود را در این 

خصوص به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کنند.

جزئيات طرح مجلس برای تغيير در شيوه 
سهميه  بندی بنزین

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی از تهیه طرحی در 
مجلس به منظور تغییر در شــیوه ســهمیه بندی بنزیــن خبر داد.مالک 
شــریعتی نیاسر، با اشــاره به جزئیات طرح مجلس در خصوص تغییر در 
ســهمیه بندی بنزین، بیان کرد: بر اساس شیوه ســهمیه بندی که این 
روزها اجرایی می شــود حدود پنجاه درصد خانواده ها که خودرو ندارند 
از یارانــه انرژی بی بهره اند و در واقع نحوه توزیع یارانه ســوخت ناعادانه 
است و ازم است که اصاح شود.وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس طرحی 
که مجلس طراحی کرده اســت پیشنهاد شــده تا سهمیه بنزین به جای 
خودروها به افراد خانواده ها تخصیص داده شود. در این طرح پیش بینی 
شــده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتــر بنزین تعلق گیرد. همچنین 
پیش بینی شده تا سامانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، 
تهیه شود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
از ســوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را 
که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد 
را شــارژ کند تا آنها بتوانند کاا خریداری کنند.شریعتی افزود: این طرح 

اکنون در نوبت اعام وصول قرار دارد.

 رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران با اشاره به اینکه 
با شناســایی فعالیت های صنعت نفت دامنه فعالیت ها 
افزایش خواهد داشــت، گفت: تقویت ســاخت داخل، 
جلوگیری از خــروج ارز و مقابله با تحریم از مهمترین 
دستاوردهای »نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت 
ایران« خواهد بود.نیره پیروز بخت دیروز )دوشــنبه( در 
مراسم اعطای اولین گواهینامه کیفیت محصول کاا و 
تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت 
انجمن نفت ایران با بیان اینکه حرکت جدید در صنعت 
نفت و مقررات مرتبط با استاندارد انجام می شود، ادامه 
داد: با اعمال تحریم های ناعادانه و بروز مشــکات در 
برخی حوزه ها، بایــد به این فکر می افتادیم تا هر چه 
سریعتر شــرایط کشور را با تحریم هماهنگ کرده و به 
سمت بومی ســازی حرکت کنیم. وی افزود: در مورد 
تجهیــزات نفت نیز از گذشــته مــواردی در خصوص 

اســتفاده از تجهیــزات و ماشــین آات وارداتی وجود 
داشــت، از همین رو وزارت نفت به سمت بومی سازی 
حرکت کرد.پیروز بخت با بیان اینکه تاش کردیم تا در 
صورت نیاز به واردات بتوانیم کیفیت این کاا و تجهیزات 
را بررســی و تایید کنیم، تاکید کرد: مجموعه ای که با 
وزارت نفت در ارتباط است باید بتواند به عنوان یک نهاد 
از سازمان ملی استاندارد تاییدیه را بگیرد. وی گفت: در 
سال ۹۶ قانون جدید استاندارد از سوی رییس جمهوری 
اباغ شد و صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نبود. 
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ادامه داد: این پروژه با 
استفاده از توان متخصصان داخلی کلید خورد و زمانی 
که تصمیم بر این شــد که بومی سازی انجام شود باید 
نهادی تعریف می شد که به عنوان شخص، گواهینامه 
را صادر کند.وی با اشاره به اینکه شخص ثالث به عنوان 
نهاد بی طرف وارد شــود، افزود: نام انجمن نفت پیش 

آمــد تا ارزیابی را انجام دهد. پیروز بخت تاکید کرد: در 
ســطح بین المللی مرکز تایید صاحیت وجود دارد و 
مرکز تایید صاحیت کشورها نیز عضو مرکز بین المللی 
هستند. با توجه به فضای باز سیاسی در دولت یازدهم 
پس از سال ها، در سال ۹۴ مرکز تایید صاحیت ایران 
عضو این مجمع شد. وی با بیان اینکه این مجمع اختیار 
دارد نهادهــا را تایید صاحیت کند و گفت: نهاد صدور 
گوهینامه کیفیت انجمن نفت ایران اولین مرکز در ایران 
اســت که امروز گوهینامه ۱۷۰۶۵ را می گیرد. پیروز 
بخت ادامه داد: تقویت ساخت داخل، جلوگیری از خروج 
ارز و مقابله با تحریم از مهمترین دستاوردهای این نهاد 

خواهد بود.

رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد:
 مقابله با تحریم ها از طریق اعطای گواهینامه کیفیت 

به تجهیزات ایرانی

 بنده ۱۲ ســال قبل در اجاس اوپک از رئیس بورس نیویورک؛ نایمکس در مورد میزان 
معامات کاغذی نفت سوال کردم، پاسخ او ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بود و این در حالی 
است که میزان مصرف آن روز دنیا ۸۰ میلیون بشکه و حداکثر ۹۰ میلیون بشکه بود. دلیل 
آن جذب پول ها و ایجاد رونق اقتصادی است.سیدمهدی حسینی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره پیشــنهاد انتشار اوراق مشارکت نفتی اظهار داشت: بنده ایده ای در 
رابطه با چگونگی تامین پروژه های نفتی مطرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت و البته 
همزمان با موضوعی در همین رابطه شد که در دولت نیز مرود بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بهرحال دولت دچار کمبود درآمد است، زیرا ما نمی توانیم نفت را صادر کنیم، 
البته صادرات پتروشــیمی، صنایع معدنی و فواد داریم اما پول و درآمد بزرگ مربوط به 
نفت بوده که آنگونه که باید صادر نمی شود، ما اکنون مشکات مالی زیادی داریم که آثار 
آن را در فضای اقتصادی کشور می بینیم. از طرفی همسایگان، کشورهای نفتی عضو اوپک، 
اورپا و امریکا در دریای شمال، نفت شیل، قزاق ها در شمال، عراق در غرب در باادست و 
پایین دســت در حال توسعه و باا بردن ظرفیت هستند، چراکه ظرفیت تولید است که 
حرف آخر را در بازار انرژی می زند. اما نقش ما مرتب کوچک تر شده، روزی ما نفر اول اوپک 
بودیم، ســپس دوم شدیم، اکنون هم رتبه ای در این سازمان نداریم، این بدان معنا است 
که به لحاظ اقتصادی و جایگاه انرژی ضعیف می شویم که ممکن است مسائل امنیتی هم 

بدنبال داشته باشد. 

خطر امنیتی تولید دوبرابرای عراق
رئیس سابق کمیته قراردادهای جدید نفتی در ادامه گفت: بنده در مقاله ای که ۱۲ سال 
پیش نوشتم، اعام کردم که اگر عراق با نصف جمعیت ما، دو برابر تولید کند، با توجه به 
ســوابقی که داشته چه خطرات امنیتی برای ما خواهد داشت. واقعیت این است که باید 
باانس اقتصادی را با همسایگان حفظ کنیم. اینها زوایایی است که انگیزه پیشبرد پروژه 
یاد شده را ایجاد می کند، باید طرح های توسعه ای در بخش باادست و چه پایین دستی که 
ارزش افزوده ایجاد می کند و چه پاایشگاه ها و پتروشیمی ها که پروژه های متعددی که روی 
دست مان مانده، اجرایی و کار  را به اتمام برسانیم، خیلی از پروژه ها اولویت تام ما هستند، 
اگر پروژه های سیراف ساخته نشود، نمی توانیم کاندنسیت پارس جنوبی را که کیفیت باایی 
هم ندارد را پاایش و صادر کنیم، بنابراین باید این محصوات دور ریخته شود، تولید گاز 
را کم کنیم، یا موقتا انبار کنیم، اما این ها راه حل نیست باید پاایشگاه ها سریع تر ساخته 

شوند و برای این کار نیاز به پول داریم. 

چگونه اعتماد از دست رفته را بازگردانیم؟

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه پول زیادی نزد مردم و نهادهای مختلف موجود است که 
باید به بخش تولید هدایت شود، سال های قبل که اوراق چاپ می شد، موسسات مالی و 
اعتباری پول های مردم را می گرفتند و سود و وام می دادند. با توجه به عملکردی که بسیاری 
از آنها داشته اند آثار خوبی در جامعه نداشت و اعتماد مردم را از دست دادند. اکنون باید 
اعتماد را برگردانیم، اینکه مردم بدنبال دار و خرید ارز و طا هستند به دلیل این است که 
به سیستم مالی و پولی اعتمادی نیست، مردم دنبال این هستند که سرمایه فیزیکی داشته 
باشند، ضمن اینکه قیمت طا و ارز هم همواره رو به باا بوده و این افق وجود دارد که سود 
باایی دارند، با توجه به این مجموعه قضایا باید اعتماد را بازگردانیم، هم پول را جذب کنیم 

و هم آن را در مسیر تولید خرج کنیم.

بحران مالی E&Pهای ایرانی
حسینی توضیح داد: ما امروز به دلیل تحریم شرکت های سرمایه گذار خارجِی ریسک پذیر 
 E&P را نداریم، هیچ کشوری از پول خود برای باادست نفت خرج نمی کند، شرکت های
ایرانــی هم بحران مالی دارند و نمی توانند آنگونه که ما انتظــار داریم از عهده پروژه های 
توســعه ای خصوصا در میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی برآیند، ضمن اینکه 
اجرایی شدن این پروژه منجر به اشتغال و رونق اقتصادی و پیمانکاران و کارگران مشغول 
به کار می شوند، تاحدی که می توانیم از رکود خارج شویم. بنابراین چند محور را مدنظر قرار 

دادیم تا پول در جای خودش خرج شده و اعمتادسازی شود. 

الگوبرداری از نایمکس
این کارشناسی حوزه انرژی یادآور شد: در این پروژه بورس هم وارد بازی جدیدی می شود، 
اکنون دنیا بشدت روی نفت معامله می کند، بنده ۱۲ سال قبل در اجاس اوپک از رئیس 
بورس نیویورک؛ نایمکس در مورد میزان معامات کاغذی نفت سوال کردم، پاسخ او ۱۰۰ 
میلیون بشــکه در روز بود و این در حالی است که میزان مصرف آن روز دنیا ۸۰ میلیون 
بشــکه و حداکثر ۹۰ میلیون بشکه بود. دلیل آن، این بود که پول ها را جذب می کنند و 
ایجاد رونق اقتصادی می کنند. غیر از نیویورک، بورس لندن، شیکاگو، هلسینکی، توکیو و 
کره جنوبی هم معامات کاغذی دارند، ما که پشتوانه هم داریم، می توانیم با این مجموعه 
اقدامات از باادست نفت شروع کنیم، اگر در هر یک از پروژه ها پول داشته باشیم و یک 
یا دو سال روی پروژه کار کنیم به درآمد می رسیم و از از آن محل آن درآمد بقیه پروژه را 
جلو می بریم، تزریق اولیه و یا EARLY PRODUCTION چیزی اســت که ما نیاز داریم، از 
آن پس خود طرح بخش زیادی از درآمد را تامین می کند. در پایین دست نیز پروژه های 

اولویت دار باید جلو برود.

پیشنهادی برای ورود مردم به معامات نفتی
 شورای فقهی بورس مخالفتی ندارد
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گزیده خبر سخنگوی سازمان تعزیرات:

حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد
سخنگوی ســازمان تعزیرات، از مسدود شدن حساب های سه 
شرکت  لبنی خبر داد.سید یاسر رایگانی، در نشست خبری دیروز 
دوشــنبه با اعام قطعیت حکم سه شرکت متخلف لبنی، گفت: 
حساب های شرکت »شأن دشت« با برند »پاژن«، شرکت »لبن 
دشت« با برند »چوپان«، شرکت »مادی« با برند »می ماست« با 
حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده 
است.وی افزود: برند پاژن با سه میلیارد و ۴٠٠ میلیون جریمه، 
برند چوپان با دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون جریمه و برند می ماست 
با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون جریمه علی رغم مهلت های قانونی 
تعزیرات تســویه جریمه انجام نداده اند و در صورت عدم تسویه 
خطوط تولیدی توقیف می شود.رایگانی ادامه داد: شرکت لبنیات 
پگاه با دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات ســحر با 
یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تســویه جریمه انجام داده اند.

وی اظهارداشــت: دو پرونده در شــعبه ۴٠ شهر تهران در حال 
رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارســال شــده تا میزان دقیق 
تخلف را اعام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناســی 
تخلف به تعزیرات اعام نشده است.رایگانی افزود: پرونده دیگری 
نیز به تازگی اعام کارشناســی میزان تخلف شــده و در فرایند 
رســیدگی قرار دارد. سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل 
شهرستان های اســتان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که 
یکی از پرونده هــا در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم 
شده است.سخنگوی سازمان تعزیرات اظهارداشت: پرونده ای به 
ارزش ١٠ میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل 
شده اســت که در مراحل اولیه رسیدگی است.وی در خصوص 
آمار مربوط به احتکار و گرانفروشــی خــودرو از ابتدا لغایت ١۲ 
مردادماه گفت: تعداد ۹۳۴ تیم گشــت مشترک اعزام و ۳٠٠۲ 
مورد بازرســی صورت گرفته اســت. در این حوزه ١۴۹ پرونده 

وارده به سازمان داشــته ایم و مجموعه خودروهای مکشوفه در 
حوزه احتکار ۳۹۹۵ مورد اخفا به قصد گران فروشی ١١ مورد و 
گرانفروشی ۳٧ مورد بوده است. در مجموع متخلفان ١۶ میلیارد 
و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شــده اند.رایگانی با اشــاره به آمار 
مربوط به ملزومات بهداشتی از سه اسفند ۹٨ لغایت ١٨ مردادماه 
ســال جاری گفت: تعداد ۶۴ هزار و ۴۴٨ مورد بازرســی انجام 
شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۳۵۲ پرونده در سازمان شده 

اســت. در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیــون و ۴٠۹ هزار و ۹۴۴ 
عدد ماسک و ۵٧٨ هزارو ٨٠١ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، 
٧۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۳١ جفت دســتکش و همچنین ۶٨ 
هزار و ۵۵۳ عدد روپوش کشــف شــده اســت.وی در خصوص 
پرونده های لوازم خانگــی از ۲٧ خرداد ماه لغایت ١۶ مرداد ماه 
ســال جاری گفت: تعداد یک هزار و ۳١۹ گشــت مشترک و ۴ 
هزار و ۵٠۲ مورد بازرســی انجام شــده است. تعداد یک هزار و 

١٧٠ پرونده به شــعبه وارد شده که ۶٧٨ پرونده مختومه ۵۲۹ 
پرونده مانده در حال رسیدگی می باشد. از این تعداد پرونده ١٧ 
مــورد مربوط به احتکار، ٧ مورد مربوط بــه اختفاء، ۴٨۲ مورد 
مربوط به گرانفروشی و ۹۴۳ مورد مربوط به سایر تخلفات است 
و متخلفــان تا کنون ١۳٠ میلیارد ریال جریمه شــدند.رایگانی 
افزود: آمار مربوط به پرونده های اســتیک از اول فروردین ماه 
لغایت ١۴ مرداد ماه ســال جاری در مجموع تعداد ۴۲۵ پرونده 
وارده پیرامون اســتیک در ســازمان بود که از آن تعداد ۲٧٠ 
مورد آن مربوط به حــوزه کااها و خدمات و ١۵۵ مورد مربوط 
به پرونده های قاچاق کاا و ارز می باشــد. تعداد ١۲۴ پرونده در 
حال رســیدگی و ۶٨ پرونده حکم برائت با توجه به ارائه مدارک 
قانونی صادر شــده است. ۴ پرونده نیز با توجه به اینکه موضوع 
در صاحیت رســیدگی ســازمان تعزیرات نبوده، حکم به عدم 
صاحیت صادر و به مرجع صالح بر رسیدگی ارسال شده است. 
در ۳٠ پرونده حکم قرار صادر شده و در نهایت متخلفان در ۲۵۳ 
پرونده جمعاً به پرداخت ۶۵ میلیارد و ٨۲۴ میلیون ریال جریمه 
محکوم شــده اند.وی در رابطه با پرونده های عدم ایفای تعهدات 
ارزی در چهار ماهه نخست سال جاری گفت :٧۹٧پ رونده عدم 
ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات 
دولتی تشــکیل شده اســت. همچنین از ابتدای امسال ٨۲٧پ 
رونده مختومه شده است که علت زیاد بودن تعداد پرونده های 
مختومه این است که بخشی از پرونده ها مربوط به سال گذشته 
است.رایگانی اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده های مختومه ١٧٠ 
هزار میلیارد تومان اســت. وی در رابطه با میزان محکومیت این 
پرونده ها افزود: یک میلیارد و ۶۳١ روپیه ،۹۹٧ میلیارد ریال ،۳ 
میلیارد درهم ١٧ میلیون دار، ۲۲ میلیارد وون کره ،۲۹٨ هزار 
دار کانــادا ،١ میلیارد و ۶۶٠ لیر ترکیه از جمله ارقام مربوط به 

پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی است.

 سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت مطرح کرد:
  وضع عوارض صادراتی برای پیشگیری

 از خام فروشی
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمــت در خصوص اقدامات صورت 
گرفته مبنی بر پیشگیری از صادرات روغن پایه افزود: موضوع عرضه روغن پایه 
تولیدی از لوبکات در بورس کاا با هدف الزام چهار شــرکت تولید کننده روغن 
به رعایت میزان عرضه در بورس در دستور کار پیگیری است.محمدرضا کامی 
با بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اشتغال، 
ایجاد ارزش افزوده و پیشگیری از خام فروشی است.دبیر ستاد تنظیم بازار بیان 
کرد: یک شرکت از چهار شرکت عمده تولید کننده روغن پایه نسبت به صادرات 
بخش عمده ای از روغن پایه تولیدی خود اقدام می کند، این در حالی اســت که 
اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا تامین بازار داخلی و پیشگیری 
از خام فروشی است .کامی با اشاره به اینکه اگر شرکتی نسبت به رعایت میزان 
عرضه تعیین شــده در بورس اقدام نکند به مراجع نظارتی معرفی خواهد شد، 
اضافه کرد: قانونگذار با هدف ایجاد شفافیت مقرر کرده است صنایعی که شکلی 
از انحصار در آنها وجود دارد مثل فواد، روغن موتور و صنایعی که سهمشان از 
بازار قابل ماحظه است در بورس حضور یابند.وی در توضیح این مطلب، افزود: 
برای مدیریت تولید و عرضه این دسته از صنایع دو روش وجود دارد، یک روش 
قیمت گذاری تثبیتی و عرضه کاا با حواله اســت که این شیوه می تواند زمینه 
ســاز ایجاد رانت باشد و امکان نظارت بر این روش با توجه به محدودیت منابع 
انســانی و بازرسی دشوار خواهد بود.سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صمت ادامه داد: دولت تصمیم گرفته اســت این دسته از کااها علیرغم اینکه 
انحصار در آنها وجود دارد، برای شفاف شدن خرید و فروش و معین بودن عرضه 
کنندگان و خریداران در بورس کاا عرضه شــود.کامی اضافه کرد: با توجه به 
شرایط خاصی که توضیح دادم، مکانیزم عرضه کاا در بورس یا انتقال تقاضا در 
داخل بورس و همچنین قیمت گذاری آن نمی تواند به طور کامل رها و در قالب 
مکانیزم های بورس باشد چرا که خریداران، صنایع پایین دستی تولیدی هستند 
، پس در ســامانه مجزایی مثل بهین یاب یا با تعیین فهرســت واحدهای مجاز 
تولیدی، خریداران این کاا تعیین می شوند.این مقام مسئول درباره تعیین نرخ 
نیز، گفت: قیمت این کااها نیز در محدوده قیمت جهانی تعیین نرخ می شــود، 
امــا چون انحصار وجود دارد عرضه کننده می توانــد مقادیر عرضه را در بورس 

کاهش یا افزایش دهد.

تعیین سه مولفه برای مدیریت بازار
کامی بیان کرد: از این رو باید ســه مولفه دیگربرای مدیریت بازار مد نظر قرار 
گیرد. اولین مولفه تعیین حداقل مقادیر عرضه در بورس است که از آن به عنوان 
کف عرضه نام برده می شــود . مولفه دوم تعیین قیمت پایه در بورس اســت و 
سوم تعیین سقف قیمت عرضه کاا در بورس، چرا که اگر سقف قیمت باز باشد 
واحدهای تولیدی با عدم رعایت کف عرضه در بورس سعی می کنند قیمت را به 
سمت افزایش حداکثری سوق بدهند .دبیر ستاد تنظیم بازار توضیح داد:به این 
ترتیب مولفه کف عرضه ، قیمت پایه و قیمت سقف در کااهای انحصاری جهت 
شفافیت خرید و فروش جزو مولفه های غیر قابل انکار هستند که اگر بدان توجه 
نشــود در شرایط فعلی که مولفه های اقتصاد کان خصوصا قیمت ارز نوساناتی 
را تجربه می کند، مشــکل ساز خواهد بود.کامی در پاسخ به این سئوال که چرا 
ســتاد تنظیم بازار اقدامی برای ممانعت از صادرات روغن پایه را در دستور کار 
قرار نمی دهد؟ گفت: ستاد تنظیم بازار در سال ۹٧ و ۹٨ اختیارات ازم در این 
خصوص را دار بود اما این اختیارات هنوز در سال جدید به ما اباغ نشده است .

وضع عوارض صادراتی برای پیشگیری از خام فروشی
وی با تاکید بر اینکه کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار هنوز تشکیل جلسه نمی دهد 
چــرا که در انتظار دریافت این مصوبه اســت، تاکید کــرد: امیدواریم به زودی 
اختیارات ازم در این زمینه اباغ شــود تا با وضع عوارض صادراتی نســبت به 
پیشگیری از خام فروشی اقدام کنیم .سرپرست معاونت بازرگانی داخلی گفت: 
در حقیقت قانونگذار برای آنکه صادرات مواد خام اولویت نیابد، نســبت به وضع 
عوارض صادراتی بر مواد خام یا روغن پایه اقدام می کند و بدون تردید در صورت 

دریافت مجوز ازم ستاد تنظیم بازار نیز چنین خواهد کرد.

تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۲.۶ میلیارد دار شد
کل حجم تجارت ایران با کشور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول ۹ ماه که از اجرای موافقت نامه گمرکی ایران 
با این اتحادیه می گذرد )آبان ١۳۹٨( به ۶/۲ میلیارد دار و وزن ٧.۵ میلیون تن رســید. مهدی میراشــرفی با اعام این 
خبر گفت: طی مدت مذکور، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا شامل ٧۶۲ میلیون دار به وزن ١.۹ میلیون تن به روسیه 
با ســهم ۵۳ درصد از ارزش و ١۴۳ درصد از وزن، ارمنســتان با ۲۴ درصد از ارزش و ۴٠ درصد از وزن و قزاقستان با ١۵ 
درصد ازارزش و ١۵ درصد از وزن بوده اســت. وی افزود: ٨۳ درصد از ترکیب کااهای ایرانی صادره به اتحادیه اوراسیا را 
کااهای کشــاورزی تشکیل می داد.رییس کل گمرک ایران همچنین اظهارداشت: در مدت مذکور ایران ١.٨ میلیارد دار 
کاا به وزن ۵.۵ میلیون تن از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وارد کرد که روسیه با ١.۵ میلیارد دار و وزن ۴.۳ میلیون 
تن و قزاقســتان با ۲۹٨ میلیون دار و وزن ١.١ میلیون تن عمده شرکای تجاری در بحث واردات ایران بودند. میراشرفی 
تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد کااهای وارداتی ایران از کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا، کااهای اساسی و نهاده های 

دامی و نباتی بوده است.

کشــورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و 
ترکیه در چهار ماهه نخست امسال مهم ترین 
مقاصد صادراتی و کشــورهای چین، امارات، 
ترکیه، هند و آلمان عمده ترین مبادی وارداتی 
اقتصادی  بررسی های  معاونت  بوده اند.  کشور 
اتاق بازرگانی تهران براساس آمارهای منتشر 
شده از سوی گمرک در گزارشی نوشت: ایران 
در چهار ماهه نخست امسال ٨.٧ میلیارد دار 
صادرات و ١٠.۹ میلیارد دار واردات داشــته 
و در مجموع رقم کل تجارت کشــور طی این 
مدت به ١۹.۶ میلیارد دار رســیده اســت.

صادرات طی ایــن مدت ایران به چین رقمی 
معادل دو میلیارد و ۴٧۴ میلیون دار، به عراق 
یک میلیارد و ۹۶۵ میلیــون دار، به امارات 
یک میلیارد و ۲١۶ میلیون دار، به افغانستان 
٧١۳ میلیون دار و بــه ترکیه ۴٠۵ میلیون 
دار بوده است.ســهم کشورهای چین، عراق، 
امارات، افغانستان و ترکیه به عنوان پنج مقصد 

اول صادرات ایران بــه ترتیب از کل صادرات 
ایران در چهار ماهه نخســت امســال برابر با 
۲٨.۴ درصد، ۲۲.۶ درصــد، ١۴ درصد، ۲.٨ 
درصد و ۴.٧ درصد بوده اســت.به این ترتیب 
٧٧.۹ درصــد از کل صــادرات ایران در چهار 
ماهه نخســت امســال به این ۵ کشور انجام 
شده است. از سوی دیگر ایران طی مدت زمان 
مورد گــزارش ۲ میلیارد و ٨٠۶ میلیون دار 
واردات از چین، ۲ میلیارد و ۴٧۹ میلیون دار 
از امارات، یک میلیــارد و ١٧٨ میلیون دار 
از ترکیــه، ٧۵٧ میلیــون دار از هند و ۵۳۶ 
میلیون دار از آلمان داشته است.سهم چین از 
کل واردات ایران طی این مدت معادل ٧.۲۵ 
درصــد، امارات ۲۲.٧ درصــد، ترکیه ١٠.٧٨ 
درصد، هند ۶.۹۳ درصد و آلمان ۴.۹١ درصد 
بوده است. همچنین مقاصد ٧١.٠۲ درصد از 
کل واردات ایــران نیز طی این مدت از این ۵ 

کشور انجام شده است.

معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت گفت: در برنامه های ســال جاری 
وزارتخانــه، تمرکز به صادرات به کشــورهای 
دوست و همسایه است.به گزارش شاتا، سعید 
زرندی گفت: هدفگذاری صادرات غیر نفتی در 
ســال ۹۹ حدود ۴١ میلیارد دار پیش بینی 
شــده اســت که عمده آن را روی کشورهای 

همسایه برنامه ریزی کرده ایم.
وی افزود: شــیوع بیماری کرونا و بسته شدن 
برخــی از مرزها و مشــکات حمــل و نقل، 
مشــکاتی را برای صــادرات غیر نفتی ایجاد 
کرد و در ســه ماهه ابتدای ســال ۹۹ حدود 
۶ میلیــارد و ۳٠٠ میلیون دار صادرات انجام 
شد.زرندی گفت: این روند کاهشی صادرات در 
همه کشــورها اتفاق افتاده است و منحصر به 
ایران نبوده البته با تمهیدات انجام شده اغلب 
مرزهای تجاری ایران با کشــورهای همسایه 
باز شــده و روند مبادات تجاری بهبود یافته 
اســت.معاون طرح و برنامه افزود: محصوات 

پتروشیمی، داروی انســانی، سیمان، شمش 
آلومینیوم، شیشه جام، فواد خام، کاتد مس 
، کاشــی و ســرامیک و محصوات فوادی از 
اقامی بودن که در این سه ماه علی رقم همه 
مســائل پیش آمده ، صادر شده است.زرندی 
همچنین گفــت: ما از ورود ســرمایه گذاران 
خارجی خصوصا از کشورهای دوست استقبال 
می کنیم و برای سرمایه گذاران خارجی برخی 
امتیــازات و خدمات ویــژه در نظر گرفته ایم.

معاون طرح و برنامه تاکید کرد: ورود ایرانیان 
خارج از کشــور به ســرمایه گذاری در بخش 
صنعت و معدن را فرصت خوبی برای کشــور 

می دانیم و آمادگی ایــن همکاری در وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت وجــود دارد.زرندی 
افزود: فرصت های ســرمایه گذاری و پیشران 
برای صنعت کشور را مشخص کردیم و تاش 
داریم سرمایه گذاری ها را به این سمت سوق 
دهیم.وی توضیح داد: در ســه ماهه امســال 
١٨طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب 
در هیات سرمایه گذاری خارجی شده که پیش 
بینی ســرمایه گذاری این طرح ها حدود نیم 
میلیارد دار است.معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت همچنین گفت: 
یک از موضوعات مهم برای ما داخلی ســازی 
محصوات مهمی است که هم اکنون واردات 
می شود و ما از سرمایه گذاری در این تولیدات 
حمایت می کنیموی افزود: اقدامات خوبی در 
این راستا در حال انجام است و ما هدف گذاری 
انجام داده ایم که امسال بیش از ۳ میلیارد دار 
از محصوات وارداتی خود را داخلی سازی کرد 

و در کشور تولید نماییم.
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 تولید میلگرد آجدار N40 ،سبد محصوات فوادی ذوب آهن
 را تکمیل تر کرد

برای اولین بار میلگرد آجدار ســایز ۴٠ طبق اســتاندارد ملی INSO ۳١۳۲ و مطابق گرید آج ۴٠٠ در کارگاه نورد 
۳٠٠ ذوب آهن اصفهان تولید شــد و ســبد محصول میلگرد این شــرکت را کامل تر کرد.علیرضا مهرابی سرپرست 
خدمــات فنــی تولید نورد  در این خصوص گفت : با توجه به خط تولید کارگاه نــورد ۳٠٠ و نیروی نوردی باا برای 
تولید محصول آجدار N۴٠، امکان تولید این محصول در گروه نهایی وجود نداشــت که در این راستا نیروی نوردی و 
گشتاور با توجه به قدرت موتور و ضریب گیربکس های قفسه میانی محاسبه گردید و با بررسی های به عمل آمده و 
صحت سنجی انجام شده، تولید محصول در قفسه های میانی امکان سنجی گردید . بدین منظور کارشناسان طراحی 
کالیبر این مجموعه، مراحل بررســی و طراحی کالیبر بیضی ماقبل آخر و کالیبر قفســه آخر میلگرد آجدار N۴٠ را 
در قفســه های ١۳ و ١۴ گروه میانی انجام دادند.وی افزود: مشــکل تولید محصول در گروه میانی فاصله زیاد آخرین 
قفسه با راهگاه های رولیک دار انتقال محصول به بستر خنک کننده می باشد. لذا جهت جلوگیری از جا ماندن شاخه 
آخر در محدوده بین قفســه آخر و قفســه های نهایی، مراحل طراحی و ساخت ۴ عدد میز رولیک دار در دستور کار 
قرار گرفت و پس از تهیه نقشــه های اجرایی توســط دفتر فنی، توسط بخش مکانیک کارگاه، سفارش ساخت آن به 
کارگاه های ســاخت ارســال گردید و مراحل ساخت آن در کارگاه های ساخت مهندسی نت به پایان رسید و به نورد 
۳٠٠ تحویل داده شد.    علیرضا مهرابی اضافه کرد: سابقه تولید N۳۶ در کارگاه نورد۳٠٠ با وجود آمپر باا در قفسه 
هــای نهایی امکان پذیر نبود که ایــن نقیصه در تولید این محصول برطرف گردید و نکته دیگر اینکه در پروفیل های 
سنگین امکان حصول به خواص مکانیکی طبق استاندارد وجود نداشت که در این مرحله خواص مکانیکی قابل قبولی 
 ISO ، DIN ، Cares ، Got ، BS بدســت آمد.وی گفت: این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق کلیه استانداردها
ISO ASTM,, را دارد و برنامه آتی این مدیریت  تولید میلگرد آجدارN۵٠ در کارگاه نورد ۳٠٠ مطابق اســتاندارد 

INSO۳١۳۲ با کلیه گریدها می باشد.

 زرندی:
صادرات بیش از ۶ میلیارد دار کاا از ابتدای سال 99
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رئیس کل بیمه مرکزی خبر دادگزیده خبر

پرداخت هزینه کرونا به دارندگان بیمه تکمیلی
طبق اعام رئیس کل بیمه مرکزی، کسانی که بیمه درمان تکمیلی دارند 
در صورت ابتا بــه کرونا می توانند هزینه های پزشــکی خود را دریافت 
کنند.غامرضا ســلیمانی دیروز )دوشنبه( در نشست خبری که به صورت 
وبینار برگزار شــد در رابطه با وضعیــت پرداخت بیمه به بیماران کرونایی 
توضیحاتی ارائــه کرد.رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به توافقی که در 
رابطه با تامین هزینه درمان بیماران کرونایی صورت گرفته است گفت که  
مقرر شد کســانی که بیمه درمان تکمیلی دارند در صورت ابتا به کرونا، 
هزینه های پزشــکی خود را دریافت کنند.وی در ادامه با اشــاره به سایر 
اقدامات انجام شــده در صنعت بیمه در جریان کرونا گفت: بیمه مرکزی 
در اســفندماه ۴۶۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشــت برای تسریع درمان 
بیماران کرونایی پرداخت کرده است.سلیمانی ادامه داد: برای این که بتوانیم 
بخشی از مشکات کرونا را حل کنیم شرکت های بیمه برای پوشش ویژه 
ایــن بیماری در قالب طرح های بیمه عمر اعام تمایل کرده و ما نیز از آن 

استقبال کرده ایم.

آخرین خبر از خسارت هواپیمای اوکراینی
اما رئیس کل بیمه مرکزی در رابطه با آخرین وضعیت تعیین خســارت و 
پرداخت بیمه هواپیمای ساقط شده اوکراینی در دی ماه سال گذشته گفت 
که با توجه به اینکه این موضوع هیچ ارتباطی به شرکت های بیمه ایرانی 

نداشــت ما اصا ورود نکردیم.وی افزود: موضوع بیمه و خسارت هواپیمای 
اوکراینی بین دو طرف ایران و اوکراین اســت و با توجه به اینکه توســط 
شــرکت های بیمه اوکراین و بیمه اتکایی اروپایی بیمه شــده است هیچ 

ارتباطی به صنعت بیمه ما نداشته و تعهدی در این رابطه نداریم.

سرانه ۷10 هزار تومانی بیمه در ایران
رییــس کل بیمه مرکزی در ادامه به وضعیت بیمه در کشــور نیز اشــاره 
داشــت و گفت: سرانه حق بیمه در ایران ۷۱۰ هزار تومان است و با توجه 
به این که این رقم به صورت میانگین در کشورهای پیشرفته به ۸۱۸ دار 
می رســد که ما فاصله زیادی با آن داریم.وی همچنین با اشــاره به این که 
میزان ریســک تحت پوشــش در کشــور حدود ۵۰۰ میلیارد دار است، 
اضافه کرد: تقریبا تمامی پروژه ها و ریســک ها توسط شرکت های اتکایی و 
بیمه گر مســتقیم و حتی بیمه مرکزی تحت پوشش قرار دارد و امیدواریم 
توزیع ریسک به شرکت های خارجی را مجددا شروع کنیم.سلیمانی درباره  
وضعیت بیمه های زندگی نیز یادآور شــد: در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر 
تحت پوشــش بیمه های زندگی قرار دارد که ۱۴.۷ درصد از پرتفوی کل 
صنعت بیمه را تشــکیل می دهد. این در حالی است که ما به دنبال ایجاد 
صندوق بازنشستگی خصوصی هستیم تا افراد بتوانند در کنار صندوق های 

بیمه اجباری در صندوق های بیمه خصوصی هم عضو شوند.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک آینده، به 
مناسبت درگذشت حجت ااسام والمسلمین  

دکتر سیدعباس موسویان
رحلت اســتاد فرزانه، فقیه دانــا و توانا و پیش از همه، 
انسان وارســته، متخلق، خودساخته و خدوم خاص و 
عام، حجۀااسام دکتر سیدعباس موسویان، مایۀ تأثر 
و تألم قلبی ام شــد؛ ارتحال این مرد شریف و این بنده 
صالح خدا، برای جامعه فعال اقتصادی بازار پول و بانک 
و سرمایه را خسارتی گران می دانم که در وصف این خسارت و حزن ناشی از آن، 
قلم و زبانم تاب بیان بیش از این ریزه را ندارد؛ ناچار، ســکوت آمیخته با تمنای 
برترین رحمت الهی و علو رحمانی از محضر خداوند کریم را پایان این سطور قرار 
داده؛ به خود و همه دوست داران ایشان، به ویژه بازماندگان معزز آن مرد الهی، از 

جان، تسلیت عرض می کنم.

اناه واناالیه راجعون
محمد فطانت

 پیام تسلیت مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
 ایران به مناسبت درگذشت 

دکتر سیدعباس موسویان
ارتحال جانسوز اندیشمند برجسته و کم نظیر، حجت 
ااسام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان، موجی 
از اندوه و افسوس برای جامعه علمی ایجاد کرد. اندوه 
و غــم در از دســت دادن بزرگمردی که عمر پربرکت 
خود را وقف اعتای علوم مالی و اقتصاد اســامی کرد 
و متواضعانـه و بدون کمترین چشم داشت، خیل مشتاقـان علوم مالی اسامـی 
در داخل و خارج از کشــور را از خرمن پربار داشــته هایش بهره مند ساخت؛ و 
افسوس و صد افسوس که فقدان مردان بزرگ، جبران شدنـــی نیست.اینجانب 
که حدود ۱۵ سال، از بدو تأسیس کمیته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار 
تا ایجاد انجمن مالی اســامی ایران و پس از آن، حضور در شورای فقهی بانک 
مرکزی، همواره و از نزدیک توفیق همکاری و تعلم در محضر اســتاد فقیـــد، 
دکتر سیدعباس موسویان را داشتـــم، ایشان را نمونـه بارز یک فقیـه تیزبیـن، 
روشــنفکر، جامع نگر و در یک کام، تجسم عینی فقه پویـــای شیعه، به ویژه 
در حوزه اقتصاد یافتـــم که با ژرف اندیشی و تســلط به علم روز، برای مسائل 
و موضوعــات جاری در حوزه مالی و اقتصــادی، راهکارهایی خاقانه می یافت، 
راهکارهایی عملیاتی که در عین انطباق کامل با مبانی فقهی، مسیر توسعه نظام 
مالی را هموار و حرکت در این مسیر را پرشتاب می ساخت؛ و قطعا اغراق نخواهد 
بود اگر بگوئیم نظام مالی کشـــور، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه، 
توسعه امروز و آینده خود را مرهـون مجاهدت های شبانـه روزی این عالم فقیـد 
است.آثار علمی به جـــا مانده از استاد موسویان، بدون تردید جزء جامع ترین و 
ناب ترین متون علمی در حوزه مالی اســامی است، آثاری که از عمق بینش و 
خلوص نیت این گوهر ناب برخاســته و به خواســت خداوند متعال و با همت 
شاگردان و دوستداران ایشان، از این پس نیز منشـأ برکات و زایش های ارزشمند 
در حوزه اقتصاد اســامی خواهـــد بود.اینجانب با قلبی آکنده از اندوه، رحلت 
این عالم نستوه را به محضر مقام معظم رهبری، جامعه علمی کشـــور به ویژه 
شاگردان و عاقه مندان استـاد، خانواده محترم و سایر بازماندگان ایشان تسلیت 
عــرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای عزیز ســفرکرده مان، علو درجات و 

همنشینـی با انبیاء و اولیـاء الهی مسألت دارم.

رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعام کرد
 تحقق ۱۶۰ درصدی فروش اماک مازاد 

بانک مسکن
رییس اداره کل ســاختمان بانک مســکن،از تحقق 
۱۶۰ درصدی اهداف این بانــک برای فروش اماک 
مازاد و تملیکی در ســال ۹۸ خبر داد.اسحق خاکی، 
رییس اداره کل ســاختمان بانک مسکن در گفت و 
گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با بیان 
اینکه فروش اماک مازاد و تملیکی بانک یکی از مهمترین اهداف تعریف شده 
در سال های اخیر برای اداره کل ساختمان بوده است و در این زمینه اقدامات 
و عملکردهای مهمی در دستور کار قرار گرفته و انجام شده است، اعام کرد: 
بر این اساس در سال گذشــته حدود ۱۶۰ درصد از اهداف تعیین شده برای 
فروش این اماک محقق شــده اســت.خاکی افزود: هدف گذاری انجام شده 
برای فروش اماک مازاد بانک مســکن در ســال گذشته ۲۹۰۰ میلیارد ریال 
بوده که هدف حاصل شــده از فروش اماک مازاد بــه میزان ۴۵۹۴ میلیارد 
ریال برآورد شــده است که این میزان نشان می دهد در سال گذشته به طور 
دقیق ۱۵۸.۴۱ درصد هدف تعریف شــده بانک مســکن در ابتدای سال برای 
فروش اماک مازاد و تملیکی محقق شده است.وی یکی از مهمترین مصارف 
منابع مالی حاصل شده از فروش این اماک را افزایش توان مالی بانک مسکن 
به منظور پرداخت تســهیات به متقاضیان مسکن و همچنین استفاده از این 
منابع در جهت پیشبرد طرح های تامین مسکن متقاضیان و گروه های هدف 
اعام کرد.خاکی همچنین از فروش اماک مازاد و تملیکی بانک مســکن در 
۱۸ اســتان کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۹۸ در این استان 
ها مجموعا ۱۱۷ مورد از اماک مازاد و تملیکی بانک مســکن به بازار عرضه 
شــده و به فروش رفته اســت.به گفته وی این اماک در استان های اردبیل، 
اصفهان، آذربایجان غربی، بوشــهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراســان 
شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، 
گلســتان، گیان، مازندران، هرمزگان و همدان قرار دارند.خاکی همچنین در 
خصوص فعالیت های انجام شده در این حوزه در طول یکسال ۹۸ اعام کرد: 
بــا فروش و عرضه اماک تملیکی و فروش رفته بانک مســکن به تعداد ۱۱۷ 
مورد با ارزش ریالی ۴۵۹۴ میلیارد ریال، به همین میزان از بار اماک تملیکی 
و مازاد در اختیار بانک کاسته شده و معادل رقم اعام شده به منابع عملیاتی 
بانک مسکن افزوده شد.خاکی همچنین یکی دیگر از مهمترین اهداف محقق 
شده در سال گذشته در حوزه ماموریت های اداره کل ساختمان بانک مسکن 
را طراحی، بازســازی، احداث و اتمام ساختمان های شعب این بانک مطابق با 
برنامه ریزی های قبلی اعام کرد.به گفته وی در یکســال ۹۸، تعداد ۴ شعبه 
احداثی بانک مسکن با زیربنای 3۷۴۸ مترمربع به اتمام رسید. همچنین تعداد 
۷ شــعبه احداثی با زیربنای ۷۴۰۵ مترمربع و ۹ شعبه در دست طراحی برای 
بازسازی با زیربنای 33۸۷ مترمربع در دستور کار قرار گرفت.رییس اداره کل 
ساختمان بانک مسکن افزود: در سال ۹۸ همچنین بازسازی ۸ شعبه با زیربنای 

3۹۴۲ مترمربع به اتمام رسید.

شهروندان مراقب کاهبرداری در پوشش 
نذری اینترنتی باشند

پلیس فتا هشــدار داد فریب مجرمان ســایبری که ادعا دارند به مناسبت محرم 
بــرای افراد بی بضاعت یا بیماران نیازمند کمک یا نذری جمع می کنند را نخورید.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی پلیس فتا، ســرهنگ سامع خورشاد رییس پلیس 
فتا استان مازندران  اظهار داشــت: جمع آوری نذورات برای رساندن به دست افراد 
نیازمند یا حتی اماکن مذهبی از شــگردهای این مجرمــان بوده که تاش دارند 
تا با بازی با باورهای و احساســات مذهبی مردم در ماه محرم سوءاســتفاده کنند.

این مقام انتظامی با اشــاره به راه افتادن ســایت ها و کانال های خاص به مناسبت 
محرم که ادعا دارند برای افراد بی بضاعت یا بیماران نیازمند کمک جمع می کنند، 
افزود: شهروندان مراقب باشند و برای کمک به افراد بی بضاعت یا بیماران نیازمند 
حتما از طریق ســایت های مؤسسات معتبر اقدام کنند و به هیچ عنوان به پیام ها 
یا کانال های راه افتاده در شــبکه های اجتماعی اطمینان نکنند.رییس پلیس فتا 
استان مازندران  در خصوص دیگر ترفند این مجرمان سایبری گفت: در پی تبلیغات 
جمع آوری نذورات و کمک برای نیازمندان شاهد ارسال لینک های جعلی در کانال ها 
و شبکه های اجتماعی هستیم که با سرقت اطاعات بانکی شهروندان حساب بانکی 
آنها را خالی می کنند.این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه برخی از شهروندان این 

موارد توجه نکرده؛ نه تنها کمک مالی یا نذرشان به دست نیازمندان نمی رسد، 

جزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت
طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده، حاکی 
از آن است که ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت مشموانی که روش مدیریت 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. در واقع بانک 
ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز ســهام عدالت را بابت وام با نرخ سود ۱۸ درصد 
و دوره بازپرداخت سه ســاله ارائه می کنند.زمزمه های اعطای کارت اعتباری 
به مشموان ســهام عدالت از مدت ها قبل به گوش می رسید و چندی پیش 
حسین ساح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - اعام کرد که دارندگان 
سهام عدالت کارت اعتباری دریافت خواهند کرد و این موضوع به تصویب نهایی 
رسیده است.در این راســتا، بانک ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت 
را وام با نرخ ســود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ســه ساله پرداخت می کنند.

این تسهیات در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. در 
خصوص کارت اعتباری باید متذکر شــد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت 
کارت اعتباری مذکور اســتفاده شود، نیازی به پرداخت سود به بانک ها نیست 
در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود ۱۸ درصدی خواهند شد.به نظر می 
رســد این طرح از بانک ملی آغاز شــده و آنطور که این بانک اعام کرده است 
۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت به افراد وام داده می شود و هر روزی که افراد 
درخواست وام دهند با ارزش همان روز سهام عدالت به متقاضیان این تسهیات 

ارائه خواهد شد.

انقباض پولی راهکار مدیریت اقتصاد کشور
با توجه به عدم امکان انقباض سیاســت های بودجه ای دولت، به نظر می رســد 
که انقباض پولی تنها گزینه ای اســت کــه می تواند تا حدی انتظارات تورمی و 
روند شــرایط اقتصاد کشــور را تغییر دهد.بررسی آمارها و وضعیت متغیرهای 
کان اقتصاد ایران نشان می دهد که کشور در شرایط بسیار ویژه ای قرار گرفته 
اســت و این شرایط نیازمند سیاست گذاری فعال در جهت تغییر است. افزایش 
ریســک در اقتصاد جهانی، تداوم نااطمینانی باا در اقتصاد کشور، سرریز شدن 
آثار انتظارات تورمی در بازارهای کاایی، افزایش ســرعت گردش پول و کمبود 
ابزارهای در اختیار سیاست گذار ســبب شده تا گزینه انقباض پولی )از طریق 
افزایش نرخ ســود ســپرده بانکی( از معدود انتخاب های پیش رو جهت کنترل 
شــرایط موجود باشد. آنچه در ادامه می آید، شرح مختصری از وضعیت اقتصاد 
کشور و اســتدال هایی است که می توان در ضرورت انقباض پولی عنوان کرد.

ریسک در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. اقتصاد ایران که از میانه های پاییز 
ســال گذشته بنا به دایلی نظیر ریســک های سیاسی خارجی، مساله کسری 
بودجه و بیماری کرونا وارد فضای نااطمینانی شــده است، با توجه به پایداری 
تمامی موارد مذکور، همچنان در این فضا قرار دارد. نزدیک شدن به تاریخ ۱3 
نوامبر و دوگانه حدی ترامپ/بایدن، نااطمینانی را به صورت پیوســته افزایش 
خواهد داد و تا روز انتخابات، امکان تغییر این فضا در اقتصاد ایران وجود نخواهد 
داشت. کاهش تمایل افراد به انجام مخارج مصرفی و سرمایه ای در شرایط عدم 
اطمینان، از اصول خدشــه ناپذیر علم اقتصاد است که سبب خواهد شد وجوه 
مازاد در اقتصاد ایران بنا به دایلی از جمله انتظارات تورمی باا، به فعالیت های 
سفته بازانه وارد شوند و نوسانات قیمتی در تمامی بازارهای دارایی مشاهده شود. 
شــرایط بازارهای دارایی به شکلی بوده که تمامی بازارهای چهارگانه ارز، طا، 
مسکن و سهام در تیرماه نیز شبیه به خردادماه رشد دو رقمی را ثبت کرده اند. 
البته بازدهی بازارها در تیرماه بسیار بیشتر از خرداد بوده به شکلی که به غیر از 
بازار مسکن، رشد سایر بازارها بیش از ۲۰ درصد بوده است.انتظارات تورمی که 
در فصول اخیر در بازارهای دارایی اثرگذاری می کرد، در حال سرریز در بازارهای 
کاایی اســت. اثرگذاری متغیرهایی نظیر انتظارات تورمی و نااطمینانی که تا 
پیش از این تنها در بازارهای دارایی مشــاهده می شد، در تیرماه وارد بازارهای 
کاایی شده است به شــکلی که نرخ تورم ماهانه تیرماه )۶.۲ درصد( تقریبا با 
تورم فصل اول برابر بوده اســت و دومین رکورد ماهانه رشــد قیمت ها در دهه 
۹۰ برای تیرماه ســال جاری ثبت شده اســت. در کنار افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و فشــار مضاعف بر گروه های درآمدی پایین، دالت این موضوع برای 
اقتصاد کان مساله تحریک بیشتر انتظارات و فعالیت های سفته بازانه است که 
خود می تواند منجر به افزایش مجدد قیمت ها شود. بررسی شرایط تراکنش های 
شاپرکی نشانگر آن است که ارزش تراکنش های شاپرکی با رشد 33.۸ درصدی 
نســبت به ماه قبل )رشد ۹۶.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل( رکورد 
جدیدی را ثبت کرده اســت و این موضوع، به خوبی افزایش تقاضا در بازارهای 
کاایی را نشان می دهد. کاهش قابل ماحظه سطح موجودی مواد اولیه بنگاه ها 
طی ماه های اخیر نیز عامل دیگری است که می تواند روند افزایشی قیمت ها را 
تشدید کند. برآوردهای نگارنده )که پیشتر در همین ستون منتشر شده( نشانگر 
آن اســت که نرخ تورم شــهریورماه احتماا در محدوده 3۰ تا 33 درصد قرار 
خواهد گرفت.سرعت گردش پول همچنان در حال افزایش است. سیاست گذار 
پولی و ارزی کشــور که در دو ســال اخیر اقدامات و سیاست های بسیار مهم و 
کارآمدی را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبی را نیز از این حیث برای خود فراهم 
کرده اســت، طی ماه های اخیر با در نظر گرفتن خطرات و پیامدهای رشد پایه 
پولی و نقدینگی، تصمیم به پایین نگاه داشتن نرخ سود سپرده های بانکی گرفته 
اســت اما به نظر می رسد در این بین، مساله افزایش سرعت گردش پول که تا 
حد زیادی ناشــی از انتظارات تورمی بوده مورد غفلت واقع شــده است. نتیجه 
این موضوع، کوچ نقدینگی از ســپرده های بلندمدت به سپرده های جاری بوده 
به شکلی که سهم سپرده های جاری به رقم بسیار خطرناک ۲۰ درصد رسیده 
اســت. عدم جذابیت فعلی نرخ سود ســپرده بانکی )که مقدار حقیقی آن در 
محدوده منفی ۱۰ درصد قرار دارد( در تیرماه به حدی رسیده است که مقادیر 
مطلق سپرده های یکساله برای نخستین بار از ابتدای سال ۱3۹۷ تاکنون کاهش 
یافته است. عدم تغییر نگرش سیاستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکی )که 
در حال حاضر یکی از معدود ابزارهای در اختیار سیاست گذاران اقتصادی کشور 
اســت( شرایط وخیم انتظارات، ســرعت گردش پول، تورم و نااطمینانی را باز 
هم نامســاعد خواهد کرد.ابزارهای در اختیار سیاست گذار بسیار محدود است. 
تنگنای ارزی در کشــور که در ماه های اخیر به دلیل مشکات ناشی از بیماری 
کرونا تشدید شده و البته به شرایط تجارت غیرنفتی نیز تسری یافته سبب شده 
تا عما امکان مدیریت بازار ارز برای سیاســت گذار بسیار دشوار شود. در زمینه 
سیاســت مالی نیز، انقباض )جهت کنترل تورم( به دلیل نرخ رشــد اقتصادی 
منفی در دو سال اخیر، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این شرایط، به نظر 
می رسد که سیاست انقباض پولی تنها گزینه ای است که می تواند تاحدی روند 

شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 3۴.۱ 
درصدی مانده سپرده ها و 3۰ درصدی 
پایان  بانکــی در  مانــده تســهیات 
اردیبهشــت ماه ۹۹ نســبت به مقطع 

مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده ســپرده ها 
و تســهیات ریالــی و ارزی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ حاکی 
از آن اســت که مانده کل ســپرده ها 
بالغ بر ۲۸۵۷۶.۸ هــزار میلیارد ریال 
گردیده است که نسبت به مقطع مشابه 
ســال قبل ۷۲۶۵.۶ هزار میلیارد ریال 
)3۴.۱ درصد( و نســبت به پایان سال 
قبل معــادل ۱۴۱۴ هزار میلیارد ریال 

)۵.۲ درصد( افزایش نشــان می دهد. 
به  بیش ترین مبلغ ســپرده ها مربوط 
اســتان تهران با مانــده ۱۵۵۷۹ هزار 
میلیارد ریــال و کم ترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
اســت.مانده  ریال  میلیارد  ۷۱.۴ هزار 
کل تســهیات بالغ بر ۱۹۹۵3.۷ هزار 
میلیارد ریال است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل ۴۶۰۷.۵ هزار میلیارد 

ریال )3۰ درصد( و نسبت به پایان سال 
قبل ۵۹۷.۹ هزار میلیــارد ریال )3.۱ 
درصد( افزایش داشته است. بیش ترین 
مبلغ تسهیات مربوط به استان تهران 
با مانــده ۱۲۹۱3 هــزار میلیارد ریال 
و کم تریــن مبلــغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۸.۷ هزار 
میلیارد ریال است.شــایان ذکر اســت 
نسبت تسهیات به ســپرده ها بعد از 

کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
ســال قبل، به ترتیب 3.۲ و ۲.۴ واحد 
درصد کاهش نشــان می دهد. نسبت 
مذکور در اســتان تهران ۹۰.۵ درصد 
و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ 
درصد اســت.بانک مرکزی اعام کرده 
اســت که یکی از علل مهم باا بودن 
رقم تسهیات و ســپرده ها در استان 
تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب 
بانک ها و مؤسســات اعتباری اســتان 

تهران انجام می شود.
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سپرده های بانکی 34 درصد 
افزایش یافت

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئوکنفرانسی با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با مروری بر عملکرد این بانک 
در حوزه پولی و بانکی و نیز بخش تعاون، دســتاوردهای 
بانک توسعه تعاون را در ده سال اخیر تشریح کرد.حجت 
اله مهدیان در این نشســت که به مناســبت یازدهمین 
سالگرد تأسیس بانک و همچنین بزرگداشت روز خبرنگار 
با حضور جمعی از رسانه های تصویری به صورت حضوری 
و تعداد کثیری از اهالی رســانه به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، ضمن تبریــک روز خبرنگار به همه فعالین 
عرصه رســانه، خبرنگاری را شغلی حساس، پر ریسک و 
بسیار سخت توصیف نمود و برای همه تاشگران عرصه 
خبر آرزوی موفقیت نمود.مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
اظهار داشــت: بانک توســعه تعاون در آغاز دوازدهمین 
ســال فعالیت خود قرارگرفته اســت و ایــن بانک با در 
اختیار داشــتن ۴۴۰ واحــد بانکی و پنج هــزار نیروی 
انسانی، ارائه دهنده خدمات تخصصی بانکی به تعاونگران 
و همچنین خدمات مالی و بانکی به آحاد جامعه است.وی 
با اشاره به حضور بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از چهار 
موسسه عامل پرداخت تسهیات اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری گفت: این طرح از بهمن ماه سال ۹۶ در این 
بانک پیگیری و به اجرا درآمده اســت و در چهار مرحله 
ابتدایی ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیات به کارآفرینان و 
تعاونگران مناطق روســتایی و عشایری پرداخت گردیده 
اســت که ماحصل این تسهیات توسعه ای، ایجاد بالغ بر 

3۶ هزار شــغل در این مناطق بوده است.مهدیان حجم 
تســهیات پرداختی در مرحله پنجم طرح را ۱۵ هزار 
میلیارد ریال تســهیات اعام نمود و افــزود: در پایان 
مرحله پنجم، حجم تســهیات پرداختی بانک در این 
طرح به ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیات خواهد رسید که 
سهم ۲۰ درصدی از مراحل اجرایی و تخصصی طرح به 
نام بانک رقم خواهد خورد.حمایت بانک توسعه تعاون از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا همچنان ادامه دارد.مهدیان 
همچنین در پاســخ به سؤالی در خصوص اقدامات بانک 
توسعه تعاون در حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا، اقدامات حمایتی این بانک در مواجهه با شــرایط 
اقتصادی جدید به دلیل شــیوع این ویروس را در چهار 
مرحله، قابل ذکر دانســت و گفت: بانک توســعه تعاون 
در حمایــت از تعاونی ها در ایام کرونا در نخســتین گام 
با حضور در تفاهم نامــه چهارجانبه با حضور وزارت کار 
و رفــاه اجتماعی، صندوق کارآفرینــی امید و صندوق 

سرمایه گذاری بخش تعاون اقدام به پرداخت تسهیات 
حمایتی به این دسته از تعاونی ها نموده است.وی گفت: 
در این بخــش ۱۰۰ میلیارد تومان با نــرخ ۴ درصد و 
بازپرداخت یک ســاله پیش بینی شــده است که تاکنون 
بالغ بر ۲۶3 شــرکت تعاونی در این چهارچوب به بانک 
معرفی شده و بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان تسهیات از سوی 
بانک توسعه تعاون در این راستا به تعاونی های آسیب دیده 
از کرونا پرداخت گردیده است که تا پایان سال مجموع 
این حجم تســهیات به صورت کامــل پرداخت خواهد 
شد که این نخســتین اقدام مشترک با عنوان »جنبش 
بخــش تعاون علیه کرونــا« بوده اســت.مهدیان افزود: 
عاوه بر ایــن، مبلغ ۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت 
از کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا از محل منابع 
داخلی بانک با نرخ ۱۴ تــا ۱۸ درصد با بازپرداخت ۲۴ 
ماهه از ســوی بانک توسعه تعاون پیش بینی شده که از 
این میزان تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به متقاضیان 
واجد شــرایط پرداخت گردیده اســت.مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون تأکید کرد: همچنین بر اساس تکلیف بانک 
مرکزی به شــبکه بانکی کشــور، در اقدام بعدی اقساط 
سه ماهه اســفند، فروردین و اردیبهشت، برای در حدود 
۴۸ هزار فقره ای که از تســهیات قرض الحســنه بانک 
توسعه تعاون به مبلغ مجموعاً ۵۵ میلیارد تومان استفاده 
کرده بودند، دریافت نشد و به مهلت سررسید بازپرداخت 

این تسهیات افزوده گردید.

  مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد:

ایجاد 36 هزار اشتغال جدید در مناطق روستایی با تسهیات بانک

تعهدی برای هواپیمای اوکراینی نداریم
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گزیده خبر

با پایان مهلت تعیین شده
تیم تحقیقات درباره انفجار بیروت گزارش 

خود را تحویل داد
مهلتی که شورای عالی دفاع لبنان برای انجام تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت 
تعیین کرده بود، دیروز )دوشــنبه( رسما به پایان رسید.به گزارش ایسنا، به نقل 
از روزنامه عربی۲۱، تحقیقات لبنان درباره انفجار بندر بیروت ۵ اوت آغاز شــد 
و امروز مهلت تعیین شــده برای تحقیقات به پایان رسید.به گفته منابع ۲۳ تن 
در پی انفجار بندر بیروت بازداشــت شده اند.روزنامه الجمهوریه لبنان اعام کرد 
کمیته تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت گــزارش خود را آماده کرده و آن را 
برای دبیرخانه شــورای وزیران کابینه فرســتاده تا امروز در جلسه مقرر در کاخ 
بعبدا ارائه شود.به گفته منابع دستگاه قضایی امروز گزارش برخی از فرماندهان 
امنیتی درباره تحقیقات را بررسی می کند.این روزنامه نوشت که انجمن قضات 
لبنان امروز)سه شنبه( ساعت ۱۱ پیش از ظهر به وقت محلی موضوع مهمی را در 
کاخ دادگستری بیروت اعام می کند که گام مهم و بی سابقه ای در تاریخ دستگاه 

قضایی به حساب می آید.

 لوکاشنکو رسما پیروز انتخابات 
باروس شد

کمیســیون مرکزی انتخابات باروس امروز اعام کرد که بر اساس نتایج اولیه 
شمارش آراء، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور با کسب ۸۰ درصد 
آراء پیروز شده است.رویترز به نقل از گزارش این کمیسیون نوشت که اسوتانا 
تیخانوسکایا آموزگار پیشین زبان انگلیسی و رقیب اصلی لوکاشنکو توانست ۹.۹ 
درصد آراء به دســت آورد.دیشــب و پس از پایان زمان اخذ رأی و در پی اعام 
نظرسنجی های پس از رأی گیری که لوکاشنکو را با ۷۹ درصد آراء برای ششمین 
بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعام می کرد، هزاران تن از مخالفان وی در 
شهرهای مختلف باروس به خیابان ها آمده و با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از فعاان حقوق بشر خبر داد که در جریان 
برخورد یک کامیون به معترضان در مینســک، یک نفر کشته و دو تن دیگر به 

شدت مجروح شدند.

 اشرف غنی دستور آزادی ۴۰۰ زندانی 
طالبان را صادر کرد

رئیس جمهوری افغانستان دستور آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد.
به گــزارش پایــگاه اینترنتی شــبکه تلویزیونی ســی ان ان، »اشــرف غنی«، 
رئیس جمهوری افغانســتان امروز - دوشنبه- دستور آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان 
را صادر کرد، اقدامی که مسیر را برای آغاز گفت وگوهای بین اافغان باز می کند. 
شــورای لویه جرگه افغانستان روز گذشــته آزادی ۴۰۰ زندانی باقی مانده گروه 
طالبان را تایید کرد.در این راســتا، ارگ ریاســت جمهوری افغانستان از امضای 
حکم آزادی زندانی های طالبان توسط اشرف غنی پس از تصمیم اعضای جرگه، 

خبر داد.

چین چند مقام آمریکایی را تحریم کرد
چین از تحریم شــماری از سناتورهای آمریکایی خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، چین دیروز - دوشــنبه- از تحریم شماری از سناتورهای آمریکایی خبر 
داد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین اعام کرد که پکن »تدر کروز« و »مارکو 
روبیو«، سناتورهای آمریکایی را در واکنش به تحریم های واشنگتن علیه رئیس 
اجرایی هنگ کنگ شــامل تحریم قرار می دهد. همچنین »مایکل آبراموویچ«، 
رئیس مرکز خانه آزادی و »کنث راث«، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشــر نیز 
شــامل تحریم قرار خواهند گرفت. این مقام رســمی دولت چین اعام کرد که 
تحریم های مذکور بافاصله اجرایی خواهند شــد. وی همچنین تاکید کرد که 
تحریم مقام های هنگ کنگ از ســوی آمریــکا »مداخله« در امور داخلی چین 

است.

منابع آگاه اعام کردند:
 گفت وگوهای بین اافغان ۱۶ آگوست 

آغاز می شود
منابع آگاه از آغاز مذاکرات بین اافغان طی روزهای آینده خبر دادند.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، منابع آگاه از آغاز مذاکرات بین اافغان طی روزهای آینده 
خبر دادند. به گفته منابع آگاه، قرار تا شــش روز دیگر گفت وگوهای بین اافغان 
آغاز شود.این خبر را تلویزیون ملی افغانستان اعام کرد.بنا به گفته منابع آگاه، 

مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ۱۶ آگوست آغاز می شود.

 دادگاه واشنگتن ولیعهد عربستان
 را احضار کرد

دادگاهی در واشــنگتن حکم احضار برای محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان 
سعودی به اتهام تهدید ســعد الجبری مقام پیشین وزرات اطاعات این کشور 
که اکنون به کانادا گریخته است را صادر کرد.به گزارش رسانه های عربی، دادگاه 
واشــنگتن افزون بر ولیعهد سعودی، حکم احضار برای ۱۳ نفر از تبعه عربستان 
سعودی مقیم آمریکا که با این پرونده مرتبط هستند صادر کرده است.   شبکه 
الجزیره روز دوشنبه در این باره گزارش داد که احضار ولیعهد سعودی در پرونده 
سعد الجبری مسئول ســابق اطاعات عربستان سعودی با صراحت آمده است.  
پیش از این، الجبری از ولیعهد عربســتان و نزدیکان وی برای تاش و مدیریت 
قتل او به دادگاه واشنگتن شکایت کرده است.  به گزارش الجزیره، طرح دعوی 
الجبری بر اساس اسنادی است که تاکید دارد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
تیمی را به کانادا فرســتاده اســت تا او را به قتل برســانند.   اســناد مذکور بر 
اســاس اطاعاتی است که مسئولین ارشــد آمریکایی از جزئیات عملیات ترور 
الجبری از سوی بن سلمان آگاه شده اند.  این دادخواست  اشاره دارد که ولیعهد 
ســعودی، الجبری را در کانادا و آمریکا تحت تعقیب قرار داده است تا او را ترور 
کند و پرونده های بســیار مهمی را به دســت آورد. بر اساس این گزارش وزارت 
امور خارجه آمریکا چند روز قبل به پرونده ســعد الجبری افسر سابق اطاعات 
عربستان ورود کرد، درست یک روز پس از آن که الجبری علیه ولیعهد عربستان 
سعودی در دادگاه آمریکا طرح دعوی کرد که شامل حقایقی هولناک بود. وزارت 
امــور خارجه از تاش های الجبری قدردانی و او را به عنوان یک شــریک قابل 
اعتماد دولت آمریکا در موضوعات ضد تروریســم توصیــف کرد.  پیش از این 
روزنامه وال اســتریت ژورنال  از نگرانی مقامــات اطاعاتی آمریکا و کاناد برای 
اقدام عربستان جهت جلب الجبری خبر داده و نوشته بود:  ریاض سعی در جلب 
سعد الجبری مشاور سابق شــاهزاده »محمد بن نایف« )ولیعهد سابق( و مقام 
ارشد ســابق اطاعات عربستان که مسئولیت پرداخت اعتبارات مالی کشورش 
برای »مبارزه با تروریســم« را بر عهده داشت و اکنون به کانادا گریخته را دارد، 
اما مقامات اطاعاتی آمریکا و اروپا نگران آن هســتند که اقدامات عربستان در 
این باره موجب شــود یکی از طرفین یا هر دوی آن ها برای تقویت موضع خود، 
اسرار و رازهای حساس همکاری واشنگتن و ریاض به بهانه مبارزه با تروریسم را 
فاش کنند. وال اســتریت ژورنال افزوود:   در حالی که مقامات عربستان هنوز به 
دلیل اتهام فساد و غارت امول عمومی، خواستار استرداد الجبری که هم اکنون در 
تبعید اجباری در کانادا اقامت دارد، هستند، گزارش مبسوطی از پول های زیادی 
که باید برای منافع خارجی عربستان توسط الجبری زمانی که او دست راست بن 
نایف ولیعهد و وزیر کشور سابق سعودی بود، خرج می شد را منتشر کرده است.

مادورو به مناسبت هفتادمین سالگرد روابط ایران و ونزوئا؛
 روابطی ناگسستنی میان تهران و کاراکاس 

شکل گرفته است
»نیــکاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئا با انتشــار بیانیه ای به مناســبت 
هفتادمین ســالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ونزوئا اعام کرد: در طول این 
سال ها روابط دوجانبه عمیق و برادری ناگسستنی میان دو کشور شکل گرفته 
و با دفاع از حاکمیت تقویت شــده اســت.  به گزارش شــبکه تلویزیونی تله 
سور، گرامیداشــت هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ونزوئا دیروز 
)یکشنبه( با حضور »خورخه ارئاسا« وزیر امور خارجه دولت بولیواری، »حجت 
اه سلطانی« سفیر ایران در ونزوئا و همچنین »کمیسیون مشترک« دو کشور 
در ســفارت ایران در ونزوئا برگزار شــد.خورخه ارئاسا با تاکید بر همبستگی 
تهران با کاراکاس در میانه تحریم ها و فشارهای غیرقانونی خصمانه و یکجانبه 
آمریکا علیه ونزوئا، گفت: رفتار جمهوری اســامی پیام شــرافت و عزت به 
جهان اســت؛ پیامی که می تواند سرمشق کسانی باشد که علیه امپریالیسم 
می جنگند.سفارت ایران در ونزوئا در حالی میزبان مراسم هفتادمین سالگرد 
روابط دیپلماتیک دو کشور بود که تعمیق روابط دوجانبه و برادری ناگسستنی 
در نقطــه مقابل تحریم های خصمانه آمریکا علیه دو ملت، دســتاورد این دو 
کشــور هم پیمان در طول این سال ها به شــمار می رود. »نیکاس مادورو« 
رئیس جمهوری ونزوئا نیز با انتشــار بیانیه ای به همین مناســبت اعام کرد: 
یــادآوری این تاریخ مایه مباهات ملت و دولت بولیواری اســت؛ در طول این 
سال ها روابط دوجانبه عمیق و برادری ناگسستنی میان دو کشور شکل گرفته 

و با دفاع از حاکمیت تقویت شده است. .

موسوی در نشست خبری مطرح کرد؛

 دستاویز قراردادن حادثه انفجار بیروت غیرقابل قبول است
 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برخی افراد در لبنان با تحریک خارجی 
به دنبال اغراض خاص هســتند، گفت: اگر عده ای از افراد، گروه ها و کشــورهای 
خارجی بخواهند حادثه تاثربرانگیز انفجار در بیروت را دســتاویز اغراض و اهداف 
سیاسی قرار بدهند، غیرقابل قبول است. »سیدعباس موسوی« پیش از ظهر دیروز 
در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تبریک اعیاد و همچنین روز خبرنگار گفت: 
از زحمات و تاش خبرنگاران و روزنامه نگاران در عرصه اطاع رسانی و روشنگری 
می کنند،  قدردانی می کنم و امیدوارم در سنگر اطاع رسانی و روشنگری همچنان 
بدرخشید.  وی با اشــاره به سالروز ورود آزادگان به کشور اظهار داشت: قدردان، 
زحمات و شکنجه هایی آزادگان که در رژیم بعث متحمل شدند، هستیم. سالگرد 
۲۸ مرداد را هم در پیش رو داریم که به خوبی نشانه گر دخالت خارجی و آمریکا 
در ســقوط دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق اســت. این رویه همیشــگی 
آمریکایی ها است.  سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوات لبنان تصریح 
کرد: ابعاد این حادثه همچناندر حال بررسی است، اما ایران از همان ساعات اولیه 
در کنار دولت و ملت لبنان قرار گرفت. وزیر خارجه تماسی با همتای لبنانی خود 
گرفتند و رئیس جمهور هم دســتوراتی دادند. تاکنون چندین کمک و هواپیما به 

لبنان ارسال شده و طی روزهای آینده هم این کمک ها ادامه می یابد. 
موسوی همچنین در خصوص رایزنیهای دیپلماتیک طی روزهای اخیر هم گفت: 
وزیــر امور خارجه در روزهای اخیر گفت و گویــی با همتایان لبنانی و اوکراینی 
داشــتند. یک گفت وگوی ویدئوکنفرانسی با همتای اماراتی خود داشتند. رئیس 
کمیته بین الملل دوما روسیه هم مهمان وزیر امور خارجه بودند که درباره روابط 
دوجانبه و چشــم انداز روابط دو کشور گفت وگو شد.وی با اشاره به انفجار در بندر 
بیروت و تحوات پس ازآن در لبنان اظهارداشــت: حادثه بزرگ بود طبیعی است 
که مردم ناراحت شــوند تبعات هم خواهد داشت، اما اگر عده ای از افراد، گروه ها 
و کشــورهای خارجی بخواهند این حادثه تاثربرانگیز را دستاویز اغراض و اهداف 
سیاســی قرار بدهند غیرقابل قبول است.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی افزود: 
طبیعی از مردم از این حادثه ناراحت باشــند اما به نظر می رســد برخی افراد با 
تحریک های خارجی به دنبال اغراض خاصی هســتند که پسندیده نیست. ملت 
لبنان ملت رنج کشــیده ای هســت و جا دارد که با حفــظ آرامش اجازه بدهند 
مسئولین به امور رسیدگی بکنند تا به آام مردمی که در این حادثه ناگوار صدمه 
دیدند، رســیدگی شود.وی در عین حال گفت: باید نسبت به این حادثه عمیق تر 
نــگاه کرد و باید دید که علت اصلی این حادثه چه بوده و بعد از آن قضاوت کرد. 
دیدید که برخی از کشورها با ریاکاری فکر کردند که خودشان را مدافع مردم لبنان 
نشــان بدهند و با مردم لبنان هــم دردی بکنند و همانطور که در یک اظهارنظر 
عرض کردم اگر صداقت دارند سعی کنند تحریم هایی که اخیراً علیه دولت و ملت 
لبنان وضع کردند را برطرف کنند. موسوی تصریح کرد: لبنان از این حوادث زیاد 

دیده و با مقاومتی که در این ملت را داریم همه را پشت سر خواهد گذاشت.

 تیمی که در حال شکست است، نفرات خود را تعویض می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوال ایرنا درباره کناره گیری برایان 
هوک و ارتباط آن با ناکامی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ابراز داشت: 
جابجایــی افراد و نمایندگان ویژه، برای ما اهمیت چندانی ندارد. طبیعی اســت 
آنها وقتی شکســت بخورند، افراد را جابجا کنند. در بازی فوتبال هم همین گونه 
است. تیمی که در حال شکست است افراد را عوض می کند در حالی که می دانند 
وقتی عقب هســتند ایــن تغییرات در نتیجه اثری نــدارد.  وی اضافه کرد: ما به 
تعویض های پی در پی که به خاطر شکســت های پی در پی از ملت ایران اســت، 

توجه نداریم.  موسوی در پاسخ به سوال دیگر ی درباره تاش آمریکا برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی و جلسه فردای شورای امنیت در این باره بیان کرد: تحریم 
تسلیحاتی بیش از آنکه علیه ملت ایران تهدید باشد، تهدیدی علیه شورای امنیت 
و سازوکارهای قانونی این نهاد است.  سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه 
آمریکایی ها با استفاده از ابزار شورای امنیت می خواهند شورای امنیت را به نابودی 
بکشــانند یا تحت انقیاد خود دربیاورند، یادآور شــد: اعضای شورای امنیت باید 
مواظب باشــند در دام آمریکایی ها علیه شورای امنیت و سازوکارهای بین المللی 
نیفتند و امیدواریم این اقدام آمریکا با هوشــیاری رهبران کشورهای مستقل دنیا 
و رایزنی های ایران با دوستان و کشورهای مختلف، به نتیجه نرسد و یک ناکامی 
دیگر برای آمریکا رقم بخــورد.وی درباره ادعای مقامات آمریکایی درباره دخالت 
ایران در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا اظهارداشت: این از ادعاهای مضحک 
آمریکایی ها است که اخیرا با چشم انداز تیره و تاری که برایشان وجود دارد آن را 
مطــرح می کنند. ایران خیلی به افراد، جریان ها و احزاب داخلی توجه ندارد بلکه 
به رفتار، کردار و منش آنها و تعامل شان با جمهوری اسامی ایران توجه می کند.

این دیپلمات ارشد با بیان اینکه  در این ۴۱ سالدولت های مختلف با رویکردهای 
مختلــف را آزموده ایمکه تقریبا همه آنها مردود شــدند، گفت: برای ایران فرقی 
ندارد چه حزبی برســرکار باشد و لذا نه دخالت می کنیم و نه نتیجه برای ما مهم 
است. موسوی یادآورشد: اگر آنها این احساس را دارند نشانه بزرگی ایران و قدرت 
ایران اســت و نشان می دهد سیاست هایشان علیه ایران شکست خورده و بازتاب 
شکست ها را در سیاست داخلی مشــاهده کرده و از آنها به عنوان دخالت تعبیر 
می کنند.  وی درباره پیامک هایی که آمریکایی ها برای برخی از شهروندان ایرانی 
ارســال کرده اند، اظهار داشت: محتوای این پیامک ها بی اساس است اما تجاوز به 
حقوق و حریم شهروندان ایرانی است و نشان می دهد سطح فکر، تعامل و برخورد 
با ملت ایران پیش پا افتاده است.  سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره 
ســفر مقامات ایرانی به لبنان طی روزهای آتی هم گفت: ســفر یکی از مقامات 
بلندپایه کشــور به لبنان در دستورکار اســت که در صورت نهایی شدن، ظرف 
روزهای آینده اعام می شــود. ما چه با سفر و چه بی سفر، در کنار دولت و ملت 
لبنان هستیم و کمک های ما محدود به سفر کردن نیست و به این کمک کردن 

ادامه می دهیم.

خبر رسمی مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی در پاکستان نداشتیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شایعه توقیف نفتکش ایرانی در پاکستان هم 
گفت: براساس بررسی ها هنوز رسما چیزی به ایران در این باره اعام نشده و هیچ 
خبر رســمی مبنی بر توقیف کشتی حاصل نشــده است اما از طریق بخش های 
ذیربط در حال پیگیری و جمع آوری اطاعات هستیم که در صورت صحت و سقم 
واکنش ازم را نشان می دهیم.موسوی درباره حضور عناصر طالبان در پارک ملت 
طی هفته های گذشته هم ابراز داشت: جمهوری اسامی میزبان میلیون ها شهروند 
افغانســتانی است که ممکن اســت هرکدام گرایش های مختلفی داشته باشند و 
طرفدار احزاب، گروه ها و جریان های افغانستانی باشند. در مورد وابستگی به یک 
گروه باید نهادهای مرتبط نظر دهند که وابسته بودند یا صرفا ابراز احساسات بوده 
است.وی درباره آزاد شدن ۴۰۰ زندانی طالبان در افغانستان هم بیان کرد: توافق 
دولت افغانستان با سایر گروه ها از جمله طالبان یک موضوع داخلی است. ایران از 
هر روند و واقعه ای که به بازگشت صلح و ثبات در افغانستان کمک کند و موجب 
تسهیل گفت وگوهای بین اافغانی با محوریت دولت شود و همچنین از تحواتی 

که روند را به سمت مثبت شدن پیش ببرد، استقبال می کند.

رئیس جمهــوری آمریــکا در جمع خصوصی 
حامیان خود اعام کرد که در صورت پیروزی 

در انتخابات آتی، ظرف چهار هفته به توافقی 
 )app.com( با ایران دست می یابد.تارنمای اپ
وابسته به روزنامه یو اس ای تودی، این محفل 
خصوصی در شهر انگ برنچ ایالت نیوجرسی 
تشــکیل شــده بود و هدف از آن جمع آوری 
کمک مالی برای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ 
بود.به نوشــته اپ، گردهمایی دیروز در منزل 
یکی از حامیان ترامپ که به تازگی در پی ابتا 

به بیماری کووید ۱۹ درگذشــته بود، برگزار 
شــد و هر کدام از شرکت کنندگان از ۵ هزار 
و ۶۰۰ دار تا ۲۵۰ هزار دار به ستاد ترامپ 
کمک کرده و فرصت یافتند تا با بهره گیری از 
این مهمانی خصوصــی با وی عکس انداخته 
و در میزگردی با او شــرکت کنند.در فیلمی 
که رسانه جوئیش اینســایدر از این مهمانی 
منتشر کرد، ترامپ به حامیان خود وعده داد 

که در صورت پیــروزی در انتخابات ۱۳ آبان 
ظرف یک ماه به توافقی با ایران دست یابد.وی 
گفت: اگر ما پیروز شــویم، ظرف چهار هفته 
توافقی با ایران خواهیم داشــت.ترامپ حدود 
دو ماه پیش در گردهمایی انتخاباتی خود در 
شهر تولسا ایالت اوکاهاما، با بیان این که قصد 
دارد یک توافق خیلی ســریع و بهترین توافق 
ممکن را )با ایران( انجام دهد، هشدار داده بود: 

زمانی که در انتخابات پیروز شوم، ایران هزینه 
بسیار بااتری خواهد پرداخت.وی گفت: ایران 
به شدت خواستار امضای یک توافق است اما 
جان کری به آنها گفته اســت که صبر کنید 
چــون اگر ترامــپ در انتخابات ببازد، شــما 
صاحب آمریکا خواهید شد.وی افزود: من هم 
به آنها )ایران( گفتم که می توانید صبر کنید 
اما زمانی که من در انتخابات برنده شوم، شما 
باید هزینه بســیار بیشتری بپردازید تا اینکه 
بخواهید اآن توافق کنیــد. بله واقعاً من این 

را به آنها گفتم.

ترامپ درصورت پیروزی در انتخابات؛
ظرف چهار هفته با ایران توافق می کنم

در بیانیه پایانی »کنفرانس حمایت بین المللی از بیروت 
و ملت لبنان« آمده اســت: جامعه جهانی و دوســتان 
نزدیک لبنان و شــرکایش هرگز ملت این کشــور را 
تنها نخواهند گذاشت.به گزارش سایت النشره، در این 
بیانیه اشاره شده است: انفجار بیروت که این شهر را در 
قلب آن هدف گرفت به منزله شــوکی برای کل ملت 
لبنان، دوستان  و شرکایشان در خارج بود.در این بیانیه 
تصریح شده اســت: شرکت کنندگان تصمیم گرفتند 
با قاطعیت و همبســتگی به یاری ملت لبنان و بیروت 
بپردازند تا نتایج فاجعه چهار اوت را پشت سر بگذارند.

آنها توافق کردند منابع مهمی را در روزها و هفته های 
آتی با هدف پاســخگویی به نیازهــای فوری بیروت و 
ملت لبنان فراهم کنند.شرکت کنندگان در کنفرانس 
توافق کردند، کمک هایشان سریع، کافی و متناسب با 
نیازهای ملت لبنان و هماهنگ تحت رهبری سازمان 
ملل باشد و مستقیما و در نهایت شفافیت و کارآمدی 
در اختیار ملت لبنان قرار بگیرند.در این بیانیه تصریح 
شد: براساس خواست ملت لبنان به تحقیقات بی طرف 
و قابل اعتماد و مســتقل در خصوص انفجار بیروت به 

صورت فوری کمک می شود.شرکت کنندگان همچنین 
از شجاعت قابل توجهی که اولین پاسخ دهندگان، کادر 
پزشکی، تیم های تحقیقات، جستجو، امداد و نجات، کل 
لبنانی ها و تیم های بین المللی برای یاری به زخمی ها و 
قربانیان نشان دادند و نیز تاش های فوق العاده صلیب 
سرخ و دفاع مدنی لبنان تقدیر کردند.طبق این بیانیه، 
نیازهای صریحی به صورت خاص در بخش پزشکی و 
ســامت، آموزش، مواد غذایی و در سطح آماده سازی 
شــهری وجود دارد و این محورها در قالب برنامه های 

کمک های فوق العاده بین المللی در اولویت هستند.در 
بیانیه پایانی این کنفرانس تاکید شــد: شرکای لبنان 
آماده حمایت از شکوفایی اقتصادی و مالی این کشور 
هســتند که مســتلزم تعهد مقامات لبنانی به انجام 
سریع اقدامات و اصاحات است.در این بیانیه به حجم 
تعهدات مالی اشــاره نشد اما ریاست جمهوری فرانسه 
اعام کرد، تعهــدات مالی که برای کمک به لبنان در 
آینده نزدیک دریافــت کرده به حدود ۲۵۲.۷ میلیون 

یورو رسید.

بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی حمایت از بیروت؛ 

تعهدات مالی به حدود ۲۵۳ میلیون یورو رسید

بزودی به باکو می روم
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه درباره جابجایی سفرا و سخنگوی آتی 
وزارت امور خارجه هم یادآور شــد: تابســتان ها فصل جابجایی ماموران دیپلماتیک در نمایندگی های 
خارجی است. پنج، شش سفیر از جمله سفیر ایران در باکو جابجا می شوند. احتماا به زودی من به باکو 
می روم. جانشــین بنده هم به زودی اعام می شود.موسوی درباره تاش آمریکا برای تمدید تحریم های 
تســلیحاتی عنوان کرد: اینها وقتی با یک ناکامی مواجه می شوند، آسمان و ریسمان را به هم می بافند. 
مخصوصا رژیم فعلی آمریکا که استاد ربط دادن همه امور غیر مرتبط به یکدیگر است.وی با بیان اینکه 
اقدام آمریکا علیه یک سازوکار بین المللی، شورای امنیت و قطعنامه آن و همچنین چندجانبه گرایی است، 
گفت: آمریکا از ابزار شورای امنیت علیه شورای امنیت استفاده می کند. فکر می کنیم این هوشیاری در 
ســایر کشورها و اعضا شورای امنیت نسبت به نیت آمریکا وجود دارد. خوش بین به موفق شدن آمریکا 
نیســتیم و احتمال می دهیم آنها ناکام شوند و کشــورهای شورای امنیت مراقبت می کنند تا آمریکا از 

شورای امنیت سوء استفاده نکند.

برخی اعضای شــورای همکاری خلیج فارس از مفاد نامه دبیرکل به شــورای امنیت اطاع 
نداشتند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش عربستان در صدور و امضای نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری 
خلیج به شورای امنیت هم گفت: نامه ای که به اسم کشورهای عضو شورای همکاری به امضای دبیرکل 
جدید آن رسید و به شورای امنیت داده شده است و براساس اخبار موثق، برخی از شورای همکاری از 
مفاد آن اطاع نداشتند.موسوی اضافه کرد: به نظر ما نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نظر همه 
اعضای آن نیست. همواره اعام کردیم به دنبال همکاری دسته جمعی با کشورهای خلیج فارس هستیم 
و پیشنهاداتی هم به آنها داده بودیم.وی با اشاره به پیشنهادات سابق ایران برای همکاری با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس خاطرنشان کرد: به کشورهایی که نسبت به رفع تحریم های تسلیحاتی ابراز نگرانی 
کردند، می گوییم شــما منطقه را به انبار اســلحه و مهمات تبدیل کرده اید. اگر نگرانی است ما و سایر 

کشورهای منطقه باید از اقدامات ما شما نگران باشیم که خطرناک است.

موسسات بیروت باید اصاح مالی شوند
شرط صندوق بین المللی پول برای کمک به لبنان

صندوق بین المللی پول برای افزایش کمک به لبنان برای عبور این کشــور از بحران ناشــی از انفجار بندر 
بیروت در اقدامی مداخله جویانه این شــرط را گذاشــت که تمامی موسسات این کشور باید تمایل خود را 
برای اصاحات مالی نشان دهند.به گزارش رویترز، کریستالینا گئورگوا مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول 
طی بیانیه ای خطاب به کنفرانس کمک اضطراری به لبنان عنوان کرد که برای تحقق اقدامات این صندوق 
در کمک مالی به لبنان ازم است موسسات مالی این کشور دست به اصاحاتی همچون شفاف سازی مالی 
بزنند.حتی پیش از انفجار بیروت، بحران مالی باعث شــده بود تا لبنان حدود ســه ماه پیش وارد مذاکره با 
صندوق بین المللی پول شــود.این مقام ارشــد اجرایی صندوق بین المللی پول تصریح کرد: آماده افزایش 
اقداماتمــان در زمینه کمک به لبنان هســتیم اما به اتحاد اهداف در لبنان نیاز داریم. ازم اســت تمامی 
موسسات مالی لبنان در اجرای اصاحات مورد نیاز متحد و مصمم شوند.گئورگوا افزود: متعهد شدن نسبت 
به اعمال اصاحات مالی، میلیاردها دار را به نفع مردم لبنان آزاد خواهد کرد. این لحظه سرنوشتســازی 
برای سیاستگزاران لبنانی محسوب می شود.در کنفرانس روز گذشته حمایت از لبنان، شرکت کنندگان وعده  
کمک حدود ۲۹۸ میلیون داری را برای کمک به لبنان به دنبال انفجار بیروت ارائه کردند. سه شنبه گذشته 
در پی وقوع آتش ســوزی گســترده  در یکی از انبارهای مواد آتش زا واقع در بندر بیروت، انفجار مهیبی در 
انبارهای مجاور آن که حاوی دو هزار و ۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بود، رخ داد که ۱۵۸ نفر کشــته و  افزون 

بر شش هزار نفر زخمی شدند.
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نتایج یک مطالعه مروری نشــان داد که سبزیجات برگی مثل نعنا 
که با فاضاب ها آبیاری می شــوند،  آلوده به فلزات سنگین هستند 
و تاثیر آن بر ســامت کودکان بیشتر از بزرگســاان است. امروزه 
بحران کم آبی، باعث شــده که برخی کشاورزان محصوات خود را 
با فاضاب آبیاری کنند. بسیاری از صنایع آاینده هایی مثل فلزات 
ســنگین تولید می کنند که ورود آن ها بــه محیط های آبی باعث 
آلودگی های بسیاری می شود. فلزات سنگین، مثل کادمیوم، سرب،  
نیکل و... ســمی هســتند و به دلیل نیمه عمر باایی که دارند در 
طبیعت قابل تجزیه نیســتند. فلزات سنگین موجود در خاک و آب 
می تواند در ســبزیجات تجمع پیدا کند و وارد بدن انسان شود. این 

مواد در سبزیجات برگی شکل، معموا تجمع بااتری دارد. 

بر اساس آمارهای موجود میزان تراز آب این دریا در سال جاری حدود 
۳ تا ۴ سانتی متر نسبت به سال گذشته پایین تر است و در شرایطی که 
با تغییر اقلیم مواجه هســتیم، کاهش فشار انسانی که قابلیت مدیریت 
دارد، بهترین روش برای مواجهه با تنش های زیست محیطی خواهد بود. 
دکتر حمید علیزاده تشکیل دریاچه خزر را بر اثر عوامل طبیعی دانست 
و افزود: در زمان های بسیار گذشته دایل زمین شناختی بر نوسانات تراز 
آب دریای خزر موثر بوده اســت ولی در هزاران سال  اخیر عمده دایل 
نوســانات آب این دریا مربوط به شرایط اقلیمی می شود. وی دو عامل 
"ورود آب" و "تبخیر آب" را از مهمترین دایل نوســان تراز آب دریای 
خزر نام برد و یادآور شــد: عمده آب هــای ورودی به این دریا از طریق 

رودخانه ها و بارش مستقیم بر روی دریا است،.

محققان کاتالیست نانواسفنجی ســاختند که می تواند پاستیک را به 
هیدروکربن ها تجزیه کند و همچنین قادر است دی اکسیدکربن  موجود 
در هوا را به ســوخت تبدیل کند. اســیدهای جامد از جمله مهمترین 
کاتالیزورهای ناهمگن هســتند که پتانسیل جایگزینی اسیدهای مضر 
بــرای محیط زیســت را دارند و در برخی از مهمتریــن فرآیندها نظیر 
کراکینگ هیدروکربن ها، آلکیاسیون و تخریب پسماندهای پاستیک 
و همچنین تبدیل دی اکسیدکربن به سوخت می توان اسیدهای جامد 
را جایگزین اســیدهای مایع مضر کرد.دو اســید جامد شناخته شده، 
زئولیت های بلوری و آلومینوسیلیکات آمورف هستند و اگر چه زئولیت ها 
به شــدت اســیدی هســتند، اما به دلیل ذات متخلخلی که دارند، از 

محدودیت هایی نیز برخوردار هستند .

اثرات آبیاری گیاه نعنا با فاضاب 
حاوی فلزات سنگین بر سامت

کاهش 4 سانتی تراز آب دریای 
خزر در سال جاری

امکان تجزیه پاستیک و تولید 
سوخت با کاتالیست نانواسفنجی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پلیکان ها در شهر سیدنی استرالیا

چراغ سبز روسیه به هیوندای برای خرید کارخانه جنرال موتورز
سرویس ضد انحصار روسیه به هیوندای برای خرید کارخانه جنرال موتورز در سنت پترزبورگ چراغ سبز نشان داد. سازمان ضد انحصار 
این کشور اعام کرد درخواست احتمالی هیوندای برای خرید این کارخانه را تائید می کند. ماه پیش بود که زیرمجموعه روسی هیوندای 
تائید کرد گفت وگوهایی برای خرید این کارخانه صورت گرفته اما جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است. کارخانه جنرال موتورز در 
سنت پترزبورگ ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارد. این کارخانه در سال ۲۰۰۸ تأسیس اما در سال ۲۰۱۵ تعطیل 
شد که دلیل آن تصمیم جنرال موتورز برای کاهش عملیات تولید خود در برخی بازارها بوده است. سرمایه گذاری جنرال موتورز در این 
کارخانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون دار بوده و از جمله محصوات تولید شده در آن می توان به شورولت کروز، دومین نسل شورولت تریل بلیزر 
و اوپل آسترا اشاره کرد. موضوع جالب اینکه هیوندای و کیا قبًا کارخانه ای در سنت پترزبورگ با ظرفیت تولید ساانه بیش از ۲۰۰ هزار 
دستگاه را داشته اند. این کارخانه اقدام به تولید شاسی بلند هیوندای کرتا و سواریس و همچنین کیا ریو می کند. کره ای ها ظاهراً به دنبال 
خرید دومین کارخانه هستند تا کراس اوورهای بیشتر از جمله توسان را بسازند. این خودروسازان کره ای سال پیش بیش از ۴۰۰ هزار 

دستگاه خودرو در روسیه به فروش رسانده که بیشتر از فروش غول خودرویی روسیه یعنی آوتوواز بوده است.

کرونا فرصت دیده شدن ورزش همگانی را فراهم کرد
استاد دانشگاه به نقش مثبت بیماری کرونا در دیده شدن ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: کرونا بستر ازم را برای آشتی مردم با ورزش 
همگانی فراهم کرده است. محمد پورپناهی گفت: مشکاتی که با فقر حرکتی، کمبود حرکتی و چاقی مردم مواجه هستیم ریشه در سال های 
گذشته فدراسیون همگانی دارد که متاسفانه نتوانستند عملکرد ازم را داشته باشند، یعنی ورزش همگانی که باید سامت محور و نشاط محور 
باشد و در واقع فلسفه و شال که ورزش همگانی این است که مردم به صورت ارزان، راحت و با امکانات در دسترس بتوانند سامتی خود را 
به دست آورند و فعالیت بدنی را انجام دهند منتهی فدراسیون در سال های قبل از مسیر خود خارج شد و به سمت حوزه قهرمانی که اصًا 
فلسفه همگانی نیست، رفت. خوشبختانه در حال حاضر کرونا این فرصت را به وجود آورده تا ورزش همگانی خود را نشان دهد. کرونا باعث شد 
رویدادهای ورزش همگانی خاصیت و تنوع خود را از دست بدهد و رسانه به سمت ورزش همگانی روی آورد. در حدود ۶ ماه اخیر فدراسیون 
ورزش های همگانی در حال انجام کارهایی است و پویش آماده باش را به تازگی راه اندازی کرده است. آموزش هایی توسط مربیان در کمیته های 
مختلف انجام داده خواهد شد. همانطور که می دانید فدراسیون ورزش های همگانی بیشترین تعداد انجمن و کمیته ها را در اختیار دارد و طرح 

آماده باش ایده خوبی است تا با وجود کرونا مردم در فضای مجازی آموزش های ازم را ببینند و حداقل فعالیت هایی را در منزل انجام دهند.

رد مانند رد همتاآن هنرمند ه ر جاه ندا وان جوانمرد ه ر جود ندا ه نبیره ه هنر زنده کند ام نیاام حَّسان و منیع از پدرش زنده شدست همه باشند سراسر امراء و وزراپدرانش را ا خالد اگر رشَمُرم ز رب جود و شجاعت ز عجم فّر و بهاچار چیز از رب و از عجمش میراث است وز دلش وام  کند شمس رخشنده ضیاقمر از شمس رخشنده ضیا وام  کند جاهٔ حور بیارد ز جَنان باد صباعکس خورشید بدزدد ز فلک ار بهار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

انیمیشــن کوتاه »خورده شــده« به کارگردانی محســن رضاپور در بخش رقابتی یازدهمین جشنواره  
انیمیشــن »آنیبار« کوزوو به نمایش درمی آید.آنیبار تنها جشنواره  انیمیشن »کوزوو« و از بزرگ ترین 
رویدادهای فرهنگی این کشــور اســت که از ۱۷ تا ۲۳ اوت )۲۷ مرداد تا ۲ شــهریور( برگزار خواهد 
شــد.همزمان با برگزاری این رویداد سینمایی و در کنار نمایش فیلم های منتخب، برنامه های مختلفی 
نظیر کارگاه های تخصصی انیمیشن، سخنرانی ها، مباحثات، رویدادهای ویژه، بحث و گفتگو با فیلمسازان 
و همچنین کنسرت و کمپینگ برگزار خواهد شد.این جشنواره تاش می کند فیلم هایی که از نظر فنی و 
هنری کیفیت باایی دارند را به نمایش بگذارد.»خورده شده« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی است و در جیبی استودیو ساخته شده است.این انیمیشن کوتاه پیش از این برنده  جایزه  ویژه  
هیات داوران یازدهمین جشنواره  بین المللی پویانمایی تهران شده و در بخش مسابقه ی ده ها جشنواره ی 
بین المللی چون جشنواره بین المللی فیلم کودک نیویورک و اشتوتگارت )که مورد تایید آکادمی اسکار 
هستند(، سیکاف، استاپ موشن مونترال و... به رقابت پرداخته است.داستان انیمیشن »خورده شده« در 

دنیایی ُرخ می دهد که همه در حاِل خوردن یکدیگر هستند.

هرگز رهایم مکن
 Never Let Me :هرگــز رهایم مکن )به انگلیســی
Go( رمانی نوشــته کازوئو ایشــی گورو نویسنده 

ژاپنی- بریتانیایی است که در سال ۲۰۰۵ منتشر 
شــد. این رمان در همان ســال نامزد جایزه بوکر 
و در ســال ۲۰۰۶ نامزد جایزه آرتور سی کارک 
شــد. مجله تایم نیز آن را به عنوان بهترین رمان 
سال ۲۰۰۵ برگزید و آن را در لیست ۱۰۰ رمان 
برتر انگلیســی زبان، از سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۵ قرار 
داد. در ســال ۲۰۱۰ ایــن رمان بــه کارگردانی 
مارک رومانک، بــا همین نام از ســوی هالیوود 
نیز دستمایه اقتباس ســینمایی قرار گرفت.کتی 
اچ سی و یک ســاله داســتان زندگیش را برای 
ما روایت می کند. کتی، تامی و روت دانش آموزان مدرســهٔ شــبانه روزی نامعمولی به نام 
هیلشم هستند. در هیلشم دانش آموزان فقط به یادگیری و آفرینش هنرهایی مثل نقاشی، 
سفال گری و کاردســتی می پردازند و بر ســامتی بچه ها نظارت شدیدی اعمال می شود. 
همچنان که کتی داســتان بزرگ شــدن خودش و دوستانش، عشــق ناگفته اش به تامی و 
دوســتی پر فراز و نشیبش با روت را پیش می برد، ما هم به آهستگی پی به حقیقت وجود 
این بچه ها می بریم.این دانش آموزان هیلشــم به گونه ای هســتند که متولد شــده اند تا 
اعضــای بدن خود را اهدا کنند و به تدریج بمیرند.انها ابتدا قبل از اهدای عضو مددکار می 
شــوند. این اثر ایشــی گورو، رمان تکان دهنده ای است آکنده از احساس شکنندگی انسان 
معاصر، خاطرات به یادماندنی شــخصیت هایی که رفته رفتــه به حقیقت دوران کودکی به 

ظاهر شاد و نیز آینده خود پی می برند.

کازوئو ایشی گورو
کازوئو ایشــی گورو نویســندهٔ انگلیسی ژاپنی تبار 
اســت که خانــواده اش وقتــی پنج ســاله بود به 
انگلســتان مهاجرت کردند. ایشــی گورو مدرک 
کارشناســی خود را در زبان انگلیســی و فلسفه 
از دانشــگاه کنــت در ســال ۱۹۷۸ و مــدرک 
کارشناســی ارشد را در رشته نویسندگی خاقانه 
در ســال ۱۹۸۰ از دانشــگاه انگلیــای شــرقی 
دریافت کرده اســت. او یکی از شناخته شده ترین 
نویســندگان معاصر انگلستان اســت و در سال 
۱۹۸۶ برای کتــاب هنرمندی از جهان شــناور 
برندهٔ جایزهٔ وایت بِرد و در سال ۱۹۸۹ برای کتاب 
بازمانــدهٔ روز برندهٔ جایزهٔ بوکر شــد. از بین آثار 
او کتاب هــای وقتی یتیم بودیم و هرگز رهایم مکن نیز به فهرســت نهایی جایزهٔ بوکر راه 
یافتند. در ســال ۲۰۰۸، مجله تایمز او را در رده ۳۲ در بین ۵۰ نویســنده برتر انگلیسی 
از ســال ۱۹۴۵ قرار داده اســت. ایشی گورو در ســال ۲۰۱۷ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. 
رمانهای بازمانده روز و هرگز رهایم مکن او به صورت فیلم ســینمایی درآمده اند. تعدادی 
از رمان های او در زمان گذشته اتفاق می افتند. رمان هرگز رهایم مکن بن مایه های تخیلی 
و آینده گرا دارد اما در ســال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روی می دهد. به همین دلیل داستان در 
دنیایی خیالی می گذرد. رمان چهارم او، تســلی ناپذیر، در شهری بی نام در اروپای مرکزی 
اتفاق می افتد. بازمانده روز هم در خانه ای اشرافی حول و حوش از جنگ جهانی دوم روی 
می دهد. هنرمندی در دنیای شــناور در شــهری بی نام در ژاپن در دوران بازسازی پس از 

تسلیم در جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد.
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