فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جمهوری اسامی ایران نماد قدرت در منطقه است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده نیروی زمینی ارتش در سیزدهمین همایش فرماندهان نمونه یگان های عمده این نیرو که همزمان در تهران و قرارگاه های منطقه ای برگزار شد گفت :اصول
فرماندهی در نزاجا بر سه اصل وایت مداری ،عدالت محوری و شایسته سااری بنا شده است.به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینی ارتش در این مراســم اظهار کرد :صراط مســتقیم اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه است و در آیه شریفه سوره فاتحه الکتاب منظور از نعمت ،نعمت
وایت است و صراط مستیقم وجود نازنین ولی امرمسلمین جهان است .وی در ادامه با اشاره به موضوع تحرک در نیروی زمینی ارتش افزود :در نیروی زمینی ارتش
طرح های لبیک را ترسیم کرده ایم که انجام این طرح ها مصداق تحرک و حرکت رو به جلو است....
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جبران کم کاری نفت در بودجه امسال
ردپای سهام عدالت در ریزش
اخیر شاخص بورس

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4428

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

امارات یک گام فراتر از نا امنی
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درحالی که بسیاری از مشمولین سهام عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از فروش سهام خود گله داشتند ،صدای
ســایر سهامداران نیز از وضعیت فروش این سهام و تاثیر آن در روند حرکت شاخص درآمده است ،.حدود دوماه از
امکان فروش  ۳۰درصد سهام عدالت و یک هفته از امکان فروش  ۶۰درصد آن برای مشموانی که روش مدیریت
مستقیم را برای سهام خود ،پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه انتخاب کرده بودند گذشته و همچنان
پرونده عدم واریز وجه حاصل از فروش این سهام برای برخی مشموان باز است.این مشکل تا جایی ادامه یافت که
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی اعام کرد....
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رئیس سازمان نظام پزشکی:

واکسن کرونای آکسفورد  120دار
پیش فروش میشود
3

چین دیگر کارخانه دنیا نیست
5

وزارت امور خارجه:

فروش اوراق سلف نفتی از یکشنبه

قیمت هر بشکه نفتی در بورس
 ۹۴۴هزار و  ۶۲۲تومان

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از  ۵۰۰هزار بشکه نفت یکشنبه آینده ۲۶
مرداد ماه در تاار بورس انرژی عرضه خواهد شد.بورس انرژی با انتشار اطاعیهای از آغاز عرضه اوراق
سلف موازی نفتی از روز یکشنبه  ۲۶مردادماه خبر داد .البته به گفته رئیس بورس انرژی این اوراق
به طرح گشایش اقتصادی دوبت ارتباطی ندارد.بر اساس این اطاعیه ،این اوراق  ۲ساله و بر پایه نفت
خام ســنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان ســود آن ۱۸.۵ ،درصد و حداکثر میزان سود آن،
 ۱۹درصد است.در عرضه روز یکشنبه  ۲۶مردادماه ،اندازه هر قرارداد ،یک بشکه و قیمت آن۹۴۴ ،
هزار و  ۶۲۲تومان اســت.در این عرضه ،مجموعاً  ۵۲۹هزار و  ۳۱۲قرارداد عرضه خواهد شد.ساعت
معامات ثانویه نیز از ساعت  ۸و  ۳۰دقیقه تا  ۱۲و  ۳۰دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

وزارت امور خارجه:

اقدام رژیم صهیونیستی و امارات حماقت راهبردی است
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران با صدور بیانیهای برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات متحده
عربی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد .وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران با صدور بیانیهای ضمن
محکومیت شــدید برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیســتی ،این اقدام را
یک حماقت راهبردی از ســوی ابوظبی و تل آویو دانست که بدون تردید حاصل آن تقویت محور مقاومت
در منطقه خواهد بود.در این بیانیه تاکید شده است که مردم مظلوم فلسطین و همه ملتهای آزاده جهان
هرگز عادی سازی روابط با رژیم غاصب و جنایت پیشه اسرائیل ،و همداستانی با جنایات آن رژیم را نخواهند
بخشید .بدون تردید خونهای به ناحق ریخته شده هفت دهه مقاومت برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین
و قبله اول مســلمین ،دیر یا زود گریبان خیانتکاران به آرمان فلسطین را خواهد گرفت.در ادامه این بیانیه
آمده اســت جمهوری اسامی ایران اقدام ننگین ابوظبی برای عادی سازی رابطه با رژیم جعلی ،نامشروع و
ضد بشری صهیونیستی را اقدامی خطرناک دانسته و با هشدار نسبت به هرگونه دخالت رژیم صهیونیستی
در معــادات منطقه خلیجفارس ،اعام مینماید که دولت امارات و دیگر دولتهای همراه باید مســئولیت
تمامی عواقب این اقدام را بپذیرند.بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران ابراز اطمینان کرده است
که تاریخ نشــان خواهد داد چگونه این اشــتباه راهبردی از سوی رژیم صهیونیستی ،و این خنجری که به
ناحق از سوی امارات بر پشت مردم فلسطین و بلکه کلیه مسلمانان وارد آمد ،برعکس منجر به تقویت محور
مقاومت شده و اتحاد و همبستگی علیه رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه را به اوج خواهد رساند.وزارت
امور خارجه در پایان این بیانیه به حاکمانی که از قصرهای شیشــهای خود چنگ به صورت فلســطینیان و
دیگر مردم مظلوم منطقه مثل یمن میکشند توصیه کرده است که به خود آیند و در تشخیص دوستان و
دشمنان خود به بیراهه نروند.

واکنش وزارت بهداشت به واکسن کرونای «روسی»
معاون کل وزارت بهداشــت درباره واکسن کرونای روسی با بیان اینکه این واکسن فاز سوم کارآزمایی
بالینی را رد کرده است ،گفت :مطمئن باشید اگر واکسنی برای کرونا در دنیا تولید شود و کیفیت ازم را
داشته باشد ،آن را برای مردممان تهیه خواهیم کرد.دکتر ایرج حریرچی درباره واکسن کرونای روسیه،
گفت :به طور کلی در دنیا  ۱۶۵واکســن با عنوان واکســن کرونا در حال ساخت است و  ۲۷واکسن
هم به فاز انســانی رسیدهاند .واکسن کرونایی که کشور روسیه ساخت آن را اعام کرده است ،یکی از
هشت واکسنی است که فاز ســوم کارآزمایی بالینی را رد کرده است.وی افزود :وزارت بهداشت ایران
به دو صورت میتواند درباره این واکسن صحبت کند؛ یکی از طریق سازمان بهداشت جهانی است؛ به
طوری که این سازمان تاییدیههای ازم را برای این واکسن اعام کند و دیگری از طریق همکاریهای
دوجانبه با روسیه است.حریرچی ادامه داد :مطمئن باشید اگر واکسنی برای کرونا در دنیا تولید شود و
کیفیت ازم را داشته باشد ،آن را برای مردممان تهیه خواهیم کرد .البته نکته مهم آن است که اکثر
واکســنهایی که مطرح شده و کار میشود ،تاثیرشان در حد  ۵۰الی  ۶۰و یا  ۷۰درصد است و مدت
ایمنی طوانی ندارند.معاون کل وزارت بهداشــت تاکید کرد :همانطور که مقامات ســازمان بهداشت
جهانی هم اعام کردند ،علیرغم کشف این واکسنها ،از آنجایی که تاثیرات آنها چه از نظر تاثیرات
نهایی و چه مدت زمان ایمنی ،فعا زیاد نیست ،همچنان باید اصول فاصلهگذاری اجتماعی و بهداشت
فردی را رعایت کنیم.حریرچی گفت :بنابراین درباره واکسن کرونای کشور روسیه وزارت بهداشت ایران
میتواند از دو طریق عمل کند؛ یکی اینکه این واکسن تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را داشته باشد
و یکی هم از طریق همکاریهای دوجانبه است.

اقدام رژیم صهیونیستی و امارات حماقت راهبردی است
اعتراض ایران به سکوت آژانس
درخصوص فعالیتهای اتمی
عربستان و اسرائیل
ســفیر ایران در ژنو به ســکوت آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در خصوص فعالیتهای پنهان هســتهای عربستان
و تســلیحات اتمی رژیم صهیونیســتی اعتراض و تصریح
کــرد که برخورد دوگانه این ســازمان ،اعتبار و بی طرفی
حرفهای آن را زیر ســوال برده اســت« ،.اسماعیل بقایی
هامانه» در نشســت عمومی کنفرانس خلع ساح افزود:
در حالی که رژیم اسرائیل به عنوان تنها دارنده تسلیحات
اتمی در منطقه به سرپیچی آشکار از قوانین بینالمللی و
تقویت زرادخانههای اتمیاش ادامه میدهد ،برنامه اتمی
عربستان ســعودی نیز به پیچیدهتر شدن اوضاع منطقه
دامن میزند.وی از ســفیر عربســتان سعودی خواست تا
به جای اظهارات ســاختگی و سرزنش دیگران برای تمام
اشــتباهات و جنایتهای ریاض که با حمایت آمریکا در
منطقه صورت گرفته اســت ،به نگرانیهای جامعه جهانی
پاسخ دهد.سفیر کشورمان تصریح کرد که عربستان به رغم
عضویت در پیمان منع گسترش جنگافزارهای هستهای
(انپیتی) ،به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده اســت.
فقدان شــفافیت و همکاری با بازرسان آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی باعث ایجاد نگرانی هــای جدی درباره ابعاد
برنامههای هســتهای عربستان شــده است.وی بر همین
اســاس از مقامات ریاض خواست تا به تعهدات این کشور
وفق پیمان انپیتی و توافقات پادمانی احترام گذاشــته
و به طور کامل با نظام بازرســی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی همکاری کند .بقایی هامانه از آژانس نیز خواســت
تا به وظایف خود در خصوص بازرســی و راســتی آزمایی
عمل کرده و گزارشی را از فعالیتهای هستهای عربستان
ارائه کند.ســفیر ایران همچنین از عربســتان خواست تا
مانند یک بازیگر مســئول در منطقه عمل کرده و از قتل
بیرحمانه مردم یمن ،تروریســم و افراط گرایی که باعث
ویرانی برخی کشورهای عرب منطقه شده دست کشیده
و بگذارد کشورهای منطقه از طریق اعتماد سازی جمعی
و روابط عمیق همسایگی در صلح و آرامش زندگی کنند.
در این جلسه نماینده رژیم صهیونیستی با هیجان عجیبی
که موجب خنده نمایندگان کشورها شد ،از اینکه به زعم او
سفیر کشورمان از لفظ رسمی «دولت ( )Stateاسرائیل» در
مورد این رژیم استفاده کرده ابراز خوشحالی کرد .این در
حالیست که بقایی هامانه ایاات متحده آمریکا ،عربستان
سعودی و رژیم صهیونیستی را تنها بازیگران بد ذاتی خواند
که با بی احترامی بــه قوانین بینالمللی ،تاش میکنند
توافق چندجانبه هستهای ایران و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت ســازمان ملل متحد را نابود کننــد .او در این باره
به اظهارات وزیر امور خارجه کشــورمان در نشست اخیر
شــورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و افزود که جامعه
جهانــی در هفتههای آینده با تصمیم مهمی روبروســت.
احترام به حاکمیت قانون یا بازگشت به قانون جنگل.
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روزهای اخیر منطقه در التهاب خبری بوده است که دونالد ترامپ در
خصوص عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با امارات منتشر نموده
و زمینــه را برای اظهار نظر در خصوص این عادی ســازی به تحلیل
هــای متعددی که موافق و مخالف در آن نظر داده اند  ،فراهم نموده
اســت .رژیم صهیونیستی با انعقاد تفاهم و منجر شدن این تفاهم به
قرارداد های گوناگون تجاری ،اقتصادی  ،سیاســی  ،فرهنگی  ،و در
اینــده ای نه چندان دور اطاعاتی  ،نظامی  ،به منطقه ای راهگشــا
میشود که نه تنها برای خود بلکه برای هم داستان های خود در این
روابط فرایند نا امنی را گســترش خواهد داد .به گزارش خبرگزاری
«شهاب» فلسطین ،رسانههای صهیونیستی همچنین گزارش میدهند
که « :برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روابط اطاعاتی،
بازرگانی و سیاسی محرمانه با اسرائیل را علنی کرده اند».این رسانهها
اعام کردند که از جمله این نشــانهها میتــوان به مصاحبه دو روز
پیش «ایلی کوهن» وزیر اطاعات جدید رژیم صهیونیستی با روزنامه
الکترونیکی «ایاف» ســعودی و نیز مقالهای که روزنامه اســرائیلی
«یدیعوت آحارانوت» از «یوســف العتیبه» سفیر امارات در واشنگتن
منتشــر کرد ،نام برد .در همین راستا« ،حیزی سیمانتف» خبرنگار
حوزه عربی شبکه  ۱۳رژیم صهیونیستی در باره مصاحبه اخیر کوهن
با روزنامه ایاف سعودی گفت که این مصاحبه در واقع نشان داد که
برخی کشورهای عربی به ویژه حاشیه نشینان خلیج فارس به اقدامات
خود برای عادیسازی علنی با اسرائیل ادامه میدهند.مقامات اماراتی
با توئیت های خود گرفتن امتیاز برای فلسطین در این روابط را محور
توسعه روابط خود با رژیم صهیونیستی قرار داده اند .چرا که معتقدند
در نتیجه این گشــایش دیپلماتیک و بنا به درخواست رئیسجمهور
ترامپ و با حمایت امارات متحده عربی ،اســرائیل اعام حاکمیت بر
مناطق اعامشده در «چشــمانداز صلح» رئیسجمهور ترامپ را در
ســرزمین های فلســطینی معلق کرده و با این اقدام و برای ایجاد
توجیه در منطق کشــور های عربی تاشهای خودش را بر توسعه
روابط با سایر کشــورها در جهان عرب و اسام متمرکز خواهد کرد.
صدور بیانیه مشترک بین دوکشور رسمی کردن این روابط را موجب
گردیده و این گونه میگوید که....
ادامه در صفحه دوم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

امارات یک گام فراتر از نا امنی
هیأتهای اسرائیل و امارات در هفتههای آتی برای امضای توافقات دوجانبه در
زمینههای سرمایهگذاری ،توریسم ،پروازهای مستقیم ،امنیت ،مخابرات ،فناوری،
انرژی ،بهداشت ،فرهنگ ،محیط زیست ،تأسیس سفارتخانههای دوجانبه و سایر
حیطههــای دارای منافع دوطرفه دیدار خواهنــد کرد و امارات متحده عربی و
اسرائیل فورا ً همکاریهای خود در زمینه درمان ویروس کرونا و ساخت واکسن
برای آن را آغاز خواهند کرد .با همکاریهای مشترک ،این تاشها باعث نجات
جان انســانها در جهان اسام ،یهودیت و مسیحیت در سراسر منطقه خواهد
شــد»« .انور قرقاش» وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده نیز دایلی را برای
توافق علنی ســازش کشورش با رژیم اشــغالگر صهیونیستی بر میشمارد که
هیچ یک از گروه های فلســطینی این دایل را موجه نمیدانند .از سویی دیگر
تحلیلگران رژیم صهیونیســتی بر این باورند که علنی شدن روابط میان برخی
کشورهای عربی و اسرائیل که پیش از آن هیچ گونه رابطهای با تلآویو نداشتند،
بیانگر آن است که روند عادیسازی با تلآویو به شدت سرعت گرفته است .به
گفته این کارشناســان ،این مسأله همچنین حکایت از آن دارد که بسیاری از
رهبران عرب دیگر برای حضور در رسانههای اسرائیلی مانعی احساس نخواهند
نمود .البته در این ارتباط باید متذکر شوم که هنوز کشورهایی در حاشیه خلیج
فارس وجود دارند که معتقدند این روابط شرایط اداره متشنج در خلیج فارس
را پیچیــده تر خواهد نمود .به گفته این کارشناســان ،مقاله «العتیبه» که در
روزنامه «یدیعوت آحارانوت» چاپ شده است  ،تنها بازتاب میزان توسعه روابط
تلآویو و ابوظبی را افشا نموده و دیگر کشور ها تمایلی به این همسویی نشان
نداده اند. .شبکه « »۱۳رژیم صهیونیستی با تاکید اعام کرده که سفیر امارات
پیش از انتشــار مقالهاش ،مطالب آن را در اختیار کاخ سفید قرار داده است و
مقاله «العتیبه»به دایل مختلف از اهمیت چشمگیری برخوردار است ،از جمله
اینکه هیچ روابط علنی میان اســرائیل و امارات فعــا وجود ندارد«.هاآرتس»
دیگر روزنامه چاپ ســرزمینهای اشغالی در این باره نوشت  :کویت تنها کشور
حاشــیه خلیج فارس اســت که هنوز مخالف عادیسازی اســت ،هاآرتس از
مخالفت با عادیسازی روابط در کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک «اقدام
توطئهآمیز بسیار خطرناک» نام برده و اعام م کند  « :مخالفت با عادی سازی
در کشــورهای حوزه خلیج فارس اندک اندک موجب نگرانی برخی دولتهای
این منطقه میشود» .آنچه مسلم است اینکه جمهوری اسامی ایران متحد با
رژیم صهیونیستی را در صف دشمنان خود قلمداد نموده و به هر گونه کنش و
یا واکنشی در این زمینه پاسخ مخالف خواهد داد .با اقدام در عادی سازی این
روابــط  ،دولت ابوظبی یک گام فراتر از نــا امنی در منطقه را به نام خود ثبت
نموده و اقتصاد و روابط توریستی خود را در معرض تهدید ناشی از نا مایمات
بیشــتری در خلیج فارس قرار میدهد .این اقدام نه تنها برای امارات و نه هیچ
کشــوری در خلیج فارس بهار شکوفایی به همراه نخواهد داشت .و ترامپ هم
نشــان داده که در شرایط سخت و دشــوار حاضر به مداخله در امور مربوط به
کشور های خلیج فارس نخواهد بود.
والسام

گزیده خبر
رییس قوه قضاییه:

باید راه برای قانونمداران هموار و برای
متخلفین سد شود
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری شــوراها برای هموار کردن راههای
زندگی درســت و قانونمنــد و جلوگیــری از تخلف گفــت :راه را باید برای
قانونمداران هموار و برای متخلفین ســد کنیم .آیتاه ســید ابراهیم رئیسی
در سیوچهارمین اجاس عمومی شورای عالی استانها به عنوان میهمان ویژه
اظهار کرد :از وقتی که حیات بشــری انســان و جوامع شهری ،قبیله ،طائفه و
ملت شکل گرفته که هر کدام از این واژگان پشت خود فلسفهای را همراه دارد،
موضوع شــهر سالم و یا مدینه فاضله مطرح بوده است.وی ادامه داد :در واژگان
اسامی خداوند امت را قرار داده و آن چه که به عنوان این واژه دیده شده این
اســت که مردمانی برای هدف واحد و مقصد واحد تاش خواهند کرد .عنصر
حرکت در امت وجود دارد و امت همیشــه پویاســت و در حال حرکت.رییس
قــوه قضاییه ادامه داد :در امت تمام ظرفیتهــا باید با مدیریت صحیح جهت
رسیدن به هدف بزرگ بکار گرفته شود .در ویژگیهای شهرسالم خصوصیاتی
توسط بزرگان ذکر شده است .شهر اسامی و سالم ویژگیهایی همچون مبتنی
بودن بر معنویت ،اخاق و عدالت را به همراه دارد .اســاس روابط در این شهر
برمعنویــت ،اخاق و عدالت پایهگذاری شــده اســت.وی در بخش دیگری از
صحبتهای خود با تاکید بر اینکه «عقانیت باید بر امور شهر و آبادی حاکم
شــود» ،اضافه کرد :در قانون اساسی در اصول  ۱0۱و  ۱02به فلسفه تشکیل
شوراها اشاره شده و برای پیشرفت امور اقتصادی ،فرهنگی ،عمرانی و بهداشتی
شــهرها به تشکیل شوراها تاکید شده است .در حقیقت اساس تشکیل شوراها
برای این امور اســت؛ لذا باید تاش کرد این هدفی که قانون اساســی تعیین
کرده هیچ زمانی مغفول نماند پیشرفت شهرها در حوزههای اقتصادی ،عمرانی،
فرهنگی و بهداشتی به صورت مداوم مدنظر قرار گیرد.وی تصریح کرد :شوراها
جلوه حضور و اراده مردم هستند و مردم برای مشارکت در خدمترسانی خود
از طریق شوراها نقش آفرینی میکنند .در خدمات فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی
و  ...مردم از طریق شوراها نقشآفرین هستند و این اهداف شوراها باید همیشه
بــه طور جد مد نظر قرار گیرد .شــوراها و اعضای آن باید دژ محکمی در برابر
فساد و کج فهمیها باشد .این دژ باید سدی در برابر هر کجی باشد که بخواهد
حقوق عامه را ضایع کند.رییس قوه قضاییه ادامه داد :شوراها در این جهت باید
همکار همه بخشها در کشــور باشند و در مقابل زیادیخواهی ،رانتخواری و
فســاد ایستادگی کنند .از این حیث شــوراها همکار دستگاه قضایی محسوب
میشوند .بیتردید با توســعه اقتصادی و اجتماعی موافق هستیم ،اما هرگونه
توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است .اساس شوراها این است که
به دنبال پیشرفت شهرها و آبادیها باشند ،اما این امر باید به گونهای باشد که
محیط زیســت مورد آسیب قرار نگیرد.رئیسی در بخش دیگری از صحبتهای
خود با اشاره به اختیار شــورای عالی استانها در ارائه طرح به مجلس شورای
اسامی اظهار کرد :قانون برای شما این حق را تعیین کرده ،اما در کنار هر حقی
تکالیفی مشــخص شده است یعنی حق و تکلیف در کنار هم هستند؛ لذا باید
بررسی شــود که تکالیف به درستی انجام شده است یا خیر و از این حقی که
داده شــده است به طور کامل بهره گرفته شده یا خیر.وی ادامه داد :شوراها در
شهر و روستا برای افرادی که میخواهند حرکت قانونمند کنند باید مامن باشند
و افرادی که میخواهند تخلف کنند اولین ســد را باید شوراها بدانند .شوراها
تشکیل شدهاند تا حافظ حقوق مردم باشند و به عنوان عامل توسعه و پیشرفت
شهر قلمداد شوند.رئیسی تاکید کرد :ما امیدواریم همه دستگاهها به ویژه شوراها
کار خود را به درستی انجام دهند تا نوبت به قوه قضاییه و ورود به مسائل نرسد.
ما میخواهیم شوراها خود مدعی هرگونه تخلف باشند و در این جهت نه فقط
همکار که خط مقدم مبارزه با تخلف باشند.
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فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جمهوری اسامی ایران نماد قدرت در منطقه است

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ســیزدهمین همایش فرماندهان نمونه یگان های عمده
این نیرو که همزمان در تهران و قرارگاه های منطقه ای برگزار شد گفت :اصول فرماندهی
در نزاجا بر ســه اصل وایت مداری ،عدالت محوری و شایسته سااری بنا شده است.به
گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
در این مراسم اظهار کرد :صراط مستقیم اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه است و در آیه
شــریفه سوره فاتحه الکتاب منظور از نعمت ،نعمت وایت است و صراط مستیقم وجود
نازنین ولی امرمســلمین جهان است .وی در ادامه با اشاره به موضوع تحرک در نیروی
زمینی ارتش افزود :در نیروی زمینی ارتش طرح های لبیک را ترسیم کرده ایم که انجام
این طرح ها مصداق تحرک و حرکت رو به جلو است.امیر سرتیپ حیدری ،جلوگیری از
توقف ،پیگیری و تاش جهادی را کلید واژه مطالبات مقام معظم رهبری( مدظله العالی)
عنوان کرد و گفت :کلیه برنامه ها و اقدامات را مدیریت شده و با قوت انجام دهید و رو
به جلو حرکت کنید و در این هیچ طرحی را متوقف نکنید ،شما فرماندهان باید حرکت
رو به جلو را در دستور کار خود قرار دهید.امیر سرتیپ حیدری با اشاره به بهره گیری از
علم و دانش بابیان اینکه به اعتبار سخن معصومین(ع) علم ،برتری ،ارجحیت ،راهگشایی
و قدرت می آورد خاطرنشــان کرد :جمهوری اسامی ایران به برکت وجود مقام معظم
رهبری و مکتب رهایی بخش اسام روز به روز در حال تولید قدرت است و قدرت باای
نظام موجب شده تا تمامی رسانه های دشمن پیکانشان را به طرف ایران اسامی نشانه
بگیرند.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد :دشمنان نظام بیکار ننشسته اند و همیشه
فرمانده کل سپاه با پاسداشت مجاهدت
های سیدالشــهدای مقاومت و تاکید بر
اینکه شــهادت حاج قاسم موجب رشد
انگیزه و تضاعف قدرت جهاد نزد جوانان
جهان اسام شده است ،گفت :دشمنان
ما بدانند که هیــچ کجا ،بدون همه جا
امن نیست.به گزارش سپاه نیوز ،سردار
سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده
کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی
همزمان با ســالروز پیروزی غرورآفرین
حــزب اه لبنان در برابــر رژیم جعلی
صهیونیســتی در جنگ  ۳۳روزه و روز
مقاومت اســامی در جمع فرماندهان
و مســئولین نیــروی قدس ســپاه با
گرامیداشــت یاد و خاطره امام راحل و
شهدای انقاب اســامی ،دفاع مقدس
و جبهه مقاومت به ویژه سپهبد شهید
قاسم ســلیمانی ،از این ســردار بزرگ
آسمانی به عنوان ذخیره جاودان اسام
و مجاهدی که با شــهادتش عواطف و
احساســات را فراتر از ایران و مرزهای
سرزمینی جهان اسام ،در سراسر دنیا
به یکدیگر پیوند داد ،نــام برد و اظهار
کرد :شهادت این ســردار سربلند روح
جدیدی از نشــاط و بهجــت انقابی را
در کالبد ســرزمینهای اسامی دمید
و ســرافرازی جاودانه را بــرای انقاب
اســامی ،نظام  ،ملت ایران و ســپاه به
ارمغان آورد.وی با تاکید بر اینکه پرچم
و مشعل فروزانی که توسط حاج قاسم

در تاش هستند با ابزارهایی که در دست دارند جلوی پیشرفت قدرت جمهوری اسامی
ایران را بگیرند.وی با تاکید بر اینکه دشمن سعی دارد ارزشهایی را که به آن افتخار می
کنیم تبدیل به ضد ارزش کند ،افزود :دشمنان نظام در تاش هستند تا ارزشهایی چون
شهادت ،ایثارگری و جهاد را در بین آحاد ملت بی اثر کنند اما ما با توکل بر خداوند منان
و ائمه معصومین( ع) با تولید قدرت تمام نقشــههای آنها را خنثی خواهیم کرد.فرمانده
نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از ســخنانش تصریح کــرد :خداوند قدرتش را از
طریق ولی فقیه به دشمن نشان خواهد داد ،امروز قدرت و توانی که خداوند در جمهوری
اسامی ایران و جغرافیای مقاومت ایجاد کرد بی نظیر است.سرتیپ کیومرث حیدری با
اشاره به توان دفاعی و قدرت رزمی نیروی زمینی ارتش گفت :در عرصه نظامی به قدرت
باایی رسیده ایم ،تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی در نیروی زمینی ارتش موجب شد
تا این نیرو در قدرت دفاعی به جایگاه مطلوبی برسد.سرتیپ حیدری تاکید کرد :قدرت
سیاسی و بازدارندگی نیروهای مســلح جمهوری اسامی ایران به آنجا رسیده است که
استکبار جهانی حتی جرات حضور در منطقه را ندارد و باید با ترس منطقه را ترک کند،
امــروز قدرت ما به نمادی در منطقه تبدیل شــد و در حوزه های مختلف به عنوان یک
قدرت برتر در منطقه محسوب می شویم.فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه چگونه
باید قدرتی را که امروز بدست آورده ایم ارتقا ببخشیم ،گفت :تقویت وایت مداری ،نصب
العین قراردادن منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص اورهال تجهیزات،
کنسرواسیون ،پارک مشروط و ارتقا توان رزمی از راه های ارتقا قدرت است.

سرلشکر سامی در جمع فرماندهان نیروی قدس سپاه:

انتقام خون حاج قاسم گرفته
خواهد شد
عزیز ما به اهتزاز در آمد بر زمین نخواهد
ماند ،گفت :امروز در تمامی صحنه های
تقابل با دشــمنان همچنان روح جهاد
جاری اســت و مجاهــدان در صحن
ماندند و دشــمنان نیز افسرده و ناامید،
تماشــاگر صحنه های تحولی هستند
که روز به روز به نفع امت اســامی رقم
میخورد.سرلشــکر سامی هنر نیروی
قدس سپاه را ارائه فرمول «غلبه عدهای
کم بر دشمنان زیاد» و تفسیر مجسم
آیات نورانی قرآن برشمرد و اظهار کرد:
شکست دادن ائتافی از بزرگترین قدرت
های مادی تاریخ بشر که به هم پیوسته
و در هم تنیده بودند و بر باطلشان متحد
بوده و هســتند ،اقدامی بزرگ و تحقق
وعده های الهی بود که توسط مجاهدان
راه خدا به بهترین شکل رقم خورد.وی
جغرافیای انقاب اسامی را میدان تقابل
دائمی با دشمنان اسام خواند و اظهار
کرد :وجه مشــترک تمامی این تقابل
ها ایــن بود که یک طــرف آن انقاب
اســامی با میدانداری ایــران و یک
طرف آن استکبار جهانی به سرکردگی
امریکا بوده و گذر زمان نشــان داده که

انقاب اســامی با هوشمندی و درایت
رهبرانــش ،حکمــت  ،تدبیــر و عقل
همواره دســت برتر را در این صحنه ها
داشــته است؛ از ســوی دیگر به اذعان
نظریه پــردازان امریکایی ،عامل اصلی
شکســت امریکا فقدان حکمت و عقل
در نظام راهبری آن اســت.فرمانده کل
ســپاه با بیان اینکه فرصت های رشد
و قوی شــدن ما از میدان جهاد حاصل
شده اســت ،گفت :ما قاعده جنگ را از
درون جنگ و میدان های واقعی تقابل
استخراج کردیم و نیروی قدس قاعده
غلبه بر دشمنان زیاد را در میدان واقعی
تولید کرد و به نمایش گذاشت.وی افزود:
بزرگترین کارکرد نیروی قدس ســپاه
عــاوه بر پیروزی هــای ملموس برابر
دشمنان ســفاک و تا بن دندان مسلح
و آزاد سازی ســرزمین های اسامی از
چنگال اشغالگران ،دمیدن روح حیات به
مفهوم جهاد و انتقال معنای آن در میان
ملل و جوانان جهان اسام بود.سرلشکر
سامی اولین استطاعت برای قدرت را
تفکر پیرامون ساخت قدرت توصیف و
تصریح کرد :بدون برخورداری از قدرت

نمی توان در میادین مختلف با دشمن
جنگید و آنان را متوقف کرد؛ هنر نیروی
قدس ســپاه «میاد قدرت» بوده و به
فضل الهی برای همیشه باقی است.وی
در ادامــه تصریح کرد :دشــمنان آمده
بودند تا اضاع قدرت در جهان اسام را
تغییر دهند ،دولت سازی کنند و همه
چیــز را از آن خــود کنند؛ اما محصول
تاشهای مذبوحانه آنان جز اقتصادی
فرسوده ،قدرت نظامی ناکارآمد و ناامید
و از دست رفتن هیبت و شاکله سیاسی
خودســاخته نبود.فرمانده کل سپاه در
پایان با گرامیداشــت ســالروز پیروزی
غرورآفرین حزب اه لبنان در جنگ ۳۳
روزه برابر رژیــم جعلی و کودک کش
صهیونیستی و تجلیل از حماسه سازی
های تاریخ ســاز رزمنــدگان مقاومت
اسامی و اظهار امیدواری نسبت به عبور
عزتمندانه ملت مقاوم لبنان از مشکات
و مسائل جاری ؛ با پاسداشت مجاهدت
های سید الشــهدای مقاومت و تاکید
بر اینکه شــهادت حاج قاســم موجب
تضاعف قدرت جهاد نزد جوانان جهان
اسام شده اســت  ،گفت :دشمنان ما
بدانند که هیچ جــا بدون همه جا امن
نیست؛ آنان با شهادت حاج قاسم منبعی
دائمی از تولید خطر و انتقام را برای خود
ایجاد کردند و سرانجام این انتقام دیر یا
زود گرفته خواهد شــد و به طور قطع
سخت هم خواهد بود.

وزیر دفاع:

تمامی تانک های نیروهای مسلح به کارآمد ترین تجهیزات مسلح هستند

وزیــر دفاع از تانک های نیروهای مســلح در میدان
تســت و آزمایش عملیاتی و تیرانــدازی بازدید و در
جریان اقدامات ســازمان صنایع دفــاع وزیر دفاع در
خصوص بهینه ســازی و ارتقای تانک های نیروهای
مسلح قرار گرفت .امیر سرتیپ حاتمی پس از افتتاح
کارخانه و خط تولید انبوه تایر خودروهای تاکتیکی و
آفرود و همچنین افتتاح از خط بهینه سازی و ارتقاء
توان عملیاتی تانک های نیروهای مسلح با حضور در
میدان تست و سایت تیراندازی تانک ها ،قدرت مانور
و تیراندازی  ۴حالته تانک ها را مورد بازدید قرار داد.
وزیر دفاع در این بازدید اظهار داشت :صنعت دفاعی

بومی کشور عزیزمان با بهره گیری از تجربه گرانسنگ
 ۸سال دفاع مقدس توانســته است کلیه تجهیزات،
ادوات و محصوات دفاعی و نظامی خود را با استفاده
از علم و دانش بومی بهینه سازی کند و هیچ نیازی به
بیرون از مرزها و کشورهای بیگانه ندارد.امیر حاتمی
تصریح کرد :با تکیه بر شعار « ما میتوانیم» توانسته
ایم تمامی تانک های نیروهای مســلح اعم از ارتش
و ســپاه را به کارآمد ترین تجهیزات و تسلیحات روز
مســلح و فرایند ارتقا را به موفقیت به انجام برسانیم
 .وی بــا بیان اینکــه مهمترین هــدف و راهبرد در
صنعت دفاعی ارتقای تــوان و قدرت رزمی نیروهای

قدردانی سرلشکر موسوی از
فرمانده معظم کل قوا
فرمانده کل ارتش از رهبر معظم انقاب اسامی به واسطه تصویب اعطای پرچم
و نشــان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی(ع) قدردانی کرد.به گزارش سایت
ارتش ،به دنبــال عنایت ویژه و لطف بزرگوارانه رهبر معظم انقاب اســامی و
فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) به ارتش جمهوری اسامی
ایران مبنی بر تصویب اعطای پرچم و نشــان فداکاری به دانشــگاه افسری امام
علی(ع)؛ امیر سرلشــکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ،در پیامی از
معظمله قدردانی کرد.
متن پیام امیر موسوی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم
محضر مبــارک مقام معظم رهبــری و فرماندهی معزز کل قــوا ،حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالی)
با ســام و تحیات ،به استحضار میرساند:عنایت ویژه و لطف بزرگوارانه آن امام
عظیمالشأن در تصویب اعطای پرچم و نشــان فداکاری به دانشگاه افسری امام
علی(علیهالسام) با حضور حماســی دانشجویان و فرماندهان این دانشگاه اباغ
شــد و شور و شعف زایدالوصفی در ارتش انقابی ایجاد کرد .این افتخار جاودانه،

مسلح در مقابل هر گونه تهدید احتمالی و تهدیدات
آینده خواهد بود گفت :تحقق فرامین و تدابیر فرمانده
معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای«مدظله العالی»
از اولویــت های اصلی وزارت دفاع اســت و امروز در
تعامل تنگاتنگ با ارتش و ســپاه قدرتمند و سرافراز
می توانیم تمام نیازهای رزم زمینی ارتش و ســپاه را
برطرف نماییم .گفتنی است وزیر دفاع در این میدان
تســت واقعی وضعیت اجرای عملیاتی تانک ها را در
 ۴حالــت – تانک و هدف ثابــت ،تانک ثابت و هدف
متحرک ،تانک متحرک و هدف ثابت و تانک و هدف
متحرک  ،مشاهده کرد.

جلوههای تابناکی از اراده راســخ ارتشیان مقتدر در پرتو گوهر درخشان وایت،
مسرت ،امید
برای تداوم راه شهیدان و پایداری در جبهه مقاومت آفرید و موجب ّ
و درخشش بیشتر مسیر نورانی جهاد فی سبیلاه شد.ابراز خشنودی رزمندگان
ارتش جمهوری اســامی ایران ،اشتیاق و استقبال پیشکسوتان ،خانواده معظم
شهدا و برخی از اقشار جامعه ،نشانههای روشنی از اخاص ،ایثار ،تعهد و وفاداری
آحاد ارتش و ملت انقابی به آن رهبر فرزانه و دلیل قاطعی از استعداد رهپویان
مسیر شهیدان عزت و اقتدار برای ایثار جان ،تحت فرماندهی آن زعیم عالیقدر و
گواه تأثیر ماندگار الطاف کریمانه حضرتعالی در کارکنان ارتش وایتمدار است.بار
دیگر خداوند بزرگ را بر نعمت وایت شکر میگوییم و از محبت و پاداش شایسته
ولیامر مســلمین به فرزندان ارتشی خود سپاسگزاریم .سخت میکوشیم شاکر
عامل باشیم و نقش مؤثری در پیشبرد نیروهای مسلح پرافتخار به سمت اهداف
بزرگ گام دوم انقاب ایفا کنیم؛ با کار جهادی و انگیزه مضاعف ،شایستگیها و
توانمندیهای فرزندان رشید ملت در ارتش را در ارتقای سطح آمادگیهای ایران
ســربلند اسامی به اوج برســانیم.به این امید که با تبعیت از فرامین حکیمانه و
تبرک تقوا ،مجاهدت و پایبندی ارتشیان مؤمن
تن ّعم از دعای خیر حضرتعالیّ ،
به ارزشهای انقاب اســامی ،دست در دست آحاد نیروهای مسلح مقاومت ،ید
واحده نظام شکوهمند اسامی و سربازانی شایسته انتظار و رزم در رکاب حضرت
مهدی (عج) باشیم.سامت ،طول عمر و مزید برکات وجود مبارک را در رهبری
امت اسام از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران
سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی

وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در دیدار با نخستوزیر لبنان

سوءاستفادهکنندگان از انفجار بیروت به
دنبال بیثباتی لبنان هستند

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در دیدار با نخستوزیر لبنان گفت:
سوءاستفادهکنندگان از انفجار بندر بیروت به دنبال بیثباتی لبنان هستند.
به گزارش اداره کل اطاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمدجواد
ظریف که به لبنان ســفر کرده است ،در دیدار با حسان دیاب نخست وزیر این
کشور افزود :کســانی که از انفجار بندرگاه بیروت سوءاستفاده میکنند ،همان
کســانی هســتند که خواهان ثبات و وحدت لبنان نیســتند.رییس دســتگاه
دیپلماســی جمهوری اســامی ایران بر حمایت ایران از آسیب دیدگان حادثه
بندرگاه بیروت تاکید کرد و با اباغ تسلیت و همدردی دولت و مردم جمهوری
اسامی ایران با مردم و دولت لبنان ،آمادگی کشورمان برای همیاری در بازسازی
خرابی های ناشی از انفجار در بیروت را اعام کرد.حسان دیاب نیز در این دیدار
ضمن تشــکر از اعام آمادگی کشورمان ،نیازهای ضروری به ویژه در حوزههای
درمان و اقام مورد نیاز برای بازسازی واحدهای مسکونی شهر بیروت را تشریح
کرد.نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرد که دولت و ملت ایران در
کنار آسیب دیدگان انفجار بیروت خواهند ایستاد.
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و لبنان
هیچ طرف خارجی نباید از مشکات لبنان سوءاستفاده کند
محمد جواد ظریف با همتای لبنانی خود نشست خبری مشترک برگزار کرد.
به گزارش شــبکه المیادین ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان که
به لبنان سفر کرده است در نشست خبری مشترک با شربل وهبه ،وزیر خارجه
دولت پیشــبرد امور لبنان گفت :بار دیگر تاکید میکنم که جمهوری اســامی
ایران در بااترین سطوح همراه دولت و ملت لبنان در مشکات پیش آمده است.
ظریف گفت:در رابطه با افقهای همکاری میان ایران و لبنان در زمینه بازسازی و
دیگر زمینه های حیاتی بحث و رایزنی کردیم .از سوی دیگر شربل وهبه ،گفت:
ظریف اعام کرد که ایران حامی لبنان اســت و در کنار این کشــور می ایستد.
وزیر خارجه دولت پیشــبرد امور لبنان تاکید کرد :در دیدار با وزیر خارجه ایران
کمکهــا و حمایت هایی که تهران می تواند به لبنان تقدیم کند را مورد بحث
قرار دادیم ،ما این پیشنهادات را بررسی و درمورد آن ها تصمیم گیری خواهیم
کرد.ظریف در این نشست خبری خاطرنشان کرد :شرکتهای خصوصی ایرانی
نیــز در در زمینه همکاری با لبنان دیدگاه دولت ایران را دارند.وزیر امورخارجه
کشورمان گفت :ایران بر این باور است که لبنان با دولت و ملت خود توانایی اتخاذ
تصمیم های سرنوشــت ساز را دارد و تهران از تصمیمات مستقل لبنان حمایت
می کند .ظریف گفت  :لبنان همانگونه که بر دشــمن صهیونیستی پیروز شد از
این بحران نیز پیروزمندانه خارج خواهد شــد .وی تاکید کرد :هیچ یک از طرف
های خارجی نباید از مشکات لبنان سوءاستفاده کنند و دیکته های خود را بر
این کشور تحمیل کنند.
وزارت خارجه در بیانیهای به مناسبت سالگرد پیروزی لبنان
در جنگ  ۳۳روزه

ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی آنان
را به شکست حتمی میکشاند
وزارت امور خارجه در ســالگرد پیروزی لبنان در جنگ  ۳۳روزه بیانیهای صادر
کرد.در بیانیه وزارت امور خارجه در ســالگرد پیروزی لبنان در جنگ  ۳۳روزه
آمده اســت :وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران ،چهاردهمین سالگرد
پیروزی غرورآفرین مقاومت اسامی لبنان در برابر رژیم صهیونیستی در جنگ
ســال  200۶را که شکست تاریخی به رژیم اشــغالگر وارد آورد به ملت ،دولت،
ارتش و مقاومت لبنان و بویژه دبیر کل حزب اه ٬تبریک و تهنیت میگوید.
این پیروزی بزرگ که در ســایه انسجام داخلی میان طوایف مختلف و همدلی
لبنانی ها بدســت آمد ،ثبات ،امنیت و عزت را برای لبنان و منطقه به ارمغان
آورد .پایداری زنان و مردان لبنانی و رزم جوانان غیور مقاومت ،درس عبرتی به
متجاوزان و حامیان تروریست آنان داد که لبنان را از تهدیدات و تجاوزات رژیم
جعلی اسراییل حفظ مینماید.جمهوری اسامی ایران معتقد است ایستادگی در
مقابل دشمن صهیونیستی است آنان را به شکست حتمی می کشاند؛ همانگونه
که جنگ  ۳۳روزه ســمبل ایســتادگی و قدرت مردم در مقابل رژیم تا دندان
مسلح صهیونیستی با پیروزی شیرین ملت لبنان همراه بود .بدون تردید ملت
لبنان طعم شیربن این پیروزی را همواره به خاطر خواهد داشت و اجازه نخواهد
داد امنیت ،اســتقال و حاکمیت این کشــور بازیچه دست دشمنان شود و با
وحدت و همدلی ،از بحران کنونی عبور خواهد کرد و این درس بزرگی به همه
دولتها و ملت های منطقه اســت .جمهوری اسامی ایران همواره در کنار ملت
و دولت لبنان بود ،هســت و خواهد ماند .سفر امروز وزیر امور خارجه جمهوری
اسامی ایران به لبنان در سالروز این حماسه بزرگ و دیدار و گفتوگو با مقامات
و شــخصیتهای لبنانی ،به منظور ارتقای مناسبات ســازنده ایران و لبنان به
عنوان دو کشور دوست و برادر در راستای استمرار حمایت همهجانبه جمهوری
اســامی ایران از دولت ،ملت ،ارتش و مقاومت لبنان نیز در همین راستا انجام
شده است.
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جبران کم کاری نفت در بودجه امسال

با عقبنشینی نفت از تأمین منابع درآمدی در بودجه امسال
و عملکرد شش درصدی ،این بخش های دیگر بودجه و حتی
خارج از بودجه هســتند که جور این کســری را می کشند،
جایی که مالیات بیش از پارسال هم محقق شده ،اوراق بدهی
به بودجه آمده و پای فروش نفت برای تامین کسری در میان
است .از بودجه  ۵۷۰هزار میلیاردی عمومی دولت برای اداره
کشور در سال جاری گرچه کمتر از  ۱۰درصد مربوط یعنی
حدود  ۵۰هزار میلیارد به نفت اختصاص داشــت اما همین
رقم هم در زمان تصویب با اما و اگرهایی همراه بود و منتقدان
تأکید داشتند که در شــرایط تحریمی موجود امکان کسب
درآمــد  ۵۰هزار میلیاردی از محــل درآمدهای نفتی وجود
ندارد به این ترتیب این رقم در بودجه مصوب شد.این نگرانی
از خوشبینانه بودن درآمد نفتی طولی نکشید که خود را نشان
داد و آمار سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که تا
کنون فقط شش درصد درآمد نفتی مصوب محقق شده است.
این روزها برای جبران کسری بودجه و به ویژه کسری ناشی
از نفت ،از عوامل درونی بودجه گرفته تا گزینه های خارج از
آن در دستور کار قرار دارند تا کم کاری نفت جبران شود.
این در حالی است که عملکرد بودجه امسال در چهار ماه اول
نشان داد که درآمدهای مالیاتی با وجود اینکه انتظار میرفت
در شــرایط کرونایی موجود و اثری که بر کسب و کار داشته
عملکرد مناســبی نداشته باشد تا  ۷۵درصد محقق شده که
 ۲۰درصد بیش از ســال گذشته در دوره مورد بررسی است،
درآمد مالیات حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای امســال
پیش بینی شده بود.از ســوی دیگر ،از محل درآمد ناشی از

واگذاری دارایی مالــی در بودجه ۵۸ ،درصد واگذاریهای
مالی دولت محقق شــده و نزدیک به  ۱۶هزار میلیارد تومان
در چهار ماه ابتدایی سال از محل واگذاری سهام کسب درآمد
کرده تا بتواند بخشی از کســری عدم تحقق درآمد ناشی از

در جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا

داشتن چک برگشتی مانع دریافت
تسهیات کرونایی نمیشود

در راســتای حمایت از کســبوکارهای آســیبدیده از کرونا داشــتن
چکبرگشتی مانع دریافت تسهیات کرونایی نمیشود .در بیستوسومین
جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ،مصوب
شــد که داشتن چک برگشــتی برای متقاضیان تســهیات و ضامنین
وامهای اعطایی به کســبوکارهای آسیبدیده از کرونا ،مشمول مقررات
تســهیات بانکی نمیشود و این موضوع نباید مانع از پرداخت تسهیات
به این گروههای ذینفع شود .این مصوبه برای اجرایی شدن باید در ستاد

فروش نفت را جبران کند .واگذاری سهام شرکتها در حالی
یکی از کانال های اصلی کسب درآمد است که دولت حدود
 ۳۵۰هزار میلیارد تومان در شرکتهای دولتی سهام دارد که
مسئوان ســازمان برنامه و بودجه معتقدند واگذاری بخشی

ملی مبارزه با کرونا نیز تصویب شــود و بانک مرکزی هم به تمام بانکها
اباغ کند.در این جلسه ،نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس
کارگروه ،با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیات به کسبوکارهای
آسیبدیده از کرونا ،بر رفع مشــکات موجود در پرداخت وامها از سوی
بانکها تاکید کرد و خواســتار تســریع در پرداخت تسهیات به مشاغل
آسیبدیده شد.همچنین در این جلســه ،گزارش وزارت میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی ،در مورد میزان آسیبدیدگی کسبوکارهای
حوزه گردشگری و صنایعدســتی ،مطرح و تصریح شد که این وزارتخانه
پیشــنهادهای حمایتی اجرایی خود را به کارگــروه مقابله با پیامدهای
اقتصادی کرونا ارائه کند.افزون بــر این ،کلیات پرداخت وام یک میلیون
تومانی حمایتی دولت به خانوادههای شــاغلین و بازنشستگان نیروهای
مسلح نیز در جلسه اخیر این کارگروه تصویب شد.

از آن هم میتواند به راحتی کســری بودجه را تأمین کند.از
ســوی دیگر انتشار اوراق بدهی در دستور کار دولت از کانال
بانک مرکزی قرار دارد که تاکسب درآمد از این محل تا ۱۰۰
هزار میلیارد تومان تخمین زده شــده و تاکنون بیش از ۵۰
هزار میلیارد آن در چند مرحله فروش رفته اســت.اخیرا نیز
موضوع فروش نفت در بــورس و واگذاری آن به عنوان یکی
از راهکارهای تأمین کســری بودجه مطرح است که البته با
نقدهایی مواجه بــود و مخالفتها و موافقتهای خاص خود
را به همراه داشــته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.دولت
در مقابــل هزینه هایی دارد که اغلــب امکان حذف و صرفه
جویی از حدی بیشــتر وجود ندارد؛ به طوری که  ۴۳۴هزار
میلیــارد تومان هزینه جاری وجود دارد که عمده آن مربوط
به پرداخت حقوق و دســتمزد اســت و یا بیش از  ۷۰هزار
میلیارد بودجه عمرانی که دولت تا کنون توانســته  ۳۸هزار
میلیارد آن را از محل انتشار اوراق تخصیص دهد.به هر حال
در این میان بیش از هر موضوعی در تامین کســری بودجه
میزان آثار تورمی ناشــی از راهکارهای پیش رو مطرح است
که موجب ایجاد حواشی و بحث هایی نیز بین دستگاه های
مربوطه و منتقدان شده اســت ،این در شرایطی است که با
وجود تاکید ســازمان برنامه و بودجه بر اهمیت تامین منابع
از محــل غیرتورمی و انضباط مالــی دولت ،بانک مرکزی بر
لزوم عدم اســتقراض از این بانک به هر شیوه مستقیم وغیر
مستقیمی تاکید داشته و واگذاری سهام ،انتشار اوراق بدهی
و یا پیش فروش کااهایی چون نفت را راهکاری ســالم برای
تامین مالی می داند.

سازمان امور مالیاتی اباغ کرد:

جزئیات نرخ نامه ثبت اطاعات اظهارنامه مالیاتی
نرخ نامه ثبت اطاعات کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی (در ســه بخش اشخاص حقیقی،
حقوقی و اماک) اباغ شد.بررســی اباغیه مرتبط بــا نرخنامه انجام عملیات ثبت نام کد
اقتصادی و ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ســال  ۱۳۹۹نشان میدهد ،هزینه ثبت کد
اقتصادی(پیش ثبت نام ،ارســال نام کاربری ،فعال سازی و دریافت اباغیه های مالیاتی) از
 ۱۰تا  ۵۰هزار تومان خواهد بود.در قسمت اظهارنامه مالیاتی ،ثبت و ارسال اشخاص حقوقی
(ثبت اطاعات ترازنامه و حســاب سود و زیان به صورت صحیح از طرف مودی و اظهارنامه
و عدم فعالیت بدون اظهارنامه و حساب سود و زیان )  ۱۲۰و  ۲۶۰هزار تومان خواهد بود.
در خصوص اظهارنامه اشــخاص حقیقی گروه اول هزینه  ۷۰و  ۱۵۰هزار تومانی ،گروه دوم
 ۱۰۰هزار تومان و گروه سوم  ۷۰هزار تومان خواهد بود

با هدف کمک به توسعه و رونق گردشگری انجام شد

امضای تفاهمنامه همکاری بین شهرداری کرج و
اداره کل میراث فرهنگی استان
تفاهمنامه همکاری بین اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی استان
البرز و شهرداری و شورای اسامی شهر کرج با هدف کمک به توسعه و رونق گردشگری
امضا شد.علی کمالی زاده شهردار کرج در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل
میراث فرهنگی استان البرز با بیان اینکه محور برنامههای شهرداری و شورای شهر کرج
حمایت از بخش گردشــگری است ،گفت :استان البرز از ظرفیت های بزرگی در زمینه
توســعه و جذب گردشــگر برخوردار است ،بر این اســاس ایجاد ساز و کارهای مناسب
برای حمایت از این بخش همچنین اســتفاده از مــکان های علمی و تاریخی همچون
پردیس کشــاورزی ضروری است .وی با اشــاره به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و
بناهای تاریخی جز مسئولیت های خطیر مسئولین است ،افزود :شهر کرج دارای گنجینه
های ارزشــمندی است که با حمایت مسئولین می توان حصار دور آن را برای استفاده
شهروندان شکافت.شهردار کانشهر کرج خاطرنشان کرد :با حمایت اعضای شورا تاش
می کنیم تا از هدر رفت ســرمایه های شــهر در زمینه گردشــگری و بناهای تاریخی
جلوگیری کنیم.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان البرز نیز در
این مراســم گفت :با همکاری همه دستگاه ها باید بتوانیم ضمن معرفی آثار باستانی و
فرهنگ غنی این شهر ،در جذب گردشگر تاش کنیم.فریدون محمدی افزود :امیدوارم
با امضای این تفاهنامه بتوانیم در حفظ و حراست از بناهای تاریخی شهرمان موفق عمل
پتانسیل
کنیم.به گفته وی؛ امضای این تفاهمنامه عاوه بر استفاده مناسب از ظرفیتها و
ِ
ابنیه تاریخی ،سبب رونق گردشگری نیز خواهد شد .این مسئول بر رعایت بند بند مفاد
این تفاهم نامه از ســوی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان البرز
تاکید کرد و افزود :آماده هر گونه تفاهم نامه بین شــهرداری و شــورا در جهت تقویت
صنعت گردشگری ،میراث فرهنگی و صنایع دستی هستیم.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری تأکید کرد؛

ضرورت حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی
به یک اولویت
نشست هم اندیشــی دکتر اسحاق عطایی سرپرست اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ســاری با روسای ادارات
منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ها در محل ســالن
جلســات این اداره کل برگزار شد.دکتر عطایی در این نشست
که به منظور بررسی مسائل و مشکات ادارات منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان های تابعه و با حضور فرمانده یگان حفاظت ،رئیس اداره حراست،
روابط عمومی و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها برگزار شد ،گفت:
حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی جزء اولویت اول ما و از اساسی ترین رکن های
وظایف خدمتی است.وی ضمن با اهمیت شمردن و اجرایی نمودن سیاست و طرح های
محوری ۹در  ۹۹اباغی از ســوی سازمان جنگل ها ،بیان کرد :بحث زراعت چوب باید
جدی گرفته شــود و عرصه هایی که قابلیت کاشت دارند شناسایی و معرفی شوند.وی
ادامه داد :با توجه به عرصه های وســیعی که در سطح استان وجود دارد یا عرصه هایی
که خلع ید شــده است  ،می توان مختصات مشــخص برای کاشت صنوبر و گونه های
مربوطه ی مستعد دیگر را تعیین و جهت کاشت نهال اقدام کرد.سرپرست اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری در خصوص حفاظت از عرصه ها تصریح کرد :موانع
و مشکاتی که در شهرستان ها برای تحقق حفاظت را با فرماندهی یگان حفاظت اداره
کل پیگیری و هرگونه تخلف ،تجاوز و گزارش مشــکوک را در اســرع وقت ارسال شود.
اسحاق عطایی اضافه کرد :سرکشی به واحدهای منابع طبیعی به صورت مستمر و منظم
انجام شود ،گشت های شبانه و ایست و بازرسی با دقت و رعایت نکات حفاظتی و امنیتی
با یک برنامه ریزی درست و اصولی انجام گیرد.
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گزیده خبر
اطاعیه وزارت اقتصاد درباره واریز مبلغ
حاصل از فروش سهام عدالت
وزارت اقتصاد ،از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول
در واریز مبلغ حاصل از فروش ســهام عدالتشــان مواجه شدهاند ،مشکل خود
را بــا راههای ارتباطی این وزارتخانه مطــرح کنند .مرکز روابط عمومی و اطاع
رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو اعام وزیر اقتصاد ،طی اطاعیه ای
از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ
حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شدهاند ،مشکل خود را در بخش ارتباط
با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در پورتال این وزارتخانه به نشانی  mefa.irتعبیه
شــده اســت برای پیگیری واحد ارتباطات مردمی این مرکز با درج مشخصات
فردی ،شــماره تماس و کد هویت ملی مطرح نماینــد.در اطاعیه مرکز روابط
عمومی و اطاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از فروشندگان سهام عدالت
خواســته شده است ،پس از طرح مشــکل خود در پورتال این وزارتخانه ،برای
آگاهی از نتیجه درخواســت مطروحه در پورتال این وزارتخانه ،با شــماره تلفن
 ۰۲۱ -۳۳۹۶۷۳۰۰تمــاس حاصل نمایند.گفتنی اســت وزیر امور اقتصادی و
دارایی روز گذشــته در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای اســامی و در مصاحبه با
خبرنگاران اعام کرده بود ،فروشندگان سهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از
فروش سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده اند ،برای پیگیری مراتب
را به مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی این وزارتخانه اطاع دهند.
رئیس سازمان نظام پزشکی:

هر واکسن کرونای آکسفورد  ۱۲۰دار
پیش فروش میشود
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :آکسفورد هر واکسن کرونا را  ۱۲۰دار پیش
فروش میکند ،در حالی که تاثیر آن کم تر از ســه ماه خواهد بود .محمد رضا
ظفرقندی ،رئیس سازمان نظام پزشکی در مراسم تقدیر از خبرنگاران به مناسبت
روز خبرنگار ضمن تشکر از آنها در آگاهی رسانی درباره شیوع کرونا ،گفت :بحث
کرونا نیاز به همدلی در جامعه دارد و شــرایط بسیار پیچیده است و باید بدانیم
که به زودی هم امکان کنترل بیماری وجود نخواهد داشــت ،بنابراین ما باید با
همدلی این شــرایط را کنترل کنیم.وی ادامه داد :این درد مشترک جدا درمان
نمیشــود و اگر عزم ملی و مسوولیت اجتماعی احســاس نشود این پیک دوم
دوباره اتفاق میافتد .باید برای کنترل یک مقررات خاصی وجود داشته باشد که
بر اســاس آن رفتار شود ،به این موضوع حساس باشیم که هر کدام از این افراد
که هر روز فوت میشــوند ،یک جانی هســتند که از بین می رود.وی گفت :در
حال حاضر وزارت خانه تمهیداتی انجام داده تا رزیدنتهای ســال آخری را هر
چه ســریعتر وارد کار کند ،هر سال ۳هزار رزیدنت خارج میشود و برای امسال
در تاش هســتیم تا با کمبود مواجه نشویم.ظفرقندی در ادامه افزود :آکسفورد
هر واکسن را  ۱۲۰دار پیش فروش میکند ،این راهم در نظر بگیرید که تاثیر
آن کم تر از سه ماه خواهد بود ،در این شرایط وظیفهی خبرنگار آگاهی رسانی
و هشدار است.وی افزود :انتطار اول این است که مردم را آموزش دهیم و آگاهی
رسانی انجام دهیم و انتظار دوم این است که این وقایع را ثبت کنیم ،چون حتی
در خیلی شرایط بیشتر از زمان جنگ فداکاری میشود که اصا ثبت هم نمی
شــود.ظفرقندی در رابطه با توقیف روزنامه جهان صنعت ،گفت :اعتقاد دارم در
یک شــرایط خاص نباید هر مطلبی را منعکس کرد ،در هر حال ما نمیتوانیم
مطالبــی را مطرح کنیم که موجهایی را ایجاد کند و ظرفیتها و برنامه ریزیها
را به هم بزند و بنظر من هم منطقی اســت که ظرفیتها را در نظر بگیریم.وی
افزود :در حوزههای بیمارســتانی و درمانــی حفاظتهای کادر درمان به خوبی
انجام میشود ،اما اینها صد در صد نیست چون یک متخصص باید در روز همهی
بیماران کرونایی را ویزیت کند و شاید شب هم به خانه برود و بقیه را مبتا کند.
ظفرقندی گفت :یکی از مشکات این بیماری ناآشنا بودن آن است و مثا اوایل
برای ماسک تاکیدی وجود نداشت اما اان تاکید قطعی برای استفاده میشود،
همچون داروهای متعدد که در دنیا معرفی شد و بعد رد شد.

ایراد شورای نگهبان به طرح مالیات
بر خانههای خالی
ســخنگوی شــورای نگهبان از ارجاع طرح دوفوریتی اصاح ماده  ۵۴ -مکرر -
قانون مالیات های مســتقیم (طرح مالیات بر خانه های خالی) به مجلس خبر
داد.به گزارش ایسنا ،عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:ضمن تقدیر از انگیزه
و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم ،طرح
دو فوریتی اصاح ماده ( ۵۴مکرر) قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار
گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شــد
پس از رفع ابهامات توسط مجلس ،نظر نهایی اعام گردد.

 8درصد از سهم پرداخت مالیات متعلق
به استان اصفهان است
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رسانه ،در
خصوص تجهیز اداره مالیات به بانک اطاعاتی گفت :بیش از  ۵۰درصد اطاعات
حســاب اشــخاص در این بانک در اختیار ما قرار دارد و افراد حتی اگر به طور
صحیح دارایی خود را اعام نکنند ما در این بانک بررســی و در صورت اشــتباه
حتی مشمول جریمه خواهند شد .از سویی دیگر در صورت معامله و داد وستد،
هر دو طرف مکلف هســتند که در ســامانه  ۱۶۹اعام کنند و از این طریق ما
به اطاعات بانکی دسترســی پیدا کنیم .برای نمونه فردی اظهارنامهای تنظیم
و اطاعات صحیح را درج نمیکند و سیســتم این پرونده پر ریسک را خارج و
جرائم کتمان دارایی را نیز مشمول آن میکند.وی افزود :طبق آمار از  ۲۱۸هزار
مشــاغلی که مشمول مالیات هستند ۵۰ ،درصد آنها براساس مالیات سال قبل،
میزان مالیات امســال آنها صفر بوده است .امسال این امر یک اتفاق جدیدی و
بــرای اولین بار رخ داده که طبق قانون مصوبه اصاحیه برآورد وجود ندارد و تا
ســه سال این قانون تمدید شده اســت و باید درآمدهای واقعی خودشان را در
اظهارنامهها قید کنند.مهدلو میزان مالیات وصول شــده کل کشور را  ۱۴۱هزار
میلیارد تومان عنوان کرد که سهم استان  ۸هزار ۵۰۰میلیارد تومان بوده است
و افزود :بعد از تهران دومین استان از لحاظ پرداخت مالیاتی هستیم و حدود ۸
درصد وصولی کل کشور سهم اســتان اصفهان در سال گذشته بوده و در سال
جــاری  ۱۱هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان افزایــش پیدا کرده و در واقع این میزان
پیشبینی میشود که وصول پیدا کند.وی افزود :با اجرای قانون ماده  ۹۷هدف
این بوده که از فرار مالیاتی جلوگیری شود .بیش از  ۴۰هزار میلیار تومان معوقه
در کل کشور از بین  ۷۰۰پرونده فرار مالیاتی شناسایی شده است .مالیات حقوق
بگیران چه دولتی وچه خصوصی از مالیات مشــاغل بیشتر بوده است و این امر
نشان میدهد که مالیاتهای واقعی را نتوانستیم بگیریم
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از سوی سفیر ایران در ونزوئا اعام شد

تکذیب توقیف  ۴کشتی ایرانی
توسط آمریکا
ســفیر ایران در ونزوئا ادعای توقیف چهارکشــتی ایرانی توسط آمریکا را
تکذیب کرد.حجت ســلطانی در صفحه توییتری که منتسب به وی است،
نوشت :یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا.
نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.
ترامپ تروریست نمی تواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران
را با تبلیغات دروغین جبران کند.شب گذشته وال استریت ژورنال به نقل از
یک «مقام رسمی» در خبری مدعی شد که آمریکا چهار کشتی را که حامل
ســوخت ایران بوده اند توقیف کرده است و این کشتی ها به نامهای«لونا»،
«پاندی»« ،برینگ» و «با» «بدون استفاده از نیروی نظامی» «در چند روز
گذشته» توقیف شده اند.

استانها
وضعیت گازرسانی شهرستان آران و بیدگل
مورد بررسی قرار گرفت
مهندس علوی ،در نشست ویدئو کنفرانس در خصوص مصوبات شورای اقتصاد
در آران و بیدگل ،بیان داشــت :مصوبات شــورای اقتصاد تا سال  ۱۴۰۲فرصت
اجرایــی دارند و به محض تامین اعتبار و نقدینگــی مورد نیاز ،اجرایی خواهند
شد.وی ،افزود :صنایع فاقد گاز این شهرستان اعم از؛ مرغداری ها و دامداری ها
و ســایر صنایع که شبکه گازرسانی برای آنها اجرا نشده است ،از طریق شرکت
پخش فرآورده های نفتی می توانند ســوخت مایــع دریافت نمایند.مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان اصفهان ،در خصوص تقســیط قبوض گاز بهای برخی از
واحدهای تولیدی شهرستان آران و بیدگل بیان داشت :با توجه به شرایط فعلی
و شــیوع بیماری کرونا ،انجام این مهم بــه منظور حمایت از واحدهای تولیدی
واحد شرایط به رئیس اداره گاز شهرستان تفویض می شود تا در شرایط خاص
و با حمایت فرمانداری در مدت محدود این تقســیط انجام شود.مهندس علوی،
با تاکید بر محدودیت تامین منابع مالی برای پروژه های جدید طی سال جاری،
افزود :اقدامات طراحی و مطالعات شبکه گذاری جاده کاشان به ابوزیدآباد انجام
شــده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی
این پروژه آغاز خواهد شد.وی ،همچنین در خصوص جابجایی شبکه گاز واقع در
جاده فخره که در حال تعریض می باشــد ،گفت :ظرف یک ماه آینده این پروژه
اجرایی خواهد شــد.مهندس علوی ،با اشاره به اینکه تا قبل از مهرماه سالجاری
علمک و انشعابات مورد تقاضای مردم اجرایی خواهد شد ،تصریح کرد :به منظور
حمایت از واحدهای تولیدی شهرک جدید صنعتی( شهرک قاضی) ،می بایست
ساختمان ایستگاه ،توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان احداث گردد تا برای
راه اندازی ایستگاه گاز آن اقدام کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران عنوان کرد؛

استمرار روند نزولی کاهش تلفات انرژی
در شرکت توزیع برق غرب مازندران
مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق غرب مازندران گفت :از اهم فعالیت های انجام شده
در این راستا ،در چهار ماهه اخیر سال  ۹۹تعداد حدود
 3۸هزار کنتور توسط  ۸۰نفر نیروی اجرایی تست شد
که منجر به کشف  ۱۸۱۷دستکاری کنتور و تعویض در
حدود  3۱۰۰دستگاه کنتور معویب شد.وی ادامه داد :همچنین با برگزاری ۹۵
مانور جهادی جمع آوری انشعاب غیر مجاز تعداد  3۶۴۱انشعاب غیر مجاز فاقد
کنتور کشف و جمع آوری شد.فرح زاد ادامه داد :با پیگیری به عمل آمده و طبق
دســتور مدیر کل محترم دادگستری استان در راستای حفظ حقوق بیت المال
و جلوگیری از بهره گیری از بــرق های غیر مجاز،اجرای ماده  ۴قانون مجازات
استفاده کنندگان غیر مجاز آب،برق و گاز از سر گرفته شد و به تعداد متقاضی
انشــعاب غیر دائم واگذار که این روند در ادامه ی ســال  ۹۹با سرعت بیشتری
انجام خواهد شد.وی یادآور شد :برآورد میگردد  ۴درصد از تلفات انرژی منطقه
غرب مازندران به دلیل بهره گیری غیر مجاز سکونتگاهای غیر رسمی از شبکه
برق است.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در تکمیل صحبت
های خود اظهار داشت :در ادامه روند نصب کنتورهای هوشمند با قابلیت قرائت
از راه دور در ســال جاری برای نصب  ۲هزار کنتور هوشمند در مناطق آلوده به
انشــعاب غیر مجاز برنامه ریزی شده تا از دستکاری کنتور توسط افراد سودجو
جلوگیری به عمل آید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم:

پایداری نظام وابسته به رضایتمندی
مردم است
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم رضایتمندی
مردم را از اصول مهم و اساســی پایداری در نظام ها و
حکومت ها دانست.به گزارش روابط عمومی شرکت آب
و فاضاب اســتان قم ،دکتر «علی جان صادق پور» در
آیین تجلیل از دفاتر برتر پیشخوان دولت که با حضور
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اســتان برگزار شد ،رضایتمندی مردم را
یکی از اصول مهم و اساسی در پایداری نظامها و حکومتها دانست و گفت :مردم
از حکومتی حمایت و پشتیبانی خواهند کرد که بتواند رضایتمندی آحاد جامعه
را فراهم آورد.وی امکانات و تجهیزات و فرایندهای ارائه خدمات را از عوامل مؤثر
در رضایتمندی مردم برشمرد و اظهار کرد :هر چند که امکانات و تجهیزات ارائه
خدمات مهم اســت اما نحوه ارائه این خدمات به مردم بسیار بیشتر از امکانات
میتواند در ایجاد رضایتمندی در جامعه تأثیرگذار باشد.مدیرعامل شرکت آب
و فاضاب اســتان قم با بیان اینکه خدمات ارائه شده به مردم باید از شفافیت،
سرعت ،دقت و سامت برخوردار باشد ،خاطرنشان کرد :در این صورت است که
میتوانیم به ســمت تولید ،رشد و توسعه حرکت کنیم و شاهد پیشرفت کشور
باشیم.وی راهاندازی دفاتر پیشخوان دولت را از راهکارهای ارائه خدمات بهتر به
مردم و جلب رضایتمندی جامعه دانســت و یادآور شد :یکی از دستگاههایی که
خدمات خود را از این درگاه به مردم ارائه کرده شــرکت آب و فاضاب اســتان
قم اســت.دکتر علی جان صادق پور از دفاتر پیشخوان دولت به عنوان پیشانی
دولت و دستگاههای خدماتی یاد و تأکید کرد :چگونگی تعامل این دفاتر با مردم
و نحوه ارائه خدمات و عملکرد آنها بیانگر عملکرد شرکتهای خدماتی از جمله
شرکت آب و فاضاب است.
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وزیر انرژی روسیه:

اوپک پاس تصمیم شتابزده نخواهد گرفت

وزیر انرژی روســیه اظهار کرد :کمیتــه های اوپک پاس در
نشست هفته آینده درباره بازبینی پیمان فعلی کاهش تولید
مذاکره نخواهند کرد و انتظار نمی رود تصمیمات بزرگی برای
تغییر مفاد این توافق گرفته شــود .بازار نفت پرنوسان و روند
بســیار مبهم احیای تقاضای جهانی بــرای نفت گروه اوپک
پاس را ناچار کرده اســت نشســت کمیته نظارتی مشترک
وزیران را تا پایان ســال  ۲۰۲۰به صورت ماهانه برگزار کند؛
در حالی که پیش از این کمیته مذکور پیش از نشست رسمی
وزیران نفت اوپک پاس دیدار می کرد.نشســت کمیته فنی
مشــترک و نشست کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک و
غیراوپــک قرار بود روزهــای  ۱۷و  ۱۸اوت ( ۲۷و  ۲۸مرداد)
برگزار شود اما نشست مجازی کمیته نظارتی مشترک وزیران
به درخواســت روســیه یک روز عقب افتاد .اوپک در نشست
ژوییه خود اعام کرده بود وضعیت بازار و ســطح پایبندی به
توافق کاهش تولید بهبود پیدا کرده است.پیشــتر خبرگزاری
تاس به نقل از الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روسیه خبر داده
بود نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک
ممکن است یک روز دیرتر در  ۱۹اوت برگزار شود.
نواک گفت :هیچ کس پیشنهادهای ناگهانی برای تغییرات یا
پیشــنهادهای اضافی در خصوص کاهش تولید مطرح نکرده
در بحبوحه تیرگــی روابط میان دهلی
نــو و پکن ،شــرکتهای نفتــی دولتی
هند کرایه نفتکشــهای متعلق به چین
یــا حامل پرچم چین بــرای واردات یا
صــادرات نفت و محصــوات نفتی را
متوقف کرده اند .منابع آگاه به بلومبرگ
اظهار کردند که کشــتیهای متعلق به
چین یا ثبت شــده توســط این کشور
اجازه ندارند بــرای واردات یا صادرات
نفت و محصوات نفتی مورد اســتفاده
قرار گیرند.همچنین شــرکتهای نفتی
دولتی هند قصد دارند از صادرکنندگان
و شــرکتهای بازرگانی نفت درخواست
کننــد برای تحویــل نفت بــه آنها از

اســت.گروه اوپک پــاس از اول اوت کاهش تولید داوطلبانه
خود را از  ۹.۷به  ۷.۷میلیون بشکه در روز تسهیل کرده است.
وزیر انرژی روسیه گفت :تصور می کنم برنامه ریزی بلندمدت
نشان داده که تصمیمات درست گرفته شده اند و بازار اکنون
کــم و بیش ثبات پیدا کرده اســت و ما شــاهد توازن یافتن
تدریجی بازار نفت هستیم.نشســت کمیته نظارتی مشترک
وزیران اوپک پاس در شرایطی برگزار می شود که نگرانیهای
فزاینده ای نســبت به تاثیر طوانی مــدت پاندمی ویروس
کرونا روی تقاضا برای نفت وجود دارد و ابهامات پیرامون این
پاندمی باعث شــده است اوپک و آژانس بین المللی انرژی در
پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در ســال  ۲۰۲۰بازنگری
کنند .اوپک در جدیدترین گــزارش ماهانه خود پیش بینی
کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۰به میزان ۹.۰۶
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا می کند در حالی که یک
ماه پیش میزان کاهش تقاضا را  ۸.۹۵میلیون بشــکه در روز
پیش بینی کرده بود.بر اساس گزارش اویل پرایس ،آژانس بین
المللــی انرژی هم پیش بینی خود از تقاضا برای نفت را ۱۴۰
هزار بشکه در روز نسبت به پیش بینی ماه گذشته کاهش داد
که منعکس کننده ضعیف ماندن سفرها در شرایط باا ماندن
آمار ابتا به کووید  ۱۹و ضعف بخش هواپیمایی است.

استفاده از نفتکشهای چینی
در هند ممنوع شد
نفتکشــهای چینی اســتفاده نکنند.
خصومتی کــه اخیرا میان چین و هند
که دو واردکننده بزرگ نفت در آســیا
هســتند ،به وجود آمده ،روابط تجاری
میان دو کشور را تیره کرده است .روابط
میان هند و چین همواره متزلزل بوده اما
تنشهای مرزی که اخیرا میان دو کشور
اتفاق افتاد ،خشونت آمیزترین رویارویی
در  ۵۰سال گذشــته و از آخرین باری

بود که چین و هند برای مشخص کردن
حدود مرزی وارد جنگ شــدند .هر دو
کشور قدرتهای هسته ای هستند که این
مسئله سازمان ملل متحد را نگران کرده
و از دو کشــور خواســته است حداکثر
خویشــتن داری را از خود نشان دهند.
تنشــهای میان هند و چین در بسیاری
از حوزه های بازرگانی منعکس شــده و
به گفته سازمانهای تجاری ،واردات چین

تغییر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی
از تقاضا برای نفت
آژانــس بین المللی انرژی ( )IEAپیش بینی خود از تقاضا برای نفت در ســال  ۲۰۲۰را به
میزان بیشتری کاهش و هشــدار داد سفرهای هوایی کمتر به دلیل پاندمی ویروس کرونا
تقاضای جهانی برای نفت را امســال  ۸.۱میلیون بشکه در روز کاهش می دهد .آژانس بین
المللی انرژی دورنمای تقاضا برای انرژی در سال  ۲۰۲۰را  ۱۴۰هزار بشکه در روز کاهش داد
و به  ۹۱.۹میلیون بشکه در روز رساند که نخستین بازنگری منفی این آژانس در هفت ماه
گذشته بود.در گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی آمده است :ضعیف شدن تقاضا برای
سوخت جت عامل اصلی کاهش تقاضا برای نفت است .بخشهای هواپیمایی و جاده ای که
بخشهای اساسی در مصرف نفت هستند در وضعیت خوبی بسر نمی برند.آژانس بین المللی
انرژی پیش بینی کرد مصرف نفت در ســال  ۲۰۲۱همچنان کمتر از ســطح سال ۲۰۱۹
خواهد ماند.آمارهای مورد اشاره این آژانس نشان می دهد که وضعیت جابجایی در بسیاری
از مناطق راکد مانده اما در اروپا افزایش پیدا کرده اســت با این حال رشد موارد کووید ۱۹
باعث شــده است این آژانس برآوردش از مصرف بنزین را کاهش دهد.طبق گزارش آژانس
بین المللی انرژی ،میزان عرضه در ژوئن از تقاضا فراتر رفت و ابهامات پیرامون تقاضای آتی به
همراه افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ به معنای آن است که روند بازیابی تعادل
بازارهای نفت ظریف خواهد بود.تولید نفت در آمریکا ،کانادا و برزیل رو به افزایش اســت و
همزمان اوپک پاس محدودیت عرضه خود را تسهیل کرده است .با این حال اگر کشورهایی
که تاکنون به این توافق به طور کامل عمل نکرده اند تولیدشان را برای جبران عدم پایبندی
بیشتر کاهش دهند ،عرضه جهانی نفت به میزان چشمگیری افزایش نخواهد یافت.بر اساس
گزارش رویترز ،قیمتهای نفت در معامات روز پنج شــنبه در واکنش به پیش بینی جدید
آژانس بین المللی انرژی کاهش پیدا کرد .بهای نفت برنت با  ۵3ســنت معادل  ۱.۲درصد
کاهش ،به  ۴۴دار و  ۹۰سنت در هر بشکه رسید و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۱
سنت معادل  ۱.۲درصد کاهش ،به  ۴۲دار و  ۱۶سنت در هر بشکه رسید.

در بســیاری از بنادر هند برای بررسی
بیشتر بدون هشــدار قبلی نگه داشته
شــده اند.با وجود این که غولهای نفتی
هند از کشتیهای مرتبط با چین استفاده
نخواهند کرد اما انتظار ندارند با اختال
بزرگی در تجارت نفت روبرو شوند زیرا
استفاده آنها از کشتیهای چینی در هر
حال محدود بود.بر اساس گزارش اویل
پرایس ،شــرکتهای هندی کشتیهای
چینی را عمدتا برای حمل گاز طبیعی
مایع کرایه می کردند .اکثر نفتکشهای
غیرهندی که شرکتهای نفتی استخدام
می کنند با پرچم کشورهای لیبریا ،پاناما
یا موریتانی تردد می کنند.

نفت سنگین ایران گرانتر شد
گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میادی
گذشــته بیش از هفــت دار معادل  ۱۹درصد نســبت به قیمت ژوئن
افزایش داشــت .قیمت نفت ســنگین ایران در ماه ژوییه به  ۴3دار و
 3۰ســنت در هر بشکه رسید که هفت دار و چهار سنت معادل ۱۹.۴
درصد در مقایسه با قیمت  3۶دار و  ۲۶سنت در ژوئن افزایش داشت.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون  3۹دار
و  ۸۵ســنت در هر بشکه در مقایســه با  ۶۵دار و  3۷سنت در مدت
مشابه سال گذشته بوده اســت.ارزش سبد نفتی اوپک در ژوییه به ۴3
دار و  ۴۲سنت در هر بشکه رسید که بااترین سطح از فوریه بود و در
مقایسه با ژوئن شش دار و  3۷سنت معادل  ۱۷.۲درصد افزایش داشت.
رشد ارزش سبد نفتی اوپک با قوی شدن بهای معامات بازار فیزیکی و
محدود شدن عرضه نفت ترش به خصوص در خاورمیانه و اروپا روی داد.
بهای معامات نفت در ژوییه از بهبود بیشــتر عوامل بنیادین بازار نفت،
آمار اقتصادی مثبت و دورنمای بهتر تقاضا برای نفت مورد حمایت گرفت
و حدود شش درصد رشد ماهانه داشت.میانگین ارزش سبد نفتی اوپک
از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون  3۹دار و  ۸۵سنت بوده که در مقایسه با
 ۶۵دار و  3۷سنت در مدت مشابه سال گذشته کاهش  3۹درصدی را
نشان می دهد.طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشکل از ۱3
کشور در ژوییه به  ۲3.۱۷میلیون بشکه در روز رسید که  ۰.۹۸میلیون
بشکه در روز در مقایسه با ژوئن افزایش داشت .تولید عمدتا در عربستان
سعودی ،امارات متحده عربی ،کویت و عراق افزایش پیدا کرد و در مقابل،
در آنگوا ،کنگو و گابن کاهش یافت .تولید نفت لیبی در ژوییه به ۱۰۰
هزار بشکه در روز رسید.

افزایش بدبینی اوپک به دورنمای تقاضا برای نفت

اوپک اعام کــرد تقاضای جهانی برای نفت در ســال
 ۲۰۲۰به دلیل شــیوع ویروس کرونا و ابهامات پیرامون
روند احیا در سال آینده ،از آنچه پیش از این تصور می
رفت کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد .اوپک در گزارش
ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در
سال  ۲۰۲۰به میزان  ۹.۰۶میلیون بشکه در روز کاهش
پیدا می کند؛ در حالی که یک ماه پیش میزان کاهش
تقاضا را  ۸.۹۵میلیون بشــکه در روز پیش بینی کرده
بود.قیمتهای نفت با کاهش سفرها و فعالیتهای اقتصادی
به دلیل محدودیتهای کرونا امسال دچار فروپاشی شد.
اگرچه برخی از کشورها محدودیتهای قرنطینه را کاهش
داده و اجــازه داده اند تقاضا بهبود پیدا کند اما نگرانیها
نسبت به موارد جدید شیوع ،رشد قیمتها را محدود نگه

داشــته و اوپک انتظار دارد این روند استمرار پیدا کند.
اوپک در گزارش ماهانه خود اعام کرد تحوات قیمت
نفت و محصوات نفتی در نیمه دوم سال  ۲۰۲۰تحت
تاثیر نگرانیها نســبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا
و ذخایــر جهانــی بااتر خواهــد بود.اوپک پیش بینی
خود از دورنمای تقاضا در ســال  ۲۰۲۱را تغییر نداد و
همچنان انتظار دارد تقاضا هفت میلیون بشــکه در روز
بهبود پیدا کند اما خاطرنشــان کرد این دورنما ممکن
اســت تحت تاثیر ابهامات فراوانی قرار گیرد که به تاثیر
منفی روی مصرف نفت منجر خواهند شــد.تقریبا همه
آژانســهای پیش بینی کننده انتظار دارند بازار سوخت
جت در سال  ۲۰۲۱به دلیل از دست رفتن تقاضا ضعیف
بماند .تقاضا برای بنزین بازگشت سریعی به سطح سال

پاایشگاه ِشل
در فیلیپین برای
همیشه تعطیل شد
شــرکت بزرگ نفتی رویال داچ شِــل در فیلیپین از تعطیلی

 ۲۰۱۹نخواهد داشت.اوپک و متحدانش در قالب گروه
اوپک پــاس برای جبران افت تقاضا ،از ماه مه تا پایان
ژوییه عرضه خود را به میزان  ۹.۷میلیون بشکه در روز
کاهش دادند و آمریکا و کشورهای دیگر هم تحت تاثیر
شرایط بازار ناچار شدند تولیدشان را کاهش دهند.طبق
گزارش ماهانه اوپک ،تولید این گروه در ژوییه  ۹۸۰هزار
بشکه در روز رشد کرد و به  ۲3.۱۷میلیون بشکه در روز
رسید زیرا کاهش داوطلبانه ای که عربستان سعودی و
سایر اعضای اوپک در منطقه خلیج فارس در ماه پیش
به اجرا گذاشته بودند ادامه پیدا نکرد.بر اساس گزارش
رویترز ،نرخ پایبندی اوپــک به توافق کاهش تولید در
ژوییه  ۹۷درصد بود که کمتر از نرخ باای  ۱۰۰درصد
در ژوئن بود.

دائمی یکی از دو پاایشــگاه این کشور به علت کاهش شدید
ســود این پاایشگاه درپی شیوع بیماری همه گیر کرونا خبر
داد.به گزارش رویترز ،شــرکت بزرگ نفتی رویال داچ شِل در
فیلیپین از تعطیلی دائمی یکی از دو پاایشــگاه این کشور به
علت کاهش شدید ســود این پاایشگاه درپی شیوع بیماری
همه گیــر کرونا خبر داد.این در حالی اســت که تحلیلگران
نســبت به وقوع تعطیلی های مشــابه در این منطقه در پی
اعام این خبر هشــدار داده اند.شرکت نفتی شل در فیلیپین

وزیرنیرو خبر داد

تامین آب شرب  ۴۶شهر و  ۱۰۳۶روستا
از محل طرح های مرزی
وزیر نیرو گفت :در دولت تدبیر و امید در بخش رودخانههای مرزی  ۲۴ســد با
تنظیم دو و نیم میلیارد متر مکعب به ثمر رسیده است .رضا اردکانیان در هفته
پانزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در مراسم افتتاح پروژههای بزرگ توسعه
آب و خاک در اســتانهای کرمانشــاه و ایام که به صورت ویدئو کنفرانسی و با
حضور رئیس جمهوری برگزار شد ،افزود :طرح مهم امروز ،طرح توسعه منابع آب
و خاک در مناطق مرزی کشور است .شاید به جرات بشود گفت که ایران در روی
نقشــه جغرافیا از حیث تنوع مسایل آبهای مرزی و حوضههای آبریز مشترک
مزیت منحصر به فردی دارد.وی ادامه داد :ما  ۱۲استان مرزی دارای مرز خشکی
و  ۴۸روردخانه مرزی داریم که حدود  ۴۰رودخانه منشا داخلی دارند و از داخل
کشور سرچشــمه میگیرند و برای همه این آبها موافقتنامه و مقاوله نامه های
دوجانبه و بینالمللی معتبر موجود است.اردکانیان گفت :قبل از پیروزی انقاب،
در همین کشــور با همین سرمایهای که داشته و همین حقآبهها تنها یک طرح
مرزی به اجرا رسید و سد ارس با قدرت تنظیم  ۶۵۰میلیون متر مکعب در سال بر
روی رودخانه مرزی مشترک ارس به بهرهبرداری رسید.وی افزود :پس از پیروزی
انقاب اسامی تا ابتدای دولت یازدهم ۲۸ ،سد دیگر با قدرت تنظیم  3.۲میلیارد
متــر مکعب در چهار دوره دولتهای قبلی نتیجه داد و در دولت تدبیر و امید به
تنهایی در بخش رودخانههای مرزی  ۲۴ســد دیگر با قدرت تنظیم  ۲.۵میلیارد
متر مکعب به ثمر رســیده است.وزیر نیرو گفت :اهداف اصلی و مهم این طرحها
در ابتدا تامین آب شــرب مردم ،تثبیت جمعیت و رفاه و آسایش مردم است.وی
اظهار کرد:آب شــرب  ۴۶شهر و  ۱۰3۶روستا از محل طرح هایی که تاکنون به
ثمر رسیده تامین شده است.اردکانیان افزود 3۷۰ :مگاوات ظرفیت برقابی نصب
شــده در روی این سدهاست و از نظر شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی هم تا
حدود  ۲۰۰هزار هکتار برنامه ریزی شده است که به مرور به مدار میآیند و این
شبکهها نقش بســیار مهمی در تنظیم تولید مواد غذایی دارند .اردکانیان گفت:
ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی پس از چین ،هند ،آمریکا و
پاکستان است و سطح قابل ماحظهای کشت آبی داریم.وی همچنین خاطرنشان
کرد :در پانزدهمین هفته پویش #هرهفتهالفبایران هستیم ،با طرح بزرگ امروز،
 ۵۴طرح از ابتدای پویش در سال جاری تاکنون با احتساب طرح امروز با سرمایه
گذاری  ۱۶هزار میلیارد تومان در بخش های آب ،برق و فاضاب به افتتاح رسیده
اســت و وعده ما برای افتتاح و تکمیل  ۱۹۶طرح دیگر تا پایان ســال با سرمایه
گذاری  3۴هزار میلیارد تومان باقی میماند.وزیر نیرو همچنین گفت :در دنیا به
ازای هر هزار نفر حدودا  ۴۰هکتار زمین تحت کشت آبی هست و این نسبت در
کشور ما حدود  ۱۰۰هکتار است .اگر الگوهای صحیح کشت را رعایت کنیم و از
روشهای صحیح آبیاری و فناوریهای روز استفاده کنیم ،موضوع امنیت غذایی
در کشور ما دغدغه نخواهد بود.اردکانیان گفت :در اجرای طرح های مرزی تعداد
زیادی از شرکتها ،کارخانجات ،تولید کنندگان و طراحان کشور مشغول شدند.
وی افزود ۴۱ :شــرکت مهندسین مشــاور ۲۰۰ ،پیمانکار بزرگ در این طرحها
فعالیت داشــتند که بزرگترین آنها قرارگاه سازندگی خاتماانبیاست که از لحاظ
مالی بیش از  ۴۵درصد طرحها توسط این قرارگاه اجرا شده و یا در دست اجراست
اما صنایع بزرگ ،تولید کننــدگان لولههای فوادی ،میلگرد ،کارخانجات تامین
کننده پوشــش لولهها ،تولید پمپ و سایر تجهیزات مورد نیاز در دوران ساخت
این طرحها فعال بودند.وزیر نیرو اظهار کرد :این موارد شامل طرحهای متعددی از
سد ،تونل و کانالهای مختلف است و آنچه که امروز به اتفاق همکاران در وزارت
جهاد کشاورزی در استانهای کرمانشاه و ایام با فرمان رییس جمهوری افتتاح
رسمی میشــود ،نهایتا موجب افزایش  ۴برابری محصوات کشاورزی و اشتغال
قابل ماحظهای خواهد بود.اردکانیان خاطرنشان کرد :شبکههای دشتهای بزرگ
این دو استان به وسعت  ۲3هزار هکتار است که تا پایان امسال به  3۵هزار هکتار
خواهد رســید و سعی خواهیم کرد در ماههای باقیمانده فعالیت دولت دوازدهم
در ســال  ۱۴۰۰هم این مسیر ادامه داشته باشد.همچنین در این مراسم محمد
حاجرسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :در استانهای ایام
و کرمانشاه مقرر است تا پایان دولت دوازدهم 3۵ ،هزار هکتار اراضی مشروب شود.
وی با بیان اینکه از ســال  ،۱3۹3تونلها و سدهای زیادی در استانهای مرزی
کشــور وارد مدار بهره برداری شــد و به تبع آن شبکههای زیردست آن به مرور
بهرهبرداری میشود.

« »Pilipinas Shell Petroleum Corpگفــت :کارخانه تابانگائو با
تولید روزانه  ۱۱۰هزار بشــکه در استان باتانگاس که در سال
 ۱۹۶۲فعالیت خود را آغاز کرد ،اکنون دیگر از نظر اقتصادی
مناسب نبوده و به یک ترمینال وارداتی تبدیل خواهد شد.بر
اســاس این گزارش ،میزان سود مجموعه پاایشگاه سنگاپور
که شاخصی برای سنجش سودآوری در پاایشگاه های آسیا
محسوب میشود ،از ماه مارس اکثرا ً منفی بوده است و باعث
شــده بسیاری از پاایشگاه ها تولید را کاهش داده یا عملیات

تولید را به طور موقت متوقف کنند.میا گِنگ ،مشاور موسسه
انرژی اف جی ای ،گفت :ما قطعاً احتمال تعطیلی های بیشتر
در پاایشگاه های آسیا را طی شش تا  ۱۲ماه آینده پیش بینی
می کنیم.وی افزود :پاایشــگاه های ژاپن ،استرالیا و نیوزیلند
احتمااً جزو موارد تعطیلی طی ماه های آینده باشــند.گِنگ
گفت :با توجه به عدم قطعیت موجود درباره تقاضا و چشــم
انداز ما درباره کاهش شدید سود ،ادامهی کار برای پاایشگاه
های کوچکتر با کارآمدی کمتر با مشکل مواجه خواهد شد.
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چین دیگر کارخانه دنیا نیست

شرکت تامین کننده اصلی اپل و دهها غول فناوری دیگر با اعام
این کــه روزهای چین به عنوان کارخانــه جهان به دلیل جنگ
تجاری به پایان رسیده ،قصد دارد زنجیره تامین خود را بین بازار
چین و آمریکا تقسیم کند .یونگ لیو ،رییس هیات مدیره «هون
های پرسیژن اینداستری» که به فاکسکان معروف است ،اعام کرد
این شرکت در خارج از چین که پایگاه اصلی تولید دستگاههایی
مانند گوشــی آیفون و رایانه های شخصی دل و نینتندو سوییچ
اســت ،به تدریج ظرفیت تولید بیشتری اضافه خواهد کرد .سهم
تولید در خارج از چین اکنون  ۳۰درصد در مقایســه با  ۲۵درصد
در ژوئن گذشته است.رییس فاکسکان در زمان اعام نتایج مالی
شرکتش به خبرنگاران گفت :این ظرفیت با اقدام این شرکت برای
انتقال تولید بیشــتر به جنوب شرقی آســیا و سایر مناطق برای
اجتناب از روبرو شدن با افزایش تعرفه های آمریکا علیه کااهای
ساخت چین ،افزایش پیدا خواهد کرد.لیو گفت :مهم نیست هند،
جنوب شرقی آســیا یا آمریکا باشد ،یک اکوسیستم تولید در هر
منطقه وجود خواهد داشت و اگرچه چین همچنان نقش مهمی
در امپراطوری تولید فاکسکان ایفا می کند اما روزهای این کشور
به عنوان کارخانه جهان به پایان رســیده است.تشــدید تنشهای
تجاری میان واشــنگتن و پکن تولیدکنندگان دستگاه را واداشته
پایگاه تولید خود را متنوع کنند و لیو ســال گذشــته اعام کرد

گزیده خبر
وزارت صمت اعام کرد؛

رشد  ۴۵.۳درصدی تسهیات پرداختی
بانکها به بخش صنعت و معدن

آیفون که ارزشــمندترین محصول اپل است در صورت لزوم می
تواند خارج از چین تولید شــود .این دو کشور به مذاکرات تجاری
ادامه می دهند اما اظهارات رییس فاکســکان نشان می دهد که
زنجیره تامین دستگاههای الکترونیکی که در چین متمرکز شده
بود در بلندمدت به نقاط دیگر پخش خواهد شد.این شرکت تایوانی
درآمد خالص بهتر از حد انتظار  ۷۷۸میلیون دار را برای سه ماهه
منتهــی به ژوئن اعام کرد که به کمک تقاضای فزاینده برای آی
پد و مک بوک حاصل شــد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،فاکسکان
در حال متحول کردن فعالیتهای چین محور خود اســت و یکی
از شــرکای مونتاژ اپل است که قصد دارد فعالیتهایش را در هند
توسعه دهد و با این اقدام به گسترش حضور سازنده آیفون در این
کشــور که  ۱.۳میلیارد نفر جمعیت دارد و خارج کردن بخشی از
زنجیره تامین این شرکت آمریکایی از چین کمک می کند.رقبای
چینی هم چالش فزاینده ای برای فاکسکان ایجاد کرده اند .شرکت
«لوکس شیر پرسیژن اینداستری» پس از قراردادی که در ژوییه
برای خرید کارخانه تولید گوشــی اپل از شرکت ویسترون کورپ
امضا کرد ،نخستین تولیدکننده چینی آیفون خواهد شد .اگرچه
فاکسکان همچنان ســفارش برای تولید مدلهای گرانتر آیفون را
حفظ خواهد کرد اما لوکس شــیر با ورود به حوزه تولید مدلهای
میانی آیفون ،بخشی از سهم بازار این شرکت را تصرف می کند.

رشد تولید  ۶قلم کاای معدنی
در فصل بهار
آمار تولیــد  ۶قلم کاای منتخب بخش معــدن و صنایع معدنی
در مدت ســه ماهه ابتدایی امسال نشــاندهنده رشد  ۱.۸تا ۴۶.۳
درصدی در این بخش اســت.برپایه دادههای آماری وزارت صنعت،
معدن وتجارت حاکی اســت ،تولیدات فوادی ،فواد خام ( میانی)،
کاتد مس ،شــمش آلومینیوم ،پودرآلومینا و سیمان در فصل بهار
امسال نسبت فصل مشابه در ســال  ۹۸افزایش داشتند.بیشترین
میــزان افزایش عملکرد در دوره مورد بررســی مربوط به شــمش
آلومینیــوم با رقــم  ۴۶.۳درصد و کمتریــن بازدهی هم در بخش
تولیدات فوادی با  ۱.۸درصد ثبت شد.
تولید فواد خام و رشد  8.5درصدی
تولید فواد خام ( میانی) در دوره این گزارش رقم  ۶میلیون و ۹۶۹
هزار و  ۹۰۰تن را نشان می دهد که نسبت به  ۶میلیون و  ۴۲۶هزار
و  ۸۰۰تن عملکرد ســه ماهه آغازین پارسال افزایش  ۸.۵درصدی
دارد.امسال انتظار میرود تولید شمش فوادی به رقم  ۳۰میلیون
تن برســد که با تحقق آن بااترین میزان عملکــرد در چهار دهه
گذشته را ثبت خواهدکرد.
 5.4میلیون تن تولیدات فوادی
میزان تولیدات فوادی نیز در فصل بهار امســال رقم پنج میلیون
و  ۴۸۵هزار تن را نشــان می دهد که در مقایســه با پنج میلیون
و  ۳۸۸هزار و  ۶۰۰تن عملکرد ســه ماهه ابتدایی پارسال افزایش
بازدهی  ۱.۸درصد دارد.بررسی آمار تولیدات فوادی در چهار ماهه (
فروردین لغایت تیر) سال گذشته در بخش میلگرد تولید دو میلیون
و  ۷۰۷هزار تن و ورق گرم سه میلیون و  ۱۰هزار تن را ثبت کرد.
بااترین رشد مربوط به شمش آلومینیوم
بررسی آمار عملکرد در ارتباط با کااهای منتخب گویای آن است
که تولید شــمش آلومینیوم در سه ماهه نخست امسال به رقم ۹۵
هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال  ۹۸که  ۶۵هزار
تن بود ،رشد  ۴۶.۳درصدی دارد که بااترین بازدهی در دوره مورد
بررسی را دارد.پیش از این وزارت صنعت ،معدن وتجارت آمار تولید
کارخانه های ایرالکو ( اراک) ،المهدی و هرمزال را منتشر میساخت،
اما با بهرهبرداری از کارخانه  ۴۰هزار تنی شمش آلومینیوم آلومینا
و آلومینیوم جنوب ( امرد فارس ) که برای یک میلیون تن تعریف
شده و در فاز نخست  ۳۰۰هزار تن ( اکنون تولید  ۱۰۰هزار تن در
دستور کار است) ،وضعیت تولید روند رو به رشد دارد.
پودر آلومینا و تولید  ۶2.8هزار تنی
میزان تولید پودرآلومینا در سه ماهه ابتدایی امسال به رقم  ۶۲هزار
و  ۸۰۰تن رســید و در مقایســه با دوره مشابه پارسال که  ۶۱هزار
و  ۴۰۰تن بود ،افزایش  ۲.۳درصدی داشت.اکنون تنها واحد تولید
کننده پودرآلومینا در کشــور در خراسان شمالی و منطقه جاجرم
واقع شده و تولید سالیانه حدود  ۲۵۰هزار تن دارد ،درحالی که نیاز
کشور حداقل  ۷۲۰هزار تن است.
رشد  10درصدی تولید سیمان
تولید ســیمان در دوره این گزارش به رقم  ۱۶میلیون و  ۳۵۳هزار
تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که  ۱۴میلیون و ۸۶۸
هزار تن بود ،افزایش  ۱۰درصدی را نشــان میدهد.ایران بیشترین
صادرات ســیمان را در سالهای  ۹۳و  ۹۴با حدود  ۱۸میلیون تن
ثبــت کرد و اکنون میزان تولید به حدود  ۶۵میلیون تن در ســال
رســیده است .امســال وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه رشد
تولید  ۲۵درصدی برای صنایع معدنی را پیشبینی کرده است.

تفاهم نامه ذوب آهن اصفهان
و زغال سنگ کرمان امضا شد
آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت زغال سنگ
کرمان ،با هدف تامین زغال ســنگ با توجــه به دو پارامتر کمی و
کیفی به امضا رسید.آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و
شرکت زغال سنگ کرمان ،شب گذشته ( ۲۲مردادماه) با حضور باقر
نیک طبع مدیر عامل شرکت زغال سنگ کرمان و هیات همراه در
حضور علی احمدیان رییس هیات مدیره ذوب آهن و منصور یزدی
زاده مدیرعامل این شرکت با هدف تامین زغال سنگ با توجه به دو
پارامتر کمی و کیفی به امضا رسید.

طبــق اعام معــاون فنی گمــرک ایران،
اکنون  ۲.۵میلیون تن کاای اساسی بدون
دریافت اعامیه تامیــن ارز و کد رهگیری
امکان ترخیص فــوری دارند ،در عین حال
 ۲۶فروند شــناور حــاوی نزدیک به یک
میلیون تن کاای اساســی به بنادر رسیده
کــه در مرحله پهلوگیــری و یا تخلیه قرار
دارند.مهرداد جمال ارونقی آخرین تصمیم
اخذ شده در رابطه با ترخیص فوری کاای
اساســی را تشــریح کرد و توضیح داد :به
دنبال رایزنی های صورت گرفته در راستای
تســهیل ترخیص کاای اساســی قرار بر
ایــن بود که صاحبان کاا بعــد از مراجعه
به بانــک و دریافت اعامیــه تامین ارز به
صورت اعتباری ،بتوانند نسبت به ترخیص
سریع اقدام کنند و بانک نیز ظرف سه ماه
پیگیریها و رســیدگیهای بعدی را انجام
دهد ،اما طــی آخرین توافق صورت گرفته
بیــن وزارت صمت ،گمرک و بانک مرکزی
در راستای تســهیل و تسریع در ترخیص
کااهای اساسی و ضروری قرار شد بخشی
از ایــن کااها ظرف مــدت محدود ،بدون
دریافت اعامیه تامین ارز و کد رهگیری از
بانک ترخیص شود.معاون فنی گمرک ایران
با اشــاره به اینکه پنج قلم کاا که مجموع
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میزان تسهیات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت ومعدن
در دو ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴۵.۳درصد رشد کرد.
برپایه جداول آماری وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی است ،دو ماهه ابتدایی
امسال میزان تســهیات پرداخت شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری به
بخــش صنعت و معدن به رقم  ۴۳۵هزار میلیــارد و  ۸۸۰میلیون ریال بود که
 ۳۴.۸درصد از کل تسهیات را در بر گرفت.ضمن اینکه میزان تسهیات اعطایی
به بخش صنعت و معدن در دو ماهه نخست  ۹۸برابر با  ۳۰۰هزار میلیارد و ۵۰
میلیون ریال بود که سهم  ۳۲.۵درصدی داشت.برپایه جداول مورد بررسی کل
تسهیات تخصیصی بانکها و موسسات اعتباری در دو ماهه ابتدایی امسال برابر
با یکهزار و  ۲۵۲هزار میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  ۳۵.۷درصد افزایش را ثبت کرد.میزان کل تسهیات تخصیص
یافته پارسال  ۹۲۲هزار میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال بود
سه ماهه ۹۹؛

بیش از  ۱۵درصد هدف صادرات
غیرنفتی تحقق یافت
معاون گمرک اعام کرد

جزئیات ترخیص فوری
 2.5میلیون تن کاای اساسی
حدود  ۲.۵میلیون تن از کااهای اساســی
را تشکیل می دهد مشمول ترخیص فوری
بدون کد رهگیری شده است ،گفت :حدود
 ۱.۴میلیون تــن ذرت ،بیش از  ۱۵۷هزار
تن دانههــای روغنی ،بیــش از  ۳۶۱هزار
تن روغن خام ،حدود  ۱۵۰هزار تن ســویا
و بیش از  ۴۲۲هــزار تن جو از این امکان
برخوردار شــدند اما در مورد گندم ،برنج و
شکر تصمیم گیری نشده است.
ریز موجودی کاا در بنادر
ارونقــی در ادامه جزئیاتی از موجودی ۲.۵
میلیون تن کاای اساسی مشمول ترخیص
فوری بدون کــد رهگیری و اعامیه تامین
ارز را اعــام کرد و گفــت :نزدیک به ۱.۴
میلیون تن موجودی ذرت ۱.۰۷۱ ،میلیون
تن در بنــدر امام خمینــی (ره) ۷۳ ،هزار
تن بندر انزلــی ۶۳ ،هزار تن امیرآباد۱۰۳ ،
هزار تن نوشــهر ۵۰ ،هزار تن فریدون کنار

معاون وزارت صمت:

بیشتر شرکت ها
مشکل تقاضا ندارند
معــاون امور صنایع وزارت صمت از اســتقبال از محصوات و
کااهای داخلــی در بازار خبر داد و گفت :در حال حاضر اکثر
بنگاههای کوچک و متوسط مشکل تقاضا ندارند.مهدی صادقی
نیارکی با بیــان اینکه در حال حاضر اکثر بنگاههای کوچک و
متوسط مشــکل تقاضا ندارند گفت :در سالهای گذشته قبل
از اینکه بحث خوشــهها برای کاهش قیمت تمام شــده و نیز
تامین مواد اولیه به صــورت یکپارچه اتفاق بیفتد تقاضا برای

و  ۳۰۰۰تن در آســتارا قرار دارد.وی ادامه
داد :از جــو موجود نیز  ۲۹هزار تن در بندر
امام خمینی (ره) ۴۲ ،هزار تن انزلی۲۳۱ ،
هزار تن امیرآبــاد ۴۵ ،هزار تن چابهار۵۲ ،
هزار تن نوشهر ۱۶ ،هزار تن فریدون کنار و
 ۵۶۰۰تن در آستارا است.به گفته ارونقی ،از
موجودی ســویا نیز  ۱۱۷هزار تن بندر امام
خمینی (ره) ۱۲ ،هزار و  ۵۰۰تن انزلی۱۷ ،
هــزار و  ۹۰۰تن امیرآبــاد و حدود ۱۰۰۰
تن در نوشــهر قرار دارد.در مورد موجودی
دانههــای روغنی و روغن خــام نیز معاون
فنی گمرک توضیح داد :از روغن خام ۱۰۶
هزار تن در بندر امــام خمینی (ره)۲۰۸ ،
هزار تن بندر رجایــی ۱۲ ،هزار تن انزلی،
 ۳۰هزار و  ۹۰۰تــن امیرآباد و  ۴۱۰۰تن
در بندر نوشــهر موجودی داریم و در مورد
دانههای روغنی نیز  ۱۴۲هزار تن در بندر
امام خمینی ۹۲۰۰ ،تن امیرآباد ۱۲۰۰ ،تن
باهنر و  ۴۹۰۰تن در نوشهر است.وی البته

کااهای ســاخت داخل مهمترین دغدغه تولید کنندگان بود،
اما از ســال گذشته تاکنون این مشــکل حل شده و کااهای
ســاخت داخل به خوبی تولید و به بازار عرضه میشود و تقاضا
نیز بــرای آن وجود دارد.معاون امــور صنایع وزارت صمت در
خصوص سهمیه مواد اولیه ورق ،بیان کرد :ظرفیت تولید ورق
حدود  ۸.۵میلیون تن است ،اما پروانههای صادره در سالهای
گذشــته بیش از این عدد اســت و اگر میخواستیم بر اساس
پروانههای بهرهبرداری صادر شده سهمیه مواد اولیه اختصاص
دهیم اینقدر موجودی مواد اولیه نداشتیم ضمن اینکه مدلی که
معاونت معدنی وزارتخانه ســالها قبل ارائه کرده بود بر اساس
خرید و تولید این بنگاهها تامین میشــود تا عدالت در توزیع
مواد اولیه اتفاق بیفتد.وی افزود :از حدود یک ماه و نیم قبل و
با دستورالعملی روند تامین مواد اولیه به معاونت صنایع وزارت

در مورد موجودی گندم نیز توضیح داد که
 ۴۰۰هزار تن گندم موجودی داریم که ۲۷۴
هزار تن در بندر امام خمینی (ره) ۹۷ ،هزار
تن رجایــی ۹۴۵ ،تن انزلی و  ۳۰۰۰تن در
بندر نوشهر است که البته مشمول تصمیم
اخیر برای ترخیص فوری بدون دریافت کد
رهگیری و اعامی تامین ارز نشــده است.
ارونقی افزود :بر این اساس صاحبان کااهای
مشــمول میتوانند بدون دریافت اعامیه
تامین ارز و کد رهگیری بانک و با داشــتن
مجوزهایی از اســتاندارد و جهاد کشاورزی
طی هفته آتی به گمــرک مراجعه کرده و
نسبت به ترخیص کاای خود بدون نگرانی
از بابت تامین ارز اقدام کنند.
حدود یک میلیون تن کاای اساسی
در انتظار پهلوگیری یا تخلیه در بنادر
معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین
با اشــاره به اینکه بخشی دیگر از کااهای
اساســی در حال ورود به گمــرک و بنادر
است ،اظهار کرد ۲۶ :فروند شناور به بنادر
رســیده که در حال تخلیــه و پهلوگیری
هســتند که  ۱۱فروند شناور حاوی ۵۱۹
هــزار تن کاای اساســی در بنادر در حال
تخلیه است.

صمت واگذار شــد و ما با دســتورالعملی که به استانها اباغ
کردیم مقرر شد میانگین آمار تولید و خرید بنگاهها در سالهای
 ۹۷و  ۹۸مبنای اختصاص سهمیه مواد اولیه قرار گیرد یعنی هر
کدام از این آمار کمتر بود به عنوان سهمیه سال جاری در نظر
گرفته میشود و برای واحدهایی که راکد و غیر فعال بودند نیز
با تایید کارگروه استانی تا  ۳۰درصد ظرفیت اسمی برای آنها
ســهمیه تخصیص مییابد.وی با اعام اینکه حدود  ۹۵درصد
از بنگاههای ما صنایع کوچک و متوســط هســتند ،افزود۲۷ :
درصد از ازش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و حدود
 ۴۰درصد از این ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم مربوط به
صنایع کوچک اســت.معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان
اینکه این وزارتخانه در حوزه صنایع کوچک و متوسط ()SME
چندین پروژه تعریف کرده است.

بررســی ارزش صادرات غیرنفتی در دوره ســه ماهه نخســت امسال ،گویای
دســتیابی به بیش از  ۱۵درصد از هدف پیش بینی شــده برای امسال داشته و
این درحالی است که تمرکز روی کشورهای دوست و همسایه قرار دارد .جداول
آماری وزارت صنعت حاکی است ،بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال ارزش
صادرات غیرنفتی باید به رقم  ۴۱میلیارد دار برســد که در ســه ماهه نخست
امسال  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون دار تحقق یافت.
بخش معدن با سهم یک چهارمی
انتظــار می رود بخش معدن و صنایع معدنی امســال حدود یک چهارم ارزش
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد ،اما سیاســت های تشویقی توسعه
صادرات در زمینه های فواد ،مس و آلومینیوم می تواند دستیابی به ارقام فراتر
از برنامه را به دنبال داشــته باشــد.مرور کارنامه صادرات غیرنفتی در دوره سه
ماهه ابتدایی امسال گویای آن است که عاوه بر محصوات پتروشیمی و داروی
انسانی ،سیمان ،شمش آلومینیوم ،شیشه جام ،فواد خام ( میانی) ،کاتد مس،
کاشی و سرامیک و تولیدات فوادی که همگی در شمار کااهای صنایع معدنی
محســوب می شوند ،با وجود محدودیت های مختلف به ویژه مشکات ناشی از
کرونا به بازارهای صادراتی راه یافتند.
دستیابی به استخراج بیش از  500میلیون تنی مواد معدنی
سیاســت وزارت صنعت برای امسال رشــد  ۳۰درصدی استخراج مواد معدنی
نسبت به سال گذشته است که تحقق این مهم به منزله رکوردشکنی در زمینه
اســتخراج مواد معدنی پس از گذشــت چهار دهه از عمر انقاب اسامی است.
آمارهای مورد بررسی در دوره  ۱۳۹۲ -۹۷نشان می دهد که متوسط استخراج
مواد معدنی  ۴۰۰میلیون تن اســت .ضمن اینکه پارسال  ۴۱۰میلیون تن انواع
مواد معدنی استخراج شد.اکنون حدود  ۶۰تا  ۶۵درصد مواد معدنی استخراجی
کشورمان را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.
فعال سازی هزار معدن غیرفعال
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت قصد دارد ،امســال حدود هزار معدن غیرفعال
کشــور را به چرخه تولید متصل ســازد و افزون بر  ۲۲درصد از مجموع معادن
غیرفعال کشــور ،فعالیت خود را از سرگیرند و این مهم یکی از محورهای سال
 ۹۹است.شمار معادن غیرفعال کشور ،پیش از این چهار هزار و  ۴۰۰معدن اعام
شده و در چارچوب فعال سازی معادن کوچک مقیاس با پشتیبانی صندوق بیمه
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی این برنامه در دست اقدام است .ایران با کشف
 ۶۸نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین  ۱۰کشور شاخص جهان قرار دارد.

بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان
هرمزگان از اسکله های گردشگری
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان و هیئت همراه با حضور در غرب
هرمزگان از بنــدر مقام ،بندر نخیلو و بندر چارک به صورت میدانی بازدید و از
بخش های مختلف این بنادر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسایل پیش روی
صیادان و لنج داران این مناطق قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه”،علی رضا محمدی کرجی ران” مدیر کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان در این بازدید گفت :توجه هرچه بیشتر به بنادر کوچک موجب
می شود تا این بنادر بتوانند با کیفیت خوبی در بخش حمل و نقل دریایی نقش
آفرینی کنند ،مسئله ای که موجب می شود به مرور زمان و متناسب با تقاضاهای
موجود ،کشتی توســعه بنادر کوچک در کانال رونق و شکوفایی اقتصادی قرار
گیرد.محمدی کرجی ران عمل به مسئولیت های اجتماعی ،توسعه زیرساخت
های اقتصاد دریامحور و رونق بخشــی به بنادر کوچک در غرب این استان را از
جمله برنامه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برشمرد و تصریح
کرد :با تمام توان برای محققشــدن توسعه بندر و رشد اقتصادی منطقه غرب
هرمزگان و مرتفع شدن مشکات صیادان ،لنج داران ،اسکله های گردشگری و
موج شکن های مردمی تاش خواهیم نمود.

بیش از  ۱۴0هزار اشتغال پایدار توسط
صنایع کوچک در اصفهان ایجاد شده است
محمدجواد بگی ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ،درباره
فعالیت این صنایع میگوید :صنایع کوچک بر اساس تعریف اشتغال ،به صنایعی
گفته میشــود که از یک تا  ۵۰نفر نیروی فعال دارند و از  ۵۰تا  ۱۵۰نفر هم با
عنوان صنایع متوســط اطاق میشــود و بر اساس این تعریف حدود  ۹۰تا ۹۵
درصد از صنایع کشور را کوچک و متوسط تشکیل دادهاند.وی با بیان این که تا به
حال نزدیک به  ۱۴۰هزار اشتغال پایدار توسط صنایع کوچک در اصفهان ایجاد
شــده است گفت :حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط در جهت توسعه
اشتغال ،بهویژه حل مشکل اشتغال جوانان موضوعی بسیار ضروری است.بگی در
رابطه با نقش صنایع کوچک در اشتغالزایی مناطق کم برخوردار میافزاید :ازآنجا
که خشکسالیهای اخیر و کمبود آب یکی از موانع توسعه بخشهای اقتصادی
بهویژه بخش کشاورزی است میتوان با توسعه صنایع کوچک در مناطق مختلف
جایگزینی برای افرادی که قادر به ادامه کشاورزی نیستند ،ایجاد کرد .به عبارتی
با حمایت از توسعه اینگونه صنایع ،شرایط مناسبی برای اشتغالزایی و کمک به
بهبود سطح معیشتی در مناطق محروم و روستایی فراهم میشود.
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حضور مدیرعامل بانک آینده در نشست وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
نشست دکتر مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با مدیران
عامل و معاونان اعتباری بانکها ،بهمنظور تقویت همافزایی بین این وزارتخانه و
بانکهای مختلف کشــور ،با حضور دکتر فطانت ،مدیرعامل ،حسین مجاهدی،
معــاون اعتبارات ،نایبرییس هیأتمدیره ،و دکتر فخریان ،رییس اداره اعتبارات
خرد و متوسط بانک آینده برگزار شد.به گزارش روابطعمومی و بازارافزایی بانک
آینده ،در این نشســت ،مدیرعامل بانک آینده ضمن ارائه گزارشــی از مهمترین
اقدامات بانک در خصوص حمایت از صنعت گردشــگری و صنایعدستی ،بر لزوم
تقویت حمایتها از این دو حوزه تأکید کرد.فطانت با اشاره به ظرفیت باای حوزه
گردشگری داخلی ،با تبیین لزوم حمایت بیشتر از حوزههای گردشگری و صنایع
دستی گفت :شایسته است بانکها با استفاده جدیتر از ابزارهای مختلف بانکی
و جلب مشــارکت عمومی برای انجام کارهای بزرگتر در این حوزهها ،حمایت
نمایند.ایشــان ضمن اعام آمادگی و همراهی بیشتــر بانک آینده در خصوص
حمایت و پشتیبانی از حوزه گردشگری و صنایع دستی کشور و فعاان شاغل در
این بخش ،ابراز امیدواری کرد که بانک آینده با استفاده از ابزارهای مختلف بانکی
و ارائه تسهیات ،به خصوص در شرایط مقابله با کرونا ،منشاء اثر بسیار خوبی در
این زمینه باشد تا با سهمی بیشتر ،شاهد افزایش اشتغال و درآمد در این حوزهها
باشیم .در این نشست ،مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
در ضمن ســخنان خود از حمایتها و همراهیهای بانک آینده در جهت تقویت
صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور ،قدردانی کرد.

طرح بخشودگی و تعدیل نرخ سود تسهیات
(جهش) مشتریان بدهکار ایران زمین
بانک ایران زمین در سال جهش تولید با اعام شرایط جدیدی طرح جهش را که
شامل بخشودگی جرایم مربوط به اقساط معوق تسهیات گیرندگان است را از ۱۶
مرداد تا مهر سال جاری اجرا می کند.به گزارش روابط عمومی :بانک ایران زمین،
در راستای حمایت از تولید داخلی و همچنین به منظور مساعدت و همکاری در
حل مشکل مشــتریان بدهکار این طرح را اجرا می کند.مشتریان گرامی جهت
بهره مندی و کسب اطاعات بیشتر به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور
مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک با شماره  ۰۲۱-۲۴۸۰۹تماس بگیرند.

برندگان  500جایزه نقدی جشنواره خدمات
غیرحضوری بانک تجارت
دومین مرحله قرعهکشی جشنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت در خدمات
اینترنت بانک ،همراه بانک و «ســت» با مشــارکت بیــش از یک میلیون نفر از
مشــتریان و اهدای  5۰۰جایزه نقدی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،در مراسم قرعه کشی جوایز این دوره که با حضور نمایندگانی از حوزههای
نظارتــی این بانک همراه بود مجموعا  ۴۹۰جایــزه نقدی پنج میلیون ریالی در
بخش اینترنت بانک و همراه بانک و  ۱۰جایزه نقدی پنج میلیون ریالی در بخش
اپلیکیشن «ست» به شرکتکنندگان در این مرحله جشنواره تعلق گرفت.بانک
تجارت با برگزاری جشنواره خدمات غیرحضوری همزمان با شیوع ویروس کرونا
هموطنان را به استفاده از خدمات بانکی غیر حضوری شامل همراه بانک ،اینترنت
بانک تجارت واپلیکیشن « ست « تشویق کرد که مورد استقبال گسترده کاربران
این خدمات قرار گرفت .در بازه زمانی یکم الی سی و یکم تیرماه امسال بیش از
یک میلیون نفر از کاربران همراه بانک و اینترنت بانک تجارت و نزدیک به  ۱۴هزار
نفر از کاربران اپلیکیشن «ست» در این جشنواره شرکت کردند.

نحوه فروش و واگذاری سهام عدالت در
شعب بانک توسعه تعاون
روابط عمومی بانک توسعه تعاون در خصوص نحوه واگذاری و فروش سهام عدالت
در شــعب این بانک جهت آگاهی عمومی و پاســخگویی به سؤاات و ابهامات
مشتریان گرامی ،ضمن شفافســازی هر چه بیشتر ،سازوکار اجرایی این امر را
تشریح نمود.بر این اساس ازم به ذکر است که عموم متقاضیان فروش سهام که
از طریق سایت سازمان خصوصیسازی روش مستقیم را انتخاب کردهاند ،در هر
زمان میتوانند بهصورت حضوری و غیرحضوری به ترتیب از طریق شعب سراسر
کشــور و درگاه بانک توسعه تعاون نسبت به فروش سهام عدالت خود بر اساس
حدنصاب اعامی از سوی دولت ،اقدام نمایند.همچنین در خصوص نحوه فروش
و زمان واریز مبلغ فروش ســهام عدالت ،اعام مینماید که پس از درخواســت
فروش سهام توسط مشتری در سامانه موجود بر روی درگاه بانک توسعه تعاون،
این درخواســتها به شرکت کارگزاری مرکزی اوراق بهادار ارسال میگردد ،این
شرکت نیز پس از بررسی درخواستها متناسب با فروش هر سهم ،آن را به شرکت
کارگزاری بهعنوان سبد گردان فرآیند فروش ارسال میکند که فروش و دریافت
مبالغ سهام توســط کارگزاری صورت میگیرد که البته با توجه به شرایط بازار
ممکن است زمانبر باشد.
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ردپای سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس

درحالی که بسیاری از مشمولین سهام عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از
فروش ســهام خود گله داشتند ،صدای سایر سهامداران نیز از وضعیت فروش
این ســهام و تاثیر آن در روند حرکت شــاخص درآمده است ،.حدود دوماه از
امکان فروش  ۳۰درصد سهام عدالت و یک هفته از امکان فروش  ۶۰درصد آن
برای مشموانی که روش مدیریت مستقیم را برای سهام خود ،پس از آزادسازی
سهام عدالت در اردیبهشت ماه انتخاب کرده بودند گذشته و همچنان پرونده
عدم واریز وجه حاصل از فروش این ســهام برای برخی مشموان باز است.این
مشکل تا جایی ادامه یافت که فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی اعام
کرد که فروشــندگان ســهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام
عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شــدهاند ،برای پیگیری مراتب به مرکز
روابط عمومی و اطاع رسانی این وزارتخانه اطاع دهند.

سهام عدالت صدای سایر سهامداران را هم درآورد!
این مباحث درحالی مطرح می شــد که روز چهارشــنبه صــدای اعتراض
سهامداران بورسی از نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ها بلند شود
که باعث شد شــاخص کل بورس روندی منفی به خود بگیرد و برخی سهم
های موجود در پرتفوی سهام عدالت ریزشی شود.موضوع این است که چنانچه
مشمول ســهام عدالتی قصد فروش تا  ۶۰درصد سهام خود را داشته باشد،

باید به بانک ها و کارگزاری ها مراجعه کند یا سفارش خود را برای کارگزاری
ها ثبت کند تا کارگزاری بنا بر تشــخیص خود اقدام به فروش سهام فرد در
تاریخی که توســط کارگزاری انتخاب می شود ،کند .به عبارت دیگر مشمول
سهام عدالت امکان اینکه شخصا اقدام به فروش سهام خود کند ،ندارد.بر این
اساس ،آنچه که در روز چهارشنبه مشاهده شد ،رقابت برخی کارگزاری ها برای
فروش سهام عدالت بود .کارگزاری ها حجم عظیمی از سفارش های ثبت شده
سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این کار باعث
ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم ها به صف فروش شد .این در
حالی است که نباید همه سفارش های فروش در یک روز انجام شود.همانطور
که ذکر شــد درحال حاضر اختیار فروش سهام عدالت با کارگزاری ها است.
ممکن است دلیل این موضوع جلوگیری از برهم خوردن تعادل در بازار باشد،
اما این اتفاق روز چهارشنبه نیز رخ داد و باعث شد هم مشموان سهام عدالت
و هم سایر سهامداران متضرر شــوند .در این راستا درحال حاضر بسیاری از
مشموان سهام عدالت خواستار این موضوع هستند که اختیار سهام عدالت ،با
خودشان باشد.انتظار می رود کارگزاری ها حداقل ساز و کاری تعیین کنند که
فروشها قانون مشخصی داشته باشد .مثا ساعت مشخص یا تعداد مشخصی را
در روز تعیین کنند؛ یا صبر کنند سفارش ها جمع شود ،سپس بررسی کنند
تا چنانچه سفارش مناسبی در قسمت تقاضا وجود دارد ،اقدام به عرضه کنند.

افزایش نرخ سود سپردههای بانکها توسط بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی در راســتای افزایش نرخ ســود در بازار بین بانکی ،و هدایت نرخ تورم به سمت
نرخ تورم هدف ،نرخ سود سپردهگذاری بانکها مرکزی را با  ۱واحد درصد افزایش ۱۴ ،درصد
تعیین کرد .روابط عمومی بانک مرکزی ،اعام کرد :آخرین اطاعات به دست آمده از عملکرد
بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد ،رشــد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته
است .از طرف دیگر ،نرخ تورم از تورم هدف اعام شده ( ۲۲درصد) فاصله دارد.بر این اساس،
هیئت عامل این بانک در راســتای اجرای قانون پولی و بانکی کشــور برای حفظ ارزش پول
ملی ،در جلسه چهارشــنبه  ۲۲مردادماه  ۱۳۹۹چارچوبهای جدید اجرای سیاست پولی را
تصویب کرد.هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد ( )۶و ( )۱۱دستورالعمل «عملیات بازار
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» ،نرخ سود سپردهگذاری بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با  ۱واحد درصد افزایش ۱۴ ،درصد تعیین کرد
و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه  ۱۴-۲۲درصد قرار گرفت .این تصمیم با هدف کاهش
دامنه داان نرخ ســود ،افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ
تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه  ۲5مردادماه  ۱۳۹۹اجرا میشود .ازم به یادآوری
است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد
کرد.پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ  ۱۲تیرماه  ،۱۳۹۹کف داان
نرخ سود را از  ۱۲به  ۱۳درصد افزایش داده بود.

رییــس بانک مرکزی گفت :با سیاســتهای
اتخاذ شــده ،قیمت ارز متعادل میشــود.به
گزارش پژوهشــکده پولی بانکــی ،عبدالناصر
همتی در حاشیه دیدار با رئیس سازمان صدا و
سیما ،اظهار داشت :قیمت واقعی ارز نرخهایی
که در بازار و فضــای مجازی مطرح میکنند
نیســت و با برنامه و سیاست میتوان این نرخ
را تعدیــل کرد.وی ادامه داد :این سیاســت را
آغاز کردیم و در ســامانه نیما و در تأمین ارز
مورد نیاز واردکنندگان این سیاستها اعمال
شــده و ارز متقاضیان واقعــی ارز را به تدریج
تأمین میکنیم.رئیــس بانک مرکزی گفت :با
پیشبینیهای انجام شده و اقدامات مورد نظر
شاهد بهتر شدن وضعیت خواهیم بود.همتی
تصریح کرد :سیاســت کسانی که میخواهند
اقتصاد کشور را بهم بریزند به نتیجه نمیرسد.

حداقل سود  ۱۴درصد شد

سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول
تسهیات صندوق پس انداز مسکن یکم
از  ۱5سال به  ۲۰سال افزایش پیدا کرد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن
هیبنا  ،به پیشــنهاد بانک مســکن و بر
اساس موافقت کمیسیون اعتباری بانک
مرکــزی ج.ا.ا ســقف ســنی واحدهای
مسکونی مشمول تسهیات صندوق پس
انداز مسکن یکم از  ۱5سال به  ۲۰سال

نرخ ارز متعادل میشود

گشایش تسهیاتی برای خانه اولی ها
افزایش پیدا کرد.با توجه به این تصمیم و
بر اساس ماحظه های مربوط به ضرورت
حفظ تعادل منابــع و مصارف صندوق و
همچنین اســتطاعت خانه اولی ها برای
پرداخت اقســاط تســهیات مقرر شد با
هدف افزایش قدرت پوششــی تسهیات
خرید مســکن یکم ســقف عمــر بنای

آپارتمان ها و خانه های مشمول استفاده
از این تسهیات به  ۲۰سال افزایش پیدا
کند.این طرح بانک مسکن در عمل طیف
انتخاب واحدهای مســکونی برای خرید
توســط خانه اولی های ســپرده گذار در
صندوق پس انداز مسکن یکم را افزایش
می دهد  ،بنابرایــن چالش کمبود فایل

رمز پویا جرائم مالی را کاهش داد
رئیس اداره پیشــگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت :کاهبرداریهای مالی
اینترنتی با یک کار جمعی و فعالسازی رمزهای یکبارمصرف کاهش یافته است .در پنجاه و یکمین
جلســه از سلسله نشستهای نقد و اندیشه با موضوع «ســو استفاده در فضای مجازی و آگاهسازی
مخاطبان» صمد ســامی رییس اداره پیشــگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقــوع جرم قــوه قضاییه گفت :عمده جرائم در فضای مجازی مربوط بــه کاهبرداریها به روش
های مختلف اســت و چنانچه روی ارتقا آگاهیهای عمومی تمرکز شــود ،میتوان از وقوع این نوع
جرائم پیشگیری به عمل آوردرییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه
اضافه کرد :قبل از اینکه سرویسها همهگیر شود ،باید بهعنوان حاکمیت و جامعه پیشگیری ،تدابیر
پیشگیرانه را تبیین کنیم.وی ضمن تأکید بر اینکه چند راهبرد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم
در معاونت اجتماعی قوه قضاییه تعریف شــده ،گفت :ارتقا آگاهیها عمومی ،ســلب فرصت از افراد
برای ارتکاب جرم ،افزایش خطر دستگیری ،کاهش گمنامی و پیشگیریهای سزاگرایانه است.سامی
یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه را ارتقا آگاهیهای عمومی دانست و افزود :باید پذیرفت که
چنانچه شخصی که مورد آماج جرم قرار میگیرد ،آموزشها و اطاعرسانیهای ازم را ندیده باشد
به مجرم به ارتکاب جرم ،کمک میکند.سامی گفت :یک انتظار مهمی که از مردم میتوان داشت،
بحث مســئولیتهای اجتماعی است که افراد حس مسئولیتپذیری داشته باشند و نسبت به وقوع
جرائم در فضای مجازی بیتفاوت نباشند و چنانچه به جرمی در این فضا برخورد کردند با مراجعه به
سایت معاونت اجتماعی قوه قضاییه یا پلیس فتا آن را گزارش دهند.

واحدهای مسکونی فروشی در بنگاه های
اماک از این طریق برای زوجهای جوان
تا حدود زیادی رفع میشود .از طرف دیگر
به دلیل اختــاف قیمت قابل توجه بین
واحدهای مسکونی با عمر بنای باای ۱5
ســال و آپارتمان های با سن ساختمانی
کمتــر  ،اثر تســهیات مســکن یکم بر
پوشش هزینه خرید خانه اولی ها افزایش
پیدا میکند.

با کاا کارت بانک مهر ایران تورم
را دور بزنید
در شــرایط کنونی اقتصاد ،بانک
قرض الحســنه مهر ایران با طرح
کااکارت از قــدرت خرید شــما
محافظت ميکند.به گزارش روابط
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران ،طرح کااکارت این بانک به
مشتریان این قدرت را ميدهد که بتوانند اثر تورمهاي آتي را بر قدرت
خرید خود خنثي کنند.در این طرح مشتری میتواند با دریافت یک
کارت که حداکثر  ۲۰۰میلیون ریال اعتبار دارد ،از پذیرندگان مختلف
نســبت به خرید کاا یا دریافت خدمات اقدام کند.در شرایط فعلی
بســیاری از ما نسبت به افزایش قیمت کااهاي مصرفي بادوام مانند
لوازم خانگي نگراني داریم .در این شرایط یا نیاز به پسانداز و تحمل
انتظار بیشــتر براي خرید آن کاا داریم یا اینکه باید نسبت به خرید
یــک مدل کمکیفیتتر از آن کاا تــن دهیم.بانک مهر ایران با ارائه
کااکارت این نگرانی را برطرف کرده است .شما میتوانید با دریافت
این کارت نسبت به خرید کااهاي مورد نیاز خود از فروشندگاني با
تنوع قابل توجه اقدام کنید .دامنه فروشندگاني که در چارچوب این
طرح نســبت به عرضه کاا اقدام ميکننــد از لوازم خانگي تا رایانه،
تلفــن همراه ،موتورســیکلت و ...را در برميگیرد .همچنین دریافت
خدمات پزشکي نیز با استفاده از این کاا امکانپذیر است.اگر نگران
این هســتید که در چند ماه یا یک سال آتي قیمت کاایي که براي
خرید آن برنامهریزي کردهاید افزایش یابد ،کااکارت بانک مهر ایران
را دریافت کنید .با دریافت کااکارت تنها  ۴درصد کارمزد ميپردازید.
صیدی در حاشیه نشست با کمیسیون کشاورزی:

موفقیت بانک سینا در چهارمین دوره
ارزیابی ملی تحول دیجیتال

بانک صادرات ایران  ۱5هزار میلیارد
تومان به بخش کشاورزی تسهیات داد

بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که به صورت آناین در
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد ،موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه
شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا در این دوره از ارزیابی ،بانک سینا به دلیل
عملکرد مناســب در حوزه بانکداری الکترونیک و تاش برای ارتقاء زیرســاخت
هــا و ارائه خدمات کیفی و مطلــوب و همچنین انجام اقدامات مرتبط با اجرائی
شــدن بانکداری دیجیتال ،صاحب تندیس برنزین ســطح  ۳زبدگی دیجیتال و
تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال شد که مهندس دلگشاد مدیرسیستم های
نرم افزاری بانک سینا به نمایندگی ،آن را دریافت کرد.جایزه ارزیابی ملی تحول
دیجیتال با هدف ممیزی ،ارائه بازخورد و معرفی ســازمانهای پیشــرو در تحول
دیجیتال ،طراحی و در  ۳سطح سازمانی (زبدگی دیجیتال) ،ابتکار و پروژه منتخب
(نوآوری دیجیتال) و فردی(رهبری دیجیتال) برگزار می شود و به ارزیابی و معرفی
برگزیــدگان این بخش ها می پردازد.از جمله اهداف چهارمین دوره ارزیابی ملی
تحول دیجیتال می توان به ایجاد زمینه ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین
سازمانها ،رهبران و متخصصان این سازمان ها اشاره کرد.گفتنی است بانک سینا
اخیرا به منظور همسو شــدن با تحوات فناورانه و روزآمد جهانی ،پروژه به روز
رسانی طرح جامع فناوری اطاعات با رویکرد تحول دیجیتال را با همکاری تیم
مشاور از دانشگاه تهران آغاز کرده و در فرایند اجرای این برنامه که  5ماه به طول
می انجامد ،سطح بلوغ دیجیتال بانک بصورت چابک ارزیابی ،چشم انداز دیجیتال
ترســیم و پس از تحلیل شکاف ،نقشه راه پروژه ها و اقدامات بانکداری دیجیتال
نیز تدوین خواهد شد.

حجت اله صیدی ،مدیر عامل بانک صــادرات ایران بعدازظهر امروز
(سهشــنبه  ۲۱مردادماه) در حاشیه نشســت کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اســامی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و
شماری از مدیران عامل بانکها برگزار شد ،گفت :بانک صادرات ایران
در اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه در تخصیص تسهیات به
بخش کشاورزی ،نهایت تاش خود را انجام و به تسهیات این بخش
اولویت داده اســت.حجت اله صیدی با تاکید بر این که در سالهای
مختلف ،تخصیص اعتبارات بانک صادرات ایران به بخش کشاورزی
متفاوت بوده و در ســالهای اخیر با اختصاص سهمیه مناسب ،وزن
این تسهیات را نسبت به بقیه بخشها افزایش مطلوبی داده ،عنوان
کرد که در سال گذشته توانستیم بیش از  ۱۳درصد کل تسهیات را
به بخش کشاورزی پرداخت کنیم که بالغ بر  ۱5هزار میلیارد تومان
بود.وی اضافه کرد که در این رقم ،دو جزء مهم لحاظ نشــدهاند که
اگر آنها را هم بیفزاییــم رقم ،به مراتب بااتر خواهد رفت که یکی
بخش همپوشانی با صنعت است که برخی صنایع غذایی را اساساً در
آمارهای تولید میبینیم در حالی که کشــاورزی هم هستند و دوم
مبالــغ پرداختی بابت مواردی نظیر خرید تضمینی گندم و غیره که
چند هزار میلیارد تومان بوده اســت.مدیر عامل بانک صادرات ایران
با بیان این که رشــد صادراتی این حــوزه مثبت بوده و  ۳۲درصد از
اشتغال کشور را در دست دارد.
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توافق عادیسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی

بدنامی برای امارات و برگ انتخاباتی برای ترامپ

دونالد ترامپ روز پنجشــنبه برای اعام خبر عادی سازی روابط
امارات و رژیم صهیونیســتی ،ذوق زده توئیت کرد و سپس برای
اعام آن در صفحه تلویزیون ظاهر شــد؛ در حالی که این اتفاق
به دلیل وجود روابط غیر علنی میان دو طرف درطول ســالهای
اخیر ،امر غافلگیرکننده ای نبود.از همین رو نخســتین سؤال در
پس این برگی که ترامپ رو کرد ،این اســت که این توافق اساساً
چقــدر اهمیت دارد؟ آن هم در شــرایطی که پیش بینی علنی
شــدن روابط برخی دیگر از دولتهای عرب خلیج فارس مانند
عربســتان و بحرین ظرف هفتههای آینده چندان دشوار نیست.
رئیس جمهوری آمریکا در جریان اعام این خبر مدعی شــده؛
عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی یک توافق تاریخی
است و در غروب پنجشنبه ،آن را به نام خود ثبت کرد و نتوانست
به گونه ای رفتار کند که مشــخص نشود ،این برگی برای خرج
کردن در انتخابات پیش رو در آبان ماه آینده بوده اســت!امارات
و عربستان سعودی و بحرین سال هاست که به شکل غیر علنی
روابط سیاســی و امنیتی با رژیم صهیونیستی دارند و نه تنها در
مسائل مربوط به فلسطین و طرح های توسعه طلبانه اسرائیل در
قبال ملت فلسطین با این رژیم همسو و هماهنگ هستند ،حتی
در مسائل منطقه نیز به تأمین کننده منافع این رژیم تبدیل شده
اند.تاکنون کشور سلطان نشین عمان روابطش را با اسرائیل علنی
کرده است؛ اما پیش بینی می شود که در طول سه ماهی که به
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا مانده ،به طور جداگانه خبر
عادی ســازی روابط این رژیم با عربســتان و بحرین و شاید هم
کویت از ســوی ترامپ اعام شود تا شــاید در پروسه انتخابات،
اثرات خود را بگذارد .ترامپ تاکنون با فاصله زیادی از رقیبش جو
بایدن عقب اســت و برای ترمیم عقب ماندگی و بردن انتخابات،
بــه برگه هایی برای ایجاد ایجاد شــوک به جامعه آمریکایی نیاز
دارد تا صحنه را به نفع خود تغییر دهد .عادی سازی روابط میان
دولت هــای عرب خلیج فارس با رژیم صهیونیســتی نه اتفاقی
تاریخی است و نه حائز اهمیت راهبردی ،اما قطعا برای کشورهای
حوزه خلیج فارس بدنامی خواهد داشت .چنانچه برخاف ادعای
طرفین که مدعی شــده اند این توافق برای آینده فلسطین مهم
است ،در نخستین واکنش ها از داخل فلسطین اشغالی ،حماس
این روابط را مغایر منافع ملت فلســطین دانست و محکوم کرد و
دولت خودگردان فلسطین هم که به نظر شوکه شده بود ،رهبران
فلســطینی را برای یک نشســت فوری در شامگاه پنجشنبه فرا
خواند.این ابتکار تیم ترامپ نه گامی برای حل مشــکات منطقه
و نه حمایت از شیخ نشــین امارات بوده و نه بدرد فلسطینی ها

به گزارش المنار ،محمود عباس ،رئیس تشــکیات خودگردان
فلســطین در واکنش به این توافق که عصر پنجشنبه اعام شد
خواهان نشست فوق العاده اتحادیه عرب و همچنین نشست فوری
رهبران و گروه های فلسطینی برای بررسی پیامدهای این توافق
شد.وی همچنین این توافق را به مثابه به رسمیت شناختن قدس
به عنوان «پایتخت اســرائیل» و نیــز خیانت به قدس و ااقصی
دانست.رئیس تشکیات خودگردان فلسطین همچنین از وزارت
خارجه فلسطین خواست وزیر فلسطین در ابوظبی را در واکنش
به این توافق امارات و اسرائیل فرابخواند.

می خورد و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ،حتی حفظ
ظاهر هم نکرد و ادعای مطرح شــده مبنی بر اینکه «این توافق
برای عادی سازی روابط ،در ازای انصراف اسرائیل از الحاق کرانه
باختری بوده اســت» را بسرعت رد کرد و گفت :طرح الحاق لغو
نشده بلکه به تعویق افتاده است .بنابر این ،تنها مصرف این اعام
پر ســر و صدا برای داخل آمریکا بوده و ترامپ از آن در آســتانه
انتخابات استفاده کرده است و در عین حال می توان پیش بینی
کرد که در طول هفته های آینده برخی دیگر از دولت های منطقه
مانند عربستان و بحرین هم به کمک ترامپ بشتابند؛ همانها که
ســال هاست با اسرائیل همکاری می کنند.حقیقت این است که
عمده کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس ســال هاست با رژیم
صهیونیستی رابطه پنهانی داشته و دارند و اتفاقاً دولت های عربی
در ســال های اخیر نتوانســته اند این روابط را همچنان پنهان
نگهدارند .از همین رو علنی شــدن ارتباطاتی که سال ها وجود
داشــته و ملت های منطقه بویژه فلسطینی ها از آن باخبر بوده
اند ،اهمیت چندانی ندارد و بر معادات منطقه و نیز مبارزه ملت
فلســطین تأثیری نخواهد داشت؛ غیر از بدنامی برای دولت های

سازمان جهانی بهداشت:

کروناازطریقغذامنتقلنمیشود

مایک رایان در کنفرانســی مجازی تاکید کرد :هیچ شــواهدی مبنی بر انتقال
ویروس کرونا از طریق غذا وجود ندارد .مایک رایان مدیر امور اضطراری سازمان
جهانی بهداشت ،روز گذشته در یک کنفرانس مجازی تاکید کرد ویروس کرونا
از طریق غذا منتقل و منتشر نمیشود ،مردم نگران نباشند.
چند روز پیش ،خبری مبنی بر کشــف ویروس کرونا بر روی غذاهای یخ زده و
بسته بندی در شــنژن چین منتشر و موجب وحشت مردم این کشور و جهان
شد .به دنبال انتشار این خبر ،مقامات چین بافاصله دستور پیگیری و غربالگری
تمام کســانی را که از این غذاها اســتفاده کرده بودند ،صادر کردند که نتیجه
آزمایش تمام آنها منفی گزارش شــد.مقامات اعام کردند که این ویروس روز
ســه شنبه در یک بررســی معمول بر روی مرغهای یخ زده وارد شده از برزیل،
در شهر شنژن چین مشاهده شده است .در همین رابطه مایک رایان مدیر امور
اضطراری  WHOدر یک نشســت مطبوعاتی مجازی در ژنو گفت :مردم نباید از
مواد غذایی بســتهبندی یا تهیه غذای آماده هراس داشته باشند ،هیچ مدرکی
مبنی بر مشارکت مواد غذایی یا زنجیره غذایی در انتقال این ویروس وجود ندارد.
غــذای ما ،از منظر کووید  ۱۹بی خطر اســت.ماریا ون کرکوف ،مدیر فنی این
سازمان نیز گفت که سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد در جریان این
گزارشها بوده و میدانند که چین به دنبال ویروس روی بستهبندی مواد غذایی
است؛ آنها چند صد هزار نمونه از بسته بندیهای غذایی را آزمایش کردهاند و
تنها کمتر از  ۱۰مورد مثبت یافتهاند .ما میدانیم که این ویروس میتواند مدتی
بر روی ســطوح باقی بماند.او تاکید کرد :تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر اینکه
ویروس کرونا در مواد غذایی مشــاهده شده ،در یافت نکردهایم ،حتی اگر چنین
چیزی صحت داشته باشد باید توجه داشته باشیم که هیچ ویروسی در برابر گرما
مقاومت نکرده و پــس از پخت از بین میرود؛ بنابراین مردم نگران مواد غذایی
بسته بندی نباشند.

آژانس امور بشــر دوســتانه سازمان
ملل در گزارشی آخرین آمار فوتیها،
زخمیها و مفقودیهای انفجار بیروت
و همچنین خانهها و مراکز خســارت
دیــده را اعــام کرد .ســازمان ملل
دیروز جمعه اعام کرد کشــتههای
انفجــار چهارم اوت ( ۱۴مــرداد) در
بنــدر بیروت به  ۱۷8نفر رســید ،در
همین حال  ۶هزار نفر مجروح شــده
و دســتکم  3۰نفر همچنان مفقود
هســتند.آژانس امور بشــر دوستانه
ســازمان ملل در گزارشی اعام کرد
انفجار ،فعالیتها در  ۶بیمارســتان را
تحت تاثیر قــرار داد و به بیش از ۲۰
کلینیک در بخشهایی از بیروت که
شدیدترین خسارت ناشی از انفجار را

هنیه :توافق امارات و اسرائیل برای فلسطینیها الزامآور
نیست
رئیس دفتر سیاســی حمــاس و رئیس تشــکیات خودگردان
فلسطین تأکید کردند توافق صلح رژیم صهیونیستی و امارات برای
فلسطینیها الزامآور نیست.به گزارش ز شبکه خبری المیادین،
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاســی حماس و محمود عباس،
رئیس تشــکیات خودگردان فلســطین در تماس تلفنی تأکید
کردند :این توافق برای فلسطینیها الزامآور نیست و هرگز به آن
احترام گذاشــته نخواهد شد .مردم ما در مخالفت با عادیسازی
روابط یا به رســمیت شناختن اشغالگران متحد هستند .ما اجازه
نمیدهیم کسی از فلسطین ،قدس ،مسجدااقصی و شهدای آن
به عنوان پلی برای عادیسازی روابط با اسرائیل استفاده کند.

منطقه و مصرف داخلی برای شخص ترامپ!
واکنش ها به توافق امارات و اسرائیل
آنکارا توافق ابوظبی با تل آویو را ریاکارانه خواند
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه ترکیه نوشت که
تاریخ و وجدان مردم منطقه «رفتار ریاکارانه» امارات متحده عربی
در برقراری رابطه با اسرائیل را فراموش نکرده و نخواهند بخشید.
در این بیانیه آمده اســت که مردم فلســطین و حکومت آن به
حق واکنش شدیدی علیه این توافق نشان دادند.پیشتر سخنگوی
ریاســت جمهوری ترکیه توافق امارات متحده عربی برای عادی
ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی را خیانت به مردم فلسطین
خوانده بود«.ابراهیم کالین» پنجشــنبه شب در توییتی نوشت:
تاریخ ،ناکامی کســانی را که به ملت و آرمان فلســطین خیانت
کردند ،ثبت خواهد کرد.
محمود عباس نشست فوق العاده اتحادیه عرب را خواستار
شد

گزارش سازمان ملل

 178کشته و  30مفقودی بر اثر
انفجار بیروت

متحمل شدند ،آسیب زد.
در ایــن گزارش آمده اســت :ارزیابی
ســریع اولیه در شعاع  ۱5کلیومتری
محل انفجارها نشــان داد از  55مرکز
پزشــکی تنها نیمی از آنها به طور
کامل عملیاتی هســتند و حدود ۴۰
درصد آنها دچار آسیبهای متوسط
تا جدی شــدهاند و نیاز به نوســازی
دارند.بنابر این گزراش ،مجموع ۱۲۰
مدرسه که پذیرای  5۰هزار دانشآموز
بودند آسیب دیدهاند .همچنین بیش

از هــزار واحد از حدود  5۰هزار واحد
مســکونی به شــدت دچار خسارت
شــدهاند.در ادامه ایــن گزارش گفته
شده دســتکم  ۱3پناهجو از جمله
دو فلســطینی در بین کشتهشدگان
هستند و آپارتمانهای بیش از ۱۷۰
هــزار ســاکن این منطقه خســارت
دیدهاند.دفتــر امور بشــر دوســتانه
ســازمان ملــل اعام کــرد علیرغم
وارد شــدن خسارت به ســیلوهای
بندر بیروت ،کمبــود غذا پیشبینی

پشت پرده برنامهریزی سفر ناگهانی
رئیس جمهور چین به پاکستان

نمایندهکنگرهآمریکاخواستارتوضیحپمپئو
دربارهبرنامهاتمیعربستانشد

عضــو دموکرات کنگره آمریکا در نامهای به «مایــک پمپئو» وزیر خارجه این
کشور ،خواستار پاسخ به ســؤاات مربوط به برنامه هستهای عربستان سعودی
شــد.به گزارش الجزیره« ،براد شرمن» بامداد جمعه در نامه به پمپئو نسبت به
فعالیتهای اتمی عربستان ســعودی ابراز نگرانی کرد.وی در این نامه خواستار
ممانعت عربستان ســعودی از انجام فعالیتها و اقداماتی شده که ممکن است
باعث افزایش توان این کشــور برای دســتیابی به ســاح اتمی شود.این عضو
کنگره در بخشــی از این نامه نوشته اســت :حکومتی که جمال خاشقچی را با
اره کشــت ،نباید به داشتن تسلیحات هســتهای توسط این کشور اعتماد کرد.
شــرمن اضافه کرده است :سالهاســت که تاش کردیم نسبت به خطر برنامه
اتمی عربستان سعودی هشدار بدهیم.پیشتر نشریه نیویورک تایمز گزارش داده
بود که عربستان در حال توسعه نخسین تأسیسات هستهای در این کشور است.
بر اســاس این گزارش ،سازمان اطاعات آمریکا در حال بررسی برنامه هستهای
عربســتان و اینکه آیا این فعالیتها میتواند زمینه را برای دســتیابی ریاض به
ساح هستهای مهیا کند ،است .این سازمان در حال بررسی گزارشی است که در
آن عربستان تاش میکند تا با همکاری چین و به صورت پنهانی اورانیوم تولید
کند که این هشدار آمریکا را به دنبال داشته است.نیویورک تایمز نوشت :سازمان
اطاعات آمریکا کشف کرده که عربستان در نزدیکی ریاض یک تأسیسات ساخته
که شبیه به یک مرکز هســتهای است .البته طبق اعام کارشناسان آمریکایی،
حتی اگر عربستان بخواهد برنامه هستهای خود را توسعه دهد برای ساخت یک
کاهک هستهای به چند سال زمان نیاز دارد.

نمایندگان عرب کنست ،توافق امارات و رژیم صهیونیستی
را محکوم کردند
شماری از نمایندگان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)
پنجشــنبه شــب توافق میان امارات متحده عربی و این رژیم
اشــغالگر برای عادیســازی روابط را محکوم کردند.به گزارش
روســیا الیوم« ،مطانس شــحاده» عضو عرب کنســت گفت:
عادیسازی روابط میان امارات و کشورهای عربی خبر جدیدی
نیست و از قبل نیز پیشبینی شده بود؛ زیرا نتیجه طبیعی روابط
امنیتی ،اطاعاتی و راهبردی است که سالهاست میان دو طرف
وجود دارد.وی افزود :این توافق در حقیقت پاداشــی برای دروغ
نتانیاهو درباره طرح الحاق است .دروغ نتانیاهو درباره طرح الحاق
به امارات فرصــت داد تا به بهانه ممانعت از اجرای طرح الحاق
با اسرائیل سازش کند .این عضو کنست همچنین توافق امارات
با رژیم صهیونیســتی با میانجیگری آمریکا را خنجری به پشت
ملتهای عربی خواند.

خبر سفر قریب الوقوع رئیس جمهور چین به کشور
پاکســتان در حالی اعام میشــود که التهاب در
منطقه جنوب آسیا به شــدت رو به افزایش است.
به گزارش اکســپرس نیوز؛ به دنبال تخریب روابط
میان پاکستان و عربستان که از انتقادات تند «شاه
محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان آغاز شد ،خبر
سفر قریب الوقوع «شی جن پینگ» رئیس جمهور
چین به اســام آباد باعث تعجب رسانه ها شد.این
سفر در حالی انجام می شود که عربستان در تاش
است با سوءاســتفاده از فشار اقتصادی علیه اسام
آباد ،پاکستان را به کم کردن ارتباط با چین مجاب
کند.برخی محافل نزدیک به دولت پاکستان در این
خصوص اعام کردند :پس از اوج گیری تنش میان
پاکستان و عربستان دولت ریاض خواسته های خود
از اسام آباد را مطرح کرد که از جمله آنها کم کردن
ارتباط با چین و افزایش روابط پاکســتان با آمریکا
بود.خواســته عربستان در پاکستان مورد قبول قرار

نگرفته و با توجه به پیشرفت کریدور اقتصادی چین
و پاکستان که برای دولت اسام آباد اهمیت بسیار
زیادی دارد ،عمران خــان کم کردن روابط با چین
را نپذیرفته است.از سوی دیگر پاکستان از چین به
عنوان اهرم فشار بر هند در موضوع کشمیر استفاده
می کند و اهمیت سیاســی این موضوع برای اسام
آباد بسیار زیاد اســت.به نظر می رسد سفر رئیس
جمهور چین به پاکستان نیز با هدف تسریع پروژه
های جانبی سی پیک یا کردیدور اقتصادی چین و
پاکســتان باشد ،و حین سفر وی در مورد گسترش
روابط دو کشور نیز مذاکرات مهمی صورت بگیرد که
برای ابی آمریکایی از جمله ســعودی ها خوشایند
نخواهــد بود.قرار اســت در این ســفر دولت چین
ســرمایه گذاری های بیشــتری در خاک پاکستان
انجــام داد و این امکان وجــود دارد که در برخی از
این ســرمایه گذاری ها جایگاه عربستان در خاک
پاکستان ضعیف شود.

نمیشــود.بنابر گــزارش خبرگزاری
«آسوشــیتد پرس» ،ایــن انفجار در
بحبوحــه بحران فلجکننــده مالی و
اقتصادی لبنان رخ داد و سازمان ملل
پیشبینی کرده مردم برای بازسازی
خانههای خود با مشکل روبرو شوند.
امــا بنابر این گزارش ،دســتکم 55
درصد ســاختمانها اجــارهای بودند
که ســاکنان آنها میتوانند به جایی
دیگر نقل مکان کنند.در این گزارش
همچنین در خصــوص خیزش کرونا
در این منطقه به دلیل رعایت نشدن
مقــررات فاصلهگــذاری اجتماعــی
در کمکهــای داوطلبانــه بــه افراد
آسیبدیده و همچنین اعتراضات در
بیروت هشدار داده شده است.

هنگکنگقرارداداسترداد

مظنونانباآلمانوفرانسه
راتعلیقکرد

دولت منطقه ویــژه اداری هنگکنگ اعام کرد که
در واکنــش به اقدام دولتهای آلمان و فرانســه در
تعلیق قرارداد خود با دولت هنگکنگ برای استرداد
مظنونــان ،متقاب ًا قرارداد اســترداد مظنونان با این
دو دولــت اروپایی را به حالــت تعلیق در میآورد.به
گزارش شــبکه خبری یورونیوز ،دولت منطقه ویژه
اداری هنگکنگ روز چهارشنبه در بیانیهای از تعلیق
قرارداد استرداد مظنونان با کشورهای فرانسه و آلمان
خبر داد.دولت هنگکنگ در بیانیه خود با اشــاره به
اینکه تصمیم به لغو قرارداد استرداد مظنونان با فرانسه
و آلمان در واکنش به اقدام این کشورها در به تعلیق
در آوردن قرارداد خود با هنگکنگ برای اســترداد
مظنونان اتخاذ شده است ،خاطرنشان کرد« :متأسفیم
که دو کشور آلمان و فرانسه همکاریهای حقوقی با
ما را سیاسی کردند».هفته گذشته سخنگوی وزارت
خارجه فرانسه طی بیانیهای اعام کرد که «با توجه
به تحوات اخیر» ،دولت فرانسه اجرای توافق استرداد
مظنونین که در روز  ۴مه  ۱۴[ ۲۰۱۷اردیبهشــت
 ]۹۶بین فرانســه و منطقه ویژه اداری هنگکنگ به
امضا رســیده است را متوقف میکند.قبل از فرانسه،
برخی دیگر از کشــورهای غربــی از جمله انگلیس،
آلمان و کانادا نیز به بهانه مشابه توافق خود با منطقه
ویژه اداری هنگکنگ برای اســترداد مظنونین را به
حالــت تعلیق در آورده بودند.وزارت خارجه چین در
واکنش به اقدام این کشــورها اعــام کرد که دولت
محلی هنگکنگ توافقات دوجانبه با کانادا ،انگلیس و
استرالیا درخصوص همکاری کیفری ازجمله استرداد
مظنونین را تعلیق خواهد کرد.

7

گزیده خبر
رهبر کره شمالی:

نبایدازکشورهایخارجیکمک
دریافتکنیم

رهبر کره شمالی گفت که کشــورش با «دو بحران همزمان» مواجه است،
مبارزه با شیوع کرونا و خسارات ناشی از سیل در این کشور.به گزارش پایگاه
اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز« ،کیم جونگاون» ،رهبر کره شمالی گفت
که کشــورش با «دو بحران همزمان» مواجه است ،مبارزه با شیوع کرونا و
خسارات ناشی از سیل در این کشور .با این حال ،رسانه رسمی کره شمالی
امروز -جمعه -گزارش داد که رهبر کره شــمالی دســتور داده که کمک از
جانب جامعه جهانی دریافت نشــود ،چراکه این امر ممکن اســت به شیوع
ویروس کرونا در این کشور بینجامد .بنا به گزارش رسانه رسمی پیونگیانگ،
کیم طی دیدار با مقامهــای حزب حاکم با خانوادههایی که عزیزان و خانه
و کاشانهشــان را در پی وقوع سیل از دست دادهاند ابراز همدردی کرد .وی
در ادامه گفت که «با توجه به بدتر شــدن وضعیت شــیوع کرونا در جهان،
نمیتوانیم اجازه دهیم که کمکهای خارجی وارد کشــور شــود بلکه باید
مرزها را بیش از پیش کنترل کرده و سازوکار ضدبیماری پی بگیریم».
مشاور کاخ سفید:

توافقتجاریباچینبهخوبیپیشمیرود

مشــاور کاخ سفید گفت که ایاات متحده از پیشرفت حاصلشده در توافق
تجاری میان پکن و واشنگتن رضایت دارد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
«لــری کودلو» ،مشــاور کاخ ســفید گفت که ایاات متحده از پیشــرفت
حاصلشــده در توافق تجاری میان پکن و واشــنگتن رضایت دارد .وی در
گفتوگو با شبکه تلویزیونی فاکس گفت« :چین محصوات بیشتر ،سویای
بیشــتر و محصوات کشاورزی بیشــتری از ما میخرد».وی گفت« :تا به
اینجای کار ،از پیشبرد توافق رضایت داریم».کودلو افزود که با این حال دو
کشور همچنان از منظر سیاسی با یکدیگر اختاف دارند.

دستورالکاظمیبرایبرگزاریانتخابات
زودهنگامدرموعدمقرر

نخســت وزیر عراق به تمامی وزارت خانه ها و ادارات دولت عراق دســتور
داد ،انتخابات زودهنگام را در موعد خود برگزار کنند.به گزارش شفق نیوز،
مصطفی الکاظمی ،نخســت وزیر عراق به منظور آماده سازی برای برگزاری
انتخابات زودهنگام طبق برنامه اعامی در ششم ژوئن سال  ۲۰۲۱با رئیس
و اعضای شورای کمیسیون عالی مستقل انتخابات با حضور شماری از وزیران
و فرماندهان امنیتی تشکیل جلسه داد.وی در این جلسه گفت ،دولتش برای
برگزاری انتخابات در موعد مقرر به عنوان یک مطالبه مردمی مصمم است
و عاوه بر آن برگزاری این انتخابات از اولویت های برنامه دولتی اش اســت
که به آن متعهد شده است.الکاظمی از کمیسیون انتخابات خواست تمامی
تــاش خود را برای تکمیل مقدمات انتخابات بــه کار گیرد و دولت هم با
همه امکانات خود برای برگزاری انتخابات در تاریخ اعام شده کار می کند.
وی به تمامی وزارت خانه ها و اداره های کشور دستور داد موانع پیش روی
انتخابات را رفع و تسهیات ازم کمیسیون عالی مستقل را فراهم کند و با
همه امکانات کار کنند تا این رویداد سیاسی به موقع محقق شود.
در پی توافق صلح میان دو طرف

رئیسموسادبهاماراتمیرود

رئیس موساد به منظور بررسی جزئیات توافق صلح میان تل آویو و ابوظبی
به امارات می رود.روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت امروز جمعه نوشت،
هیاتی اسرائیلی به رهبری یوسی کوهن ،رئیس موساد به زودی برای بررسی
جزئیات توافق صلح با امارات به این کشــور می روند.این روزنامه نوشت در
این سفر درباره جزئیات توافق میان دوطرف با اتکا بر بعد امنیتی این توافق
گفتگو خواهد شــد.این روزنامه در گزارشی به ارزیابی دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا درباره زمان امضای توافق صلح از ســوی امارات و اســرائیل
طی سه هفته آتی در واشنگتن اشاره و اعام کرد همکاری اسرائیل وامارات
در عرصه «علمی» در زمینه واکسن ویروس کرونا به زودی آغاز می شود.
در همین راستا ســایت مکان اعام کرد برخی کشورهای دیگر عربی هم
اقدام مشابه امارات انجام خواهند داد.

وزارتخارجهآمریکاازپیوستناف.بی.آی
بهتحقیقاتدرلبنانخبرداد

مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد ،دفتر تحقیقات فدرال این
کشور(اف.بی.آی) به تحقیقات درباره انفجار بزرگ اخیر در شهر بیروت که
بیش از  ۲۰۰کشته داشت می پیوندد .وی همچنین خواستارتغییر در لبنان
با هــدف اطمینان پیدا کردن درباره اینکه اتفاقی مثل این هرگز دوباره رخ
ندهد شــد.به گزارش ان.بی.سی نیوز ،دیوید هیل ،معاون امور سیاسی وزیر
خارجه آمریکا در جریان بازدید از مناطق تخریب شــده شهر بیروت در اثر
انفجار چند روز پیــش اظهار کرد ،لبنان نیاز به اصاحات مالی و اقتصادی
و پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و وعده های پوچ دارد.هیل خاطر نشــان
کرد :اف.بی.آی به زودی به دعوت لبنانی ها به جمع بازرسان لبنانی و بین
المللی می پیوندد به یافتن پاسخ برای پرسشها درباره شرایطی که منجر به
این انفجار شد کمک کند.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای هرمز گراونــدی با تقدیــم دو برگ استشــهادیه مصدق شــده به شــماره
 ۹۹/5/8 – ۱۶5۲۷۲مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک  ۱۰۶3فرعی از ۱۱
و  ۱۹اصلی (که برابر بخشنامه استاندارد سازی پاک ها بشماره ۹۱/۱/۲۹ – ۲35۱۱
به پاک  ۱۹اصلی تغییر یافته) واقع در بخش ســه حومه ذیل ثبت و صفحات  83و
 ۲۱۷بنام یداله زارعی و فیض اله حیدری هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ
صادر گردیده سپس مع الواسطه طبق سند قطعی شماره  ۹3/۱۱/۱ – ۲۶5۶۴8دفتر
خانه یک کرمانشاه تمامی ششدانگ آن به هرمز گراوندی منتقل گردیده است و برابر
سند رهنی شماره  ۹3/۱۱/۱ – ۲۶5۶۴۹دفتر  ۱نزد بانک ملی در رهن است که سند
اولیه در اثر سهل انگاری مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود
سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  ۱۰روز مراتب را به
این اداره اعام دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام
و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.

سعید سلیم فر -سرپرست واحد ثبتی حوزه ملک کرمانشاه
ناحیه دو ( /1055م الف)12/

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
جبران خلیل جبران
جبران خلیل جبــران در  ۱۸۸۳میــادی در دهکدهای
کوچک از منطقه بُشــاری لبنان زاده شــد و هماکنون با
اینکه  ۸۹سال از مرگ او میگذرد اما همچنان تاثیر جبران
چشمگیر است و زندگیش برای خاص و عام در هالهای از
رمز و راز قرار دارد .مادرش دختر کشیشی بود که پایبندی
به اصول و ارزشها برایش در درجه نخســت قرار داشت
و همین عاملی شــد تا جبران خلیل جبران از مادر خود
الهام بگیرد .لبنان سده های متمادی دیدارگاه شرق و غرب،
میدانگاه همایش مذاهب و ســنن گوناگون بوده است .از
این رو لبنان نیاکان جبران خلیل جبران ،درســت همان
سپهر آرمان آسایی بود که این شاعر میتوانست نوزادههای
اندیشه و پســندش را در آن بپروراند تا به میان مردم به
یادگار بگذارد .با گذر زمان ،جبران خلیل در کشاکش میان واقعیاتی که خود به چشم میدید و خیالهای
آرمانی که مادرش میپرورد۲ ،پاره میشد .یعنی نزد او پندارها ،باورها و اندیشههایی که مادر او از گذشته
فراهم آورده بود با لبنان نوپا سرناســازگاری داشــت .از آن هنگام که لبنان درگیر جنگ داخلی شده بود،
بسیاری از گروههای اقلیت ناچار شده بودند از آنجا مهاجرت کنند .جبران دانشگاه را در سال  ۱۹۰۲و در
حالیکه زبانهای عربی و فرانسه را آموخته بود و در سرودن شعر به مهارت رسیده بود ،تمام کرد.در این هنگام
رابطهاش با پدرش قطع شد و از او جدا شد و زندگی محقر و فقیرانهای را از سر گرفت .در همان هنگام شنید
که برادر ناتنیاش سل گرفته ،خواهرش «سلطانه» مشکل رودهای دارد و مادرش گرفتار سرطان است .با
شنیدن خبر بیماری هولناک «سلطانه» « ،جبران» در ماه مارس  ۱۹۰۲لبنان را ترک کرد«.جبران خلیل»
بعد از پایان تحصیاتش در فرانسه دوباره وارد آمریکا شد و تا مرگش در سال  ۱۹۳۱در آنجا کار و زندگی
کرد«.جبران خلیل جبران» در سال  ۱۹۳۱به علت سیروز کبدی درگذشت.

پیشنهاد

نفسرفتوجاننماندودلبسوخت
نفسماهمرنگجانشدگوییا

فرهنگ

ماسک دور انداخته شده در منقار یک مرغ دریایی در شهر ساحلی در جنوب شرق بریتانیا

ورزشی

رهایهرویماندوهریا
نفسچونمسبودوجانچونکیمیا

روشی برای شناسایی
کروناویروس در فاضاب
گروهی از محققان نشــان دادهاند که از هفت روشــی کــه معمواً برای
آزمایش ویروسها در فاضاب تصفیه نشده استفاده میشود ،روش «جذب
و اســتخراج» میتواند به طور کارآمد کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲
را تشــخیص دهد که این میتواند وســیله کارامد دیگری برای تشخیص
کووید ۱۹-باشد .شناسایی بیماری کووید ۱۹-اخیرا با انجام آزمایشهایی
همانند ســوابهای بینی یا نمونههای بزاق انجام میشود .اکنون محققان
دانشــگاه هوکایدو اظهار کردهاند نظارت بر فاضاب روشی است که به ما
امکان میدهد تا میزان شــیوع این بیماری همه گیر را در مقیاس بسیار
بزرگتــر کنتــرل کنیم .این یک روش جدید نیســت و برای تشــخیص
ویروسهای فاقد پوشش لیپیدی استفاده شده است؛ اما برای ویروسهای
دارای پوشش لیپیدی مانند کروناویروس استفاده نشده است.

ادعای میرور :رد پیشنهاد بارسلونا از سوی ونگر
دیلی میرور نوشت آرسن ونگر پیشنهاد بارسلونا برای جانشینی ستین را رد کرده است.به گزارش دیلی میرور ،آرسن ونگر فرانسوی
در سال  ۲۰۱۸پس از  ۲۲سال حضور در آرسنال ،این تیم را ترک کرد و از آن زمان مربیگری هیچ تیمی را بر عهده نگرفته است.
اما بحران مربیگری بارسلونا باعث شد که اخیرا ً ونگر مورد توجه بارسلونا برای ستین باشد که البته این مربی پیشنهاد بارسلونا را
رد کرد.یک مجری فرانسوی در کانال  Sport ۱۰ Leادعا می کند که بارسلونا یکی از باشگاههایی است که اخیرا ً به ونگر نزدیک
شده است و این مربی  ۷۰ساله پیشنهاد آنها را رد کرده است .او می افزاید :بحث های اولیه به خوبی پیش رفته بود و ونگر قبل
از تصمیم گیری برای رد پیشنهاد بارسلونا به این پروژه عاقه مند بود.ونگر پس از ترک آرسنال هدایت یک تیم انگلیسی دیگر
را رد کرد و گفت :کار در هر تیم دیگری «دشــوار» خواهد بود زیرا تمام زندگی خود را به یک باشــگاه اختصاص داده اســت.او
همچنین سال گذشته اعتراف کرد که نمی داند هدایت تیم دیگری را قبول خواهد کرد یا نه و گفت :آینده من ناشناخته است؛
حتی برای خودم.ونگر اکنون به عنوان رئیس توســعه جهانی فوتبال فیفا و در مورد چگونگی کمک به مردم چه در زمین و چه
در خارج از آن فعالیت می کند.

تخت گاز

حضور «موریانه» ایرانی در آمریکا
فیلم ســینمایی «موریانه» به کارگردانی مسعود
حاتمی در جشــنواره آمریکایی به نمایش درمی
آید.فیلم ســینمایی موریانه به کارگردانی مسعود
حاتمی برای نخستین بار در بخش فیلم های بلند
سی و هشــتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم
 Flickers’ Rhode Isalandبــه نمایــش درمی آمد.
این جشنواره مورد تایید آکادمی علوم و هنر های
ســینمایی آمریکا برای جایزه اسکار است ،امسال
به علت همه گیری ویروس کرونا در کنار تعدادی
نمایش محدود و ماشــینی ،آثــار منتخب خود را
بــه صورت آناین به نمایش خواهد گذاشــت که
فیلم ســینمایی «موریانه» نیز به مدت محدود در
دســترس مخاطبان در ایاات متحده آمریکا قرار گرفته اســت.موریانه روایتگر سفر تارا و
پیمان اســت .زوجی جوان که در ابتدای مسیر زندگی خود قرار دارند و برای فروش ملکی
قدیمــی به زادگاه کودکی خود ســفر می کنند .آنها بازیگران روایتی هســتند که مرزی با
واقعیت ندارد.عوامل فیلم موریانه عبارتند از تهیه کننده :غامرضا موســوی ،نویســندگان:
مســعود حاتمی ،محمد حدادی ،مریم مقدم ،بهتاش صناعی ها ،مدیر فیلمبرداری :محمد
حدادی ،تدوین :حمید نجفی راد ،مســعود حاتمی ،بازیگــران :مریم مقدم ،بهتاش صناعی
ها ،ســیاوش چراغی پور ،خورشید چراغی پور ،طراح صدا :حسین قورچیان ،موسیقی :آرش
انتظامــی ،صدابردار :علی علــوی ،رنگ آمیزی تصاویر :حمیدرضا فتوره چیان ،ســیندخت
رحیمیان (استودیو ضدنور) ،عکاس :شــاهین دانشفر.پخش و عرضه بین المللی موریانه به
عهده مجموعه  GlobeCSFبه مدیریت پوریا موسوی است.

ساقیاآخرکجائیهینبیا
رسرآتشبماندمساقیا
چنددارمنفسراهمچونگیا
پاکشداهمچوجانشدرضیا

از هر دری خبری

هیچکس مثل تو مال اینجا نیست
با خوشــحالی از اینکه کتاب  ۸۸صفحه بیشتر ندارد
و شــامل هفت داستان کوتاه است – شامل :تیم شنا،
پسر لم کین ،پاسیوی مشترک ،مرد روی پلهها ،این
آدم ،دلخوشــی من ،ماهگرفتگی – خواندنش را آغاز
میکنم .اما انگار هر داســتان را باید دو بار یا شــاید
هم بیشــتر بخوانم تا از ســروته ماجرا سر دربیاورم.
نه اینکه کتاب ســختخوانی باشــد ،بحث بر ســر
رؤیاپــردازی شخصیتهاســت .گاهی آنقــدر زیاد
میشــود که خواننده سر درنمیآورد که خیال است
یا واقعیت .بنابراین مدام در جستوجوی سرنخهایی
در داســتانها هســتیم و این باعث میشود اص ً
ا از
خواندنش خسته نشویم .پس گول ظاهر کمحجمش
را نخورید ،ممکن است یک روز کامل درگیرتان کند .اما از همهٔ اینها بدتر زمانی است که کتاب
بااخره تمام میشــود ،میروی با کلی جستوجو یک نقد انگلیسی پیدا میکنی تا شاید بتوانی
جاهایی را که برایت کمی گنگ بوده بهتر درک کنی ،اما متوجه میشوی که این کتاب در اصل
 ۱۶داستان داشته! حاا چه بوده آن ن ُه داستان دیگر که امکان ترجمه و چاپش در کشورمان فراهم
نشده؟ نمیدانم .استانها هیچ ارتباطی به هم ندارند؛ از رابطهٔ شکستخوردهٔ یک زن و مرد گرفته
گرفتگی روی صورت یک شخص .راویها اغلب اول شخص هستند ،زن و مردی
تا پاک کردن ماه
ِ
با سنوســالی متفاوت .اما وجه مشترکی میان تمام شخصیتها وجود دارد :آدمهای داستانهای
هیچکس مثل تو مال اینجا نیست ناامیدند ،البته این ناامیدی از سرنخهایی که میگویند مشخص
میشود .نظیر جملهای که در صفحهٔ  ۷۴میبینیم« :من میدانستم وقتی آدمها سرخوشاند چطور
حرف میزنند ».این جمله نشان میدهد که راوی داستان آدم خوشحالی نیست».

گنجینه

مشخصات احتمالی فورد برانکو هیبرید 2022
با توجه به خبر منتشر شده توسط  ،TFL Carفورد برانکو هیبرید ظاهرا ً از پیشرانه  ۶سیلندر  ۳لیتری توئین توربو و واحدی الکتریکی
استفاده خواهد کرد .شایعات و گمانهزنیهای زیادی درباره این خودرو وجود دارد اما هنوز بهصورت رسمی چیزی درباره جزئیات فنی آن
منتشر نشده است.ظاهرا ً برانکو هیبرید از گیربکس  ۱۰سرعته ماژوار هیبرید فورد استفاده خواهد کرد .گفته میشود این گیربکس با
پیشرانه  ۳لیتری اکوبوستی که قب ًا در محصوات متنوع فورد همچون اکسپلورر ،لینکلن آویاتور و کانتیننتال بکار رفته همکاری خواهد
کرد .این پیشرانه قدرت بین  ۳۵۰تا  ۴۰۰اسب بخاری داشته هرچند قدرت آن در آویاتور پاگین هیبریدی به  ۴۹۴اسب بخار میرسد.
صرفنظر از قدرت این پیشرانه ،ظاهرا ً واحد الکتریکی همان نسخه  ۴۷اسب بخاری موجود در اکسپلورر هیبرید و  ۱۵۰-Fهیبرید جدید
خواهد بود .از آنجایی که اکثر خودروهای استفاده کننده از پیشرانه  ۳لیتری اکوبوست قدرت  ۴۰۰اسب بخاری تولید میکنند بنابراین
احتمال دارد برانکوی هیبریدی نیز قدرت حدود  ۴۵۰اسبی داشته باشد.گفته شده برانکو هیبرید شاید در سال  ۲۰۲۱معرفی و به عنوان
خودروی مدل سال  ۲۰۲۲عرضه شود.جیم هکت مدیرعامل فورد در سال  ۲۰۱۹تائید کرده بود این خودرو از قوای محرکه هیبریدی
استفاده خواهد کرد اما او به جزئیات بیشتری اشاره نکرده بود.

احتماا طی ماههای آینده واکسن
کرونا خواهیم داشت
«ینس اشپان ( ،)Jens Spahnوزیر بهداشت آلمان روز پنجشنبه گفت
که احتماا تا ماههای آینده و قطعاً ســال آینده واکسن کووید۱۹-
در دســترس مردم کشورش قرار خواهد گرفت«.اشپان» در گفتگو
با تلویزیون  ZDFگفت :من خوشبین هستم که طی ماههای آینده
و مطمئناً در ســال آینده ،واکسن در دسترس ما خواهد بود.به نظر
میرسد اظهارات وی با گزارشی که روز گذشته موسسه روبرت کخ
آلمان در ســایتش منتشر و سپس حذف کرد مرتبط است؛ چراکه
این موسسه اعام کرده بود این کشور احتماا تا فصل پاییز واکسن
کوویــد ۱۹-را عرضه خواهد کرد ،اما لحظاتــی بعد این گزارش را
حذف کرد و گفت که این گزارش به روز نبوده و به اشــتباه منتشر
شده است.

کمک گوگل به افراد کم بینا
با یک برنامه نوین
شــرکت «گوگل» اعام کرد گزینه جدیدی بــه برنامه « « Lookoutخود
افزوده اســت که به کاربران کم بینا یا نابینا امکان میدهد دوربین خود را
به سمت اشیاء قرار داده و آنها را با جزئیات و راحت ببینند و سپس برنامه
به آنها بگوید آن شــی چه چیزی اســت.به گزارش تک اکسپلور ،یکی از
قابلیتهای مهم این برنامه این است که کاربران کم بینا یا نابینا میتوانند از
آن برای اسکن متون استفاده کنند و سپس این برنامه متون را برای کاربران
میخواند.یکی از ویژگیهای خاص این برنامه این است که به کاربران نابینا
و کم بینا این امکان را میدهد تا برچسب مواد غذایی را به راحتی توسط
آن اســکن کرده و بخوانند .برچسب مواد غذایی به کاربران اجازه میدهد
تا با خواندن متن ،شناسایی تصاویر و اسکن بارکد ،محصوات موجود در
قفسههای فروشگاه را به سرعت شناسایی کنند.

