
۱۶۵ فوتی جدید کرونا در کشور 
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۲۴۷ مورد جدید کرونا در 
کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دکتر سیماسادات اری گفت: 
دیروز ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۲۴۷ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
که یک هزار و ۲۵۵ نفر از آنها بســتری شدند.وی ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۴۵ هزار و ۴۵۰ نفر رسید.اری گفت: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۹ هزار و 
۸۰۴ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون 
۲۹۹ هــزار و ۱۵۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیــص شــده اند.به گفتــه وی، ۳۷۷۳ نفر از بیمــاران مبتا به 

کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افزود: تا کنون دو میلیون و ۸۸۷ هزار و ۹۳۸ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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مجلس، قانون، پیش فروش نفت؟؟
جنجال توخالی دولت با ظاهر گشــایش، بیــش از اینکه به یک طرح 
شبیه باشد به نمایشی رو حوضی برای سرگرم کردن مردم شبیه است. 
ماحظــه کنید که دولت اعام کرده طرح فــروش اوراق نفتی موازی 
یک گام بلند در راســتای حمایت از تامین مالی دولت اســت آیا این 
تامین مالی شــرکت های دولتی در مســیر تورمی پیش بینی شده به 
ضرر ســرمایه گذاران ختم نمی شــود؟ و به عبارت دیگر از ریش ملت 
نمی کنید و به ســبیل خود پیوند نمیکنید؟ به نظر میرسد این طرح 
همانند فتنه معیشت است که جیب ۴۹ میلیون سهامدار عدالت را که 
با امیدی به ارزش دارایی سهام خود دلبسته شده بودند را هدف گرفته 
است. کارشناسان بورس و اوراق بهادار طی مصاحبه هایی اعام میکنند 
که اگر این سرمایه گذاری در شرایط عادی انجام شود، اشکالی ندارد، 
هر چند دولت در شــرایط عادی چنین کاری نمی کند، اینکه دولت به 
دنبال چنین طرح  هایی، ناشی از کسری بودجه و عدم تامین نقدینگی 
دولت اســت، قطعا این پول نه صرف سرمایه گذاری میشود ونه خرج 
مصارف عمرانی می شــود، هزینه جاری دولت را تازه اگر پیش فروش 
نفت انجام شــود، خواهد داد. به عبارتی روحانی بیشتر به دنبال تامین 
حقوق خود و همکاران خویش است. از همین اان که هنوز اوراق سلف 
نفتی فروش نرفته  مشــخص اســت مردم با نرخ تورم کنونی و پیش 
بینی های تورم آتی قطعا دچار ضرر و زیان می شــوند، ۱۹ درصد سود 
برای اوراق یعنی متضرر شدن شدید سرمایه گذاران در دو سال آینده 
و بدتر از آن تثبیت نرخ ربا در پول فروشی. سیاست گذاری  های دولت 
نشان می دهد که متاسفانه در آینده همچنان با کاهش ارزش پول ملی 
مواجه می شــویم لذا ســرمایه گذاری و خرید این اوراق به صرف و به 
صاح اقتصادی مردم با توجه به نرخ تورم نیست. از این گذشته با این 
دورخیز برای بدهکار کردن کشور برای سالهای آتی نرخ سرمایه گذاری 
در کشور را از ۹ درصد منفی امسال به نرخی بااتر سوق میدهیم این 
یعنــی مردم  ولو با دار ۲۲ هزار تومان دارایی خود را تبدیل نموده از 
کشور بگریزند و این خسارت عظمای فروپاشی اقتصاد بصورت موذیانه 
یا جاهانه یا تبهکارانه و پنهان توســط دولت پایه ریزی میشود. سوال 
اصلی این است چرا دولت روحانی مردم را اینگونه تحت فشار اقتصادی 
قرار می دهد و چرا این همه تبعات به اقتصاد کشــور تحمیل می کند؟ 
آیــا دولت راهکار های دیگری برای تامین بودجه خود ندارد؟ اصا چرا 
دولت این همه بزرگ است؟ چرا دولت ۵/۷ میلیون کارمند دارد؟ ظاهر 
امر مصنف وقتی سناریونویس پشت پرده آقای مرعشی باشد قطعا باید 
منتظــر وقوع فجایایی در اقتصاد کشــور بود، اینکه نفت خام به مردم 
می فروشــیم و به جای آن پول می گیریم تکــرار یک فاجعه دیگر در 
کشور است، ســناریوی فروش نفت سلف به مردم همان برنامه عرضه 
سکه در سال ۹۷ توسط آقای سیف است و تفاوت آن در این است که 
آنجا دولت موجودی داشت و از جیب و دارایی موجود خرج میکرد ولی 
اینجا دولــت ندارد و نفت آینده را قرض گرفته پول و هزینه می کند. 
لذاست که معتقدم دولت همچنان به دنبال تحمیل تبعات مختلفی به 
اقتصاد اســت. اگر دولت قادر به کار خوب اقتصادی و مدیریت درست 
اقتصاد نیســت چه اصراری بر طرح و برنامه دادن دارد؟ وقتی مردم به 
دولت اعتماد ندارند واقعا کار خاصــی دراقتصاد نمی توان صورت داد، 
دولــت ترکیه زمانی برای پر کردن ذخیره طای خود به این دلیل که 
طا ندارد از مردم خود درخواست کرد تا طایشان را به بانک بسپارند 
تا با پشتوانه طاها پول چاپ کند، در حالی که دولت ما همان زمان در 
حال فروش سکه و طای کشور یا چوب حراج زدن به دار و ندار کشور 
بود. چه کســی فراموش میکند که میلیاردها دار را برای وارد کردن 
اقام غیر ضروری به ثمن بخس هر دار ۴.۲۰۰ تومن بین دوســتان 
خود تقســیم کردند! که آثار عدم ورود کاای آن امروز به قوه قضاییه 
کشــیده شده اســت. این دولت و یقینا همه دولت های گذشته بدنه 
بزرگ و لختی داشــته دارند و خواهند داشت و هزینه آنها برای کشور 
گران اســت و مردم مجبورند هزینه گران را بپردازند پس تازمانی که 
دولت چابک و کم هزینه نشود این کشور روی اقتصاد سرمایه گذاری 
را بخود نخواهد دید. چرا کشور سودی نمیکند که پس انداز و سرمایه 
گذاری کند. مردم ســودی نمیکنند تا با امیدی به کشور دلبسته شده 
سرمایه گذاری کنند. زیان پشت زیان موجب انباشت زیان ها میشود 
و کشور را بســمت ورشکستگی سوق میدهد. من که معتقدم شورای 
نگهبان با تایید مجدد روحانی باید پاسخ خدا و مردم را در دنیاو آخرت  
بدهد و مجلس اگر انقابی است نباید اجازه کار بی قانون به دولت بدهد 
و ضمنا در اسرع وقت  طرح کوچک کردن دولت به یک چهارم حجم 
کنونی آن را برای یک دوره سه ساله نوشته تصویب نموده پای اجرای 

آن در دولت آینده قد برافراشد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

زنگنه در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید:
در تمام میادین مشترک بزرگ نفتی از همسایگان جلوتریم

وزیر نفت با اشاره به اینکه در توسعه میادین نفتی منتظر خارجی ها نمی مانیم، گفت:در تمامی میادین 
مشــترک بزرگ نفتی و گازی در ظرفیت تولید از همســایگان جلوتر هستیم.  بیژن نامدار زنگنه در 
مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید اظهار داشت:  در نفت این اجماع وجود دارد 
که رکن اصلی فعالیت فنی باادست افزایش ضریب بازیافت از مخازن متناسب با طبیعت هر مخزن 
است. به عبارت دیگر بازیافت مهمترین اقدام مهندسی در باادست نفت که در طول زمان بهبود یافته 
و امری مستمر، دینامیک و نیازمند کار فناورانه است.وی افزود: افزایش بازیافت اگر مهم تر از برداشت 
از میادین مشترک نباشــد هم سطح آن است، یک درصد افزایش بازیافت یعنی هفت میلیارد بشکه 
نفت اضافه می شــود که ۳۰۰ میلیارد دار برای کشور ثروت زایی خواهد شد.وزیر نفت با بیان اینکه 
ارکان کار افزایش بازیافت به طور مداوم پیگیری و در ســطح پژوهش و دانشگاهی کار اجرا می شود، 
تصریح کرد: توســعه فناوری چه در حوزه خدمات و چه در حوزه E&P موتور محرک بخش عملیات 
اســت گرچه در رقابت موتور اصلی است. اگر رقابت باشد کیفیت بااتر و قیمت کمتر می شود و اگر 
شرکتی در رقابت پیروز نشود به معنای نابودی آن است زیرا بازار رحم نمی کند، بنابراین برای بقا باید 
رقابت صورت گیرد و برای رقابت توسعه تکنولوژی قیمت پایین و کیفیت باا برود.وی افزود: در حال 
حاضر شرکت های نفتی عمدتا با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای توسعه تکنولوژی همکاری می کنند 
که قررادادهایی که در این زمینه منعقد می شود قابل قبول است و قرار بر این است که ادامه یابد.زنگنه 
با بیان اینکه طی هفته های آینده شاهد قراردادهای جدید با دانشگاه ها خواهیم بود، خاطرنشان کرد: 
اویل کمپانی و شرکت های E&P باید تقویت شوند چرا که رکن اصلی افزایش بازیافت نفت هم هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای طرح های باادست باید از تجریه های بین المللی استفاده کنیم گفت: نباید 
بگوییم که با دنیا فرق داریم مثا کرونا همه دنیا را به یک شکل مبتا و یا از بین می رود، واکسن آن 
هم برای تمام دنیا تاثیرگذار است. صنعت نفت نیز به همین شکل است ما باید از تجربه جهان استفاده 
کنیم. روش های گذشــته قراردادی ما ابتدایی بود بعد از آن بیع متقابل شد که البته هنوز هم از آن 
استفاده می کنیم. روش بعدی IPC که همان بیع متقابل و واگذاری به پیمانکار بوده در واقع جان مایه 
کار واگذاری مســئولیت عملکرد میدان به پیمانکار است. اگر پیمانکار در عملکرد موفق عمل نکند 
در بازپرداخت و ســود تاثیرگذار خواهد بود. ما این روش را برای پیمانکاران خارجی و هم پیمانکاران 
ایرانی توانمند دنبال می کنیم.وزیر نفت با بیان اینکه طی چند ماه آینده مجموعه قراردادهای مهم و 
جدیدی با E&Pهای ایرانی امضا می شود خاطرنشان کرد: این قراردادها تحول مهمی خواهد بود باید 
گفت شرکت های E&P  برای کشور بسیار بااهمیت هستند نمی توان کشوری با سابقه ۱۱۰ سال نفت 
بود اما سابقه یک شرکت E&P نداشته باشیم.وی یادآور شد: روش توسعه میادین نفت و آنچه که امروز 
در قراردادها انجام می شــود به این شکل است که مسئولیت عملکرد مخزن متوجه پیمانکار خواهد 
بود ضمن اینکه عملیات به صورت یکپارچه انجام می شود ابتدا ۲۰ درصد هزینه به عهده پیمانکار بود 
که به دلیل شــرایط سخت پاندومی منتفی شد.وی ادامه داد: در این پروژه ها بعضا پیمانکارانی بودند 
که قیمت های انتحاری پیشنهاد می کردند که بسیار بی ربط بود اما ما با این پیمانکاران ادامه همکاری 
ندادیم.وی با بیان اینکه ما از همه روش ها از جمله EPC بیع متقابل و IPC به جز امانی برای توســعه 
میادین استفاده می کنیم گفت: در قراردادهای امروز امکان بهره گیری از بازار سرمایه یک مزیت است.

وی ادامه داد: اگر طرح های افزایش بازیافت اجرایی نمی شد  کار نفت در میادین در حال بهره برداری 
متوقف می شد اما با این کار دکل ها فعال است و بسیاری نیز در پروژه ها مشغول به کار هستند.زنگنه 
با بیان اینکه هر حرف جدیدی زمان می برد تا جا بیفتد اظهار داشت: در این طرح ما یک پیام داشتیم 
و آن اینکه در شرایط تحریم کار می کنیم، سوال می شود که آیا در شرایط کنونی مازاد ظرفیت ازم 
است؟وی با تاکید بر اینکه مساله دیگر ما منتظر نماندن برای خارجی ها است، افزود: انتقال تکنولوژی 
و سرمایه از هر کشوری جز اسراییل را مانع نمی شویم اما این گونه نیست که اگر نیامدند رو به قبله 
می شویم. درست است کشورها باهم فرق دارند برای ما بیگانه، بیگانه است. هر کس دنبال منافع خود 
است ما باید تعامل کنیم ولی حدود را رعایت می کنیم. خارجی در هر حال حتی برادر هم باشد نامحرم 
اســت چه اهل کتاب باشد یا کمونیست.وی تاکید کرد: ما باید با هر کشوری که رابطه داریم بر پایه 
حفظ منافع خودمان باشد حواسمان هم جمع باشد.زنگنه خاطرنشان کرد: ما نشان می دهیم که بدون 
خارجی هــا هم می توانیم کار کنیم البته اگر آمده اند در روند تولید و جذب تکنولوژی افزایش ضریب 
بازیافت تسریع می شود اما اکنون از روش های خودمان برای اهداف مورد نظر استفاده می کنیم.وی در 
ادامه تصریح کرد: برخی مردم نگران عقب ماندن برداشــت از میادین مشترک هستند اما بنده اعام 

می کنم که ما در تمامی میادین بزرگ در ظرفیت تولید از همسایگان جلوتر هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی
ارسال 2 پیش نویس درباره فروش اوراق نفتی به دفتر رهبر انقاب

  ۶0 درصد شرکت های دولتی
 و بانک ها زیان ده هستند

افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای مهر

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس با ابراز ناامیدی از دولت در رابطه با اصاح ســاختار بودجه، از ارســال ۲ 
پیش نویس درباره فروش اوراق ســلف نفتی به دفتر رهبر معظم انقاب خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در نشست قرارگاه جهش تولید با اشاره به وضعیت بودجه و تامین 
کســری بودجه در ســال ۹۸ اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷، ۱۲ درصد سهم منابع صندوق توسعه ملی با نظر 
شورای عالی هماهنگی سران قوا فریز شد که به صندوق واریز نشود و قرار بود دولت از آن استفاده نکند. همچنین 
دولت متوجه شد که ۴۵۰ میلیون دار در حساب ذخیره ارزی وجود دارد که می تواند برای جبران کسری بودجه 

استفاده کند و بقیه نیز استقراض است....

حرکت بورس صعودی شد
 افزایش درخواست سرمایه گذاری 

خارجی در ایران

زنگنه در مراسم امضای 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید:

 در تمام میادین مشترک بزرگ نفتی 
از همسایگان جلوتریم
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رییس قوه قضاییه:گزیده خبر

خیانت امارات به آرمان فلسطین بخشودنی نیست
 آیت اه رئیســی خاطرنشــان کــرد: خیانت حاکمــان امارات 
بخشــودنی نیســت و با گذشــت زمان هم پاک نخواهد شد و 
همدســتی و همراهی و همکاری امــارات با رژیم کودک ُکش و 
متجاوز اسرائیل از چشم آزادگان جهان مخفی نمی ماند و در یاد 
ملت ها خواهد ماند.به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اه 
ســید ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شــورای عالی قوه 
قضاییه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم و ایام سوگواری سید 
و ساار شــهیدان حضرت اباعبداه الحسین)ع(، بر لزوم کسب 
معرفت از آموزه های عاشــورا و برگــزاری آیین های عزاداری با 

رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی تأکید کرد.

کودتای 28 مرداد نتیجه غفلت از راهبرد مقاومت بود
رئیــس قوه قضاییه، مقاومت و ایســتادگی در برابــر ظلم را از 
مهم ترین آموزه های عاشــورای حسینی عنوان کرد و گفت: اگر 
در 28 مرداد 32 که کودتاچیان دنبال امیال پلید خود علیه ملت 
ایران بودند، راهبرد مسئوان وقت مقاومت بود، کودتاگران هرگز 

به هدف خود نمی رسیدند.

آمریکا در منطقه و جهان رو به افول است
آیت اه رئیسی برکات و دستاوردهای 40ساله انقاب اسامی و 
افول قدرت های بزرگ را محصول ایستادگی و مقاومت رهبران 
نظام اســامی و ملت ایران دانســت و افزود: امروز آمریکایی ها 
حقیقتــاً در منطقه و ســطح جهــان در حال افول هســتند و 
شرایط اقتصادی و سیاسی آنها بیانگر شکست سیاست هایشان 
اســت.رئیس قوه قضاییه بدهی 26هزار میلیارد داری آمریکا و 

اعتراضات عدالت خواهانه در این کشور، مرگ ومیر و ابتای بیش 
از یک پنجم آمریکایی ها به کرونــا، بیکاری بیش از 30 میلیون 
آمریکایی به خاطر سوءمدیریت و شکست فضاحت بار و تنها ماندن 
آمریکا در تمدید تحریم تســلیحاتی ایران را از نشانه های افول 

اقتصادی و سیاسی سردمداران کاخ سفید دانست.

عزت و اقتدار جمهوری اسامی ثمره مقاومت و ایستادگی 
است

آیت اه رئیســی با تأکید بر این که ایســتادگی و مقاومت، یک 
راهبرد کامًا اثربخش و پرثمر است، تصریح کرد: عزت، افتخار و 
اقتدار جمهوری اسامی در سایه راهبرد ایستادگی و مقاومت به 
دست آمده است و هر ملتی که این راهبرد را سرلوحه خود قرار 

دهد، زندگی عزتمندانه، افتخارآمیز و مقتدرانه خواهد داشت.

خیانت امارات به آرمان فلسطین بدون پاسخ نخواهد ماند
رئیــس قوه قضاییه در ادامه ســخنانش توافق امــارات و رژیم 

صهیونیســتی برای توسعه روابطشــان را نتیجه فریب خوردن 
اماراتی ها دانســت و با خائنانه خواندن این توافقنامه نســبت به 
اســام و قدس شریف و آرمان های فلســطین، به حاکمان این 
کشــور که در برج های شیشــه ای نشسته اند، هشــدار داد که 
منتظــر واکنش مردم باغیرت امارات و دیگر کشــورهای جهان 
باشند.آیت اه رئیسی خاطرنشــان کرد: خیانت حاکمان امارات 
قابل گذشــت نیست و با گذشــت زمان هم پاک نخواهد شد و 
همدســتی و همراهی و همکاری امــارات با رژیم کودک ُکش و 
متجاوز اسرائیل از چشم آزادگان جهان مخفی نمی ماند و در یاد 

ملت ها خواهد ماند.

پیش داوری درست نیست؛ افشــاگری بدون اقدام هم 
بی فایده است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم خواســتار رســیدگی به 
کاستی ها، نارســایی ها و برخورد متناسب با خیانت ها، تخلفات 
و مفاسد هستند، خاطرنشان کرد: افشاگری ها درباره تخلفات و 
مفاســد هم اگر به اقدام و عمل مورد انتظار مردم منتهی نشود، 

برای جامعه اعتمادآفرین و مؤثر نخواهد بود.

اعام نظر کارشناسی قوه قضاییه درباره طرح نفتی دولت
آیت اه رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح 
نفتــی دولت گفت: این طرح در شــورای هماهنگی ســران قوا 
مطرح شــده و قوه قضاییه هم مانند دیگــر قوا نظراتش را پس 
از هم اندیشی با کارشناســان اقتصادی اعام و به دولت منتقل 

کرده است.

ستادکل نیروهای مسلح:
 تهدیدات سایبری با قدرت پاسخ 

داده می شود
ســتاد کل نیروهای مســلح در بیانیه ای آورده است: نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران تهدیدات ســایبری از ســوی هر دولت، گروه یا فردی را در هر 
ســطحی با قدرت پاسخ خواهد داد. ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه ای در قبال 
حقوق بین الملل فضای سایبری منتشر کرد.در این بیانیه که توسط مرکز فضای 
مجازی نیروهای مسلح صادر شده، آمده است: به باور نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور به 
آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران محفوظ است.ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه خود 
تاکید کرده است: بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در صورت 
نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا 
فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل 

هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.

سرلشکر موسوی:
 ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح ید 

واحده هستند
 فرمانده کل ارتش با تاکید بر این که ارتش، ســپاه و ســایر نیروهای مســلح 
ید واحده هســتند گفت: در دوران دفاع مقدس دست در دست یکدیگر مقابل 
دشمن ایستادگی کردند و ما باید امروز تصویر این وحدت، همدلی و هم افزایی 
را به نسل جوان نشان دهیم.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر »سید 
عبدالرحیم موســوی« در نشست »هم اندیشی و هماهنگی فرماندهان نیروهای 
مسلح و مدیران رسانه ملی« )ویژۀ گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس( 
که در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، با اشاره به نقش ارزنده سازمان 
صدا و ســیما در تبیین ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: رسانه ملی نقش 
بســیار مهمی در ابهام زدایی و استمرار وحدت و همبستگی ملی در حوزه های 
مختلف به ویژه حفظ و نشــر و گسترش دســت آوردهای دفاع مقدس دارد.وی 
ادامه داد: انتظار می رود رسانه ملی در پوشش رشادت ها و فداکاری های نیروهای 
مسلح در دوران دفاع مقدس و پس از آن همچون همیشه فعال و گسترده عمل 
کند.فرمانده کل ارتش با اشــاره به اینکه ارتش ۵0 هزار شــهید در دوران دفاع 
مقدس و بعد از آن تقدیم آرمان های انقاب اسامی کرده است، گفت: بر اساس 
آمارهای موجود، نیروهای ارتش در دوران دفاع مقدس بیش از 200 هزار جانباز 
را نیز با افتخار تقدیم نظام و انقاب اســامی کرده اند.سرلشکر موسوی با بیان 
اینکه ارتش تعداد ســه میلیون رزمنده در دوران دفاع مقدس و مقابله با رژیم 
بعثی داشته است، عنوان کرد: حدود 2 و نیم میلیون نفر از این تعداد را سربازان 
تشکیل می دادند و این افراد از سرباز عادی تا پزشک وظیفه را در بر می گیرند که 
انتظار می رود به نقش این عزیزان نیز در دفاع از کشور توجه بیشتری شود.وی 
با اشــاره به اهمیت کارکرد سازمان صدا و سیما در شکل دهی و ایجاد تصویری 
مناسب از تمامی سازمان های کشوری و لشکری در اذهان عمومی، افزود: رسانه 
ملی این ظرفیت و قدرت را دارد تا تصویری مناسب از یک سازمان یا نهاد ارزشی 
ارائه دهد که قطعاً این موضوع می تواند بر ذهن جوان ها و اشتغال و آینده شغلی 
آن ها جهت حضور در آن ســازمان مؤثر واقع شود؛ از این رو رسانه ملی می تواند 

آینده یک سازمان را با تصویرسازی مناسبی که از آن ارائه می دهد، رقم بزند.
فرمانده کل ارتش در پایان با اشاره به اینکه ارتش و سپاه و سایر نیروهای مسلح 
ید واحده هســتند، خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس دست 
در دســت یکدیگر در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کردند و ما باید 
امروز تصویر این وحدت، همدلی، همبستگی و هم افزایی و موفقیتهای ناشی از 

آن را به نسل جوان نشان دهیم.

سردار شکارچی:
رشادت نیروهای مسلح در مقابله با کرونا به 

شایستگی منعکس شود
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر همکاری 
این نهاد با صداو سیما گفت: ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح ما با رشادت و 
روحیه جهادی وارد عرصه خطیر مقابله با این ویروس منحوس شده اند تا مردم 
آسیب کمتری ببینند که این فعالیت های اسامی-انسانی باید به نحو شایسته ای 
انعکاس یابد.سردار »ابوالفضل شکارچی« معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد 
کل نیروهای مسلح، در نشســت »هم اندیشی و هماهنگی فرماندهان نیروهای 
مســلح و مدیران رسانه ملی« که در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، 
با اشاره به نقش ســازمان صدا و سیما در مقابله با جنگ های روانی و رسانه ای 
دشــمنان نظام و انقاب اظهار داشــت: امروز رسانه ملی متولی مقابله با جنگ 
نرم اســت و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در 
این رابطه همراه با دیگر ســازمان ها در جهت مقابله با دشمنان گام برمی دارد.

وی افزود: این معاونت طبق مصوبه ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
به تصویب رســیده است به عنوان مرجع تأیید و یا تکذیب اخبار حوزه دفاعی و 
امنیتی شناخته می شود که این موضوع بر ضرورت تعامل بیشتر با سازمان صدا 
و سیما می افزاید. شــکارچی با اشاره به ضرورت نشان دادن ایثارگری نیروهای 
مســلح جمهوری اسامی ایران در مقابله با ویروس کرونا گفت: در شرایطی که 
کشــورهای مختلف دنیا امروز در مواجهه با کرونا به دنبال حفظ سامت ارتش 
خود هستند، ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح ما با رشادت و روحیه جهادی 
وارد عرصه خطیر مقابله با این ویروس منحوس شده اند تا مردم آسیب کمتری 
ببینند که این فعالیت های اسامی-انسانی باید به نحو شایسته ای انعکاس یابد.

وی با تأکید بر اینکه باید تفاهم نامه هایی که در گذشــته با سازمان صدا و سیما 
داشــته ایم را تمدید و به روز کنیم، عنوان کرد: ظرفیت نیروهای مسلح در حوزه 
جنگ نرم، یک ظرفیت بسیار عظیم و گسترده است و طرفین می توانند از این 

ظرفیت ها با هم افزایی و تعامل بیشتر استفاده کنند.

خطیب زاده: 
اتفاقات امروز افغانستان نتیجه مداخات 

آمریکا در امور این کشور است
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اســاس  
وزیرخارجه آمریکا علیه کشــورمان در خصوص ارســال ساح به طالبان اظهار 
داشــت : آنچه امروز در افغانســتان می گذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخات 
آمریکا در امور افغانستان است.سخنگوی وزارت امورخارجه افزود : اتهامات وارده 
از ســوی وزیر خارجه ایاات متحده نوعی فرافکنی و تاش برای انحراف افکار 

عمومی مردم افغانستان  از  کمک های واشنگتن به داعش است.
 سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان اظهار داشت : آمریکا  هنوز پاسخی 
به خواســته های افکار عمومی در مورد هویت هلیکوپترهایی که برای کمک به 
داعش در حریم هوایی تحت پوشــش ناتو در افغانســتان به پرواز در می آیند، 

نداده است.

تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان 
برنامه و بودجه کلید خورد

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی از تقاضای جمعی از 
نمایندگان برای تحقیق و تفحص از ســازمان برنامه و بودجه خبر داد.محســن 
علیــزاده، اظهار کــرد: تقاضای جمعی از نمایندگان بــرای تحقیق و تفحص از 
ســازمان برنامه و بودجه که آقای ارکانی طراح آن بودند در مرحله ی جمع آوری 
امضاســت.وی ادامه داد: نحوه ی عملکرد و توزیع منابع در ۷ ســال گذشته از 
محورهای عمده این تحقیق و تفحص بوده است.این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی یادآور شــد: تقاضای تحقیق و تفحص پس از تکمیل 
امضاها تقدیم هیات رییســه خواهد شــد و بعد از آن به معاونت قوانین ارجاع 

می شود و نهایتا در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.

سردار فدوی: 
دشمنی های شیاطین و مستکبرین عالم علیه 

ایران  علنی تر شده است
جانشین فرمانده  کل سپاه  گفت: امروز شیاطین و مستکبرین عالم هرچه بیشتر با 
هم متحد شده اند و با وجود اینکه این موضوع هر روز نسبت به روز قبل بیشتر 
بروز بیرونی و علنی پیدا می کند اما جبهه حق انقاب اسامی در موضع قدرت 
و پیروزی اســت. آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه فجر استان فارس با حضور 
سردار علی فدوی جانشین فرمانده  کل سپاه پاسداران انقاب اسامی و جمعی از 
مسئوان ارشد استان فارس برگزار شد.سردار فدوی در این مراسم با بیان اینکه 
به لحاظ همدل بودن، هم افزا بودن و یکپارچگی، عملکرد بســیار خوبی در سپاه 
فجر وجود دارد، گفت: ســردار غیاثی قریب به 4 دهه در مجموعه سپاه خدمت 
کرده اند و از این به بعد نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه در ستاد فرماندهی 
حضور خواهند داشــت.وی با تصریح به اینکه »به برکت نظام اســامی و وایت 
فقیه از تکلیفمان مطمئن هستیم«، گفت: در طول عمر بابرکت انقاب اسامی 
ســپاه هر کجا ازم بوده به خوبی محک خورده است و بیش از 40 هزار پاسدار 
شهید گواه وفای پاسداران انقاب اسامی به عهدشان است و امروز نیز دوستان 
شهدا بر عهدشان با رفقای شهیدشان پایبند هستند.جانشین فرمانده  کل سپاه 
با تأکید به اینکه عنایات خداوند به وحدت کلمه تعلق می گیرد و به تفرقه تعلق 
نمی گیرد، گفت: ما مسئول انجام تکالیف هستیم  و اگر به میزانی که قابل قبول 
باشد انجام وظیفه کنیم بدون شک خداوند نیز بهترین نتیجه را رقم می زند.وی 
افزود: امروز شــیاطین و مستکبرین عالم هرچه بیشتر با هم متحد شده اند و با 
وجود اینکه این موضوع هر روز نســبت به روز قبل بیشــتر بروز بیرونی و علنی  
پیدا می کند، اما مشــاهده می کنیم جبهه حق انقاب اسامی در موضع قدرت 
و پیروزی و جبهه باطل شــیطان بزرگ در موضع شکست و ضعف است.سردار 
فدوی بــا ابراز اینکه »باید با حداکثر توانمندی ها پــای کار برویم«، گفت: این 
جبهه حق انقاب اسامی است که خداوند متعال بهترین نتیجه را برای آن رقم 
می زند، تکالیفی را که به عهده ماست انجام دهیم و خیالمان راحت باشد تا امروز 
نیز پای هر کاری رفتیم خداوند بهترین نتیجه را رقم زده است و بدانیم از پِس 
سختی ها آسانی می آید.براساس گزارش روابط عمومی سپاه فجر استان فارس، 
در این مراسم سرتیپ دوم پاسدار یداه بوعلی به عنوان فرمانده سپاه فجر معرفی 
شد و ضمن تجلیل از زحمات سرتیپ دوم پاسدار سید هاشم غیاثی ایشان طی 
حکمی از طرف سردار سامی به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 

اسامی منصوب شد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: 
ایران بــه خاطر مبنای سیاســت های 
حقوق بشــری خود از ملت فلســطین 
حمایت می کند. علی باقری در گفت وگو 
با العالم، پیرامون سالگرد اعامیه حقوق 
بشر اســامی، اظهار کرد: این اعامیه 
30 ســال پیش در نشســتی در قاهره 
به تصویب رســید و اندیشمندان جهان 
اســام بر اســاس اصول و مبانی دینی 
منشور حقوق بشر را بر اساس مؤلفه های 
دینی تدوین کردند. جمهوری اسامی 
ایران به عنوان یکی از اعضای ســازمان 
همکاری اسامی هر ســاله در این روز 
بزرگداشــتی برپا می کند و از کســانی 
که در عرصه حقوق بشــر فعالیت دارند 
تقدیر می کند؛ از همین رو امسال آیین 
برگزاری این مراســم بخــش ویژه ای 
داشت که در آن نشان بین المللی سردار 
سلیمانی به کسانی که پرچمدار دفاع از 
حقوق ملت های خود و سردمدار مبارزه 
با تروریست هســتند، تعلق گرفت.وی 
افزود: برندگان این جایزه ویژه عبارتند 
از سید »عبدالملک بدرالدین الحوثی« 
که رهبری مبارزات ملت یمن در قبال 
تجاوز و اشــغالگری ائتاف ســعودی 
ایســتادگی کــرد، شــهید »ابومهدی 
المهندس« که نقش اساسی برای ایجاد 
امنیت عراق و منطقه ایفا کرده است و 
»رمضان عبداه« که سابقه طوانی در 
مقاومت مقابل اشغالگری صهیونیست ها 
داشت.دبیر ســتاد حقوق بشر پیرامون 
اختاف غربی ها با جمهوری اســامی 
ایران در حوزه حقوق بشــر، بیان کرد: 
ریشــه اصلی این اختاف به دو سبک 
تفکــر بر می گــردد، هر کــدام از این 
ســبک ها برای زندگی افراد در جامعه 
مؤلفه هایــی دارند، اما چــرا غربی ها با 
جمهوری اسامی ایران در بحث حقوق 
بشر مقابله می کنند؟ نوع سبک زندگی 
دینی که در کشــورمان ویژگی بسیار 
مهمی دارد این اســت که سلطه گری 
و ســلطه پذیری را نمی پذیــرد و بــه 
اســتقال اعتبار می دهد؛ این نوع نگاه 
دقیقا مقابل سیاست ها و منافع غربی ها 
اســت از همین رو با ما مقابله می کنند.

باقری تاکید کرد: حقوق بشــر یکی از 

جلوه های تقابل جهان غرب با ملت های 
مستقل است؛ اگر این ملت ها استقال 
خــود را کنار بگذارنــد دیگر غربی ها با 
آن ها اختافی ندارند.وی با بیان مثالی 
یادآور شــد: کشــوری مانند عربستان 
ســعودی مؤلفه های مورد نظر غربی ها 
در حقوق بشــر را رعایت نمی کند، اما 
چــون در عرصه های سیاســی با آن ها 
هم پیمان و دنباله رو آن ها است حقوق 
بشر برای سعودی ها فراموش می شود، 
اما جمهوری اســامی ایران که به طور 
جــدی در عرصه حفاظت از اســتقال 
خود تاش می کنــد در تمام عرصه ها 
بــا ایران مقابلــه می کنند.دبیر ســتاد 
حقوق بشــر ادامه داد: مــا برای تعامل 
با کشــورهای غربی مشکلی نداریم، اما 
آن ها در عرصه حقوق بشــر توقع دارند 
که نگاه خودشان در عرصه حقوق بشری 
را به کشور عزیز ما دیکته کنند و الزامات 
حقوق بشری که خود به آن اعتقاد دارند 
را بــه ما تحمیل کنند، امــا ما به هیچ 
عنوان این گونه اقدامات و دیکته آن ها 
را نمی پذیریم؛ مــا از هویت خود دفاع 
می کنیم.وی درباره ترور سردار سلیمانی، 
تصریح کرد: بنیادی ترین بخش حقوق 
بشر حق حیات اســت، آمریکایی ها در 
زمینه ترور شهید سلیمانی بسیار فراتر 
از نقض حقوق بشــر و اقدام متجاوزانه 
عمل کردند و تمامی مراجع بین المللی 
هم ایــن موضوع را اعام کردند تاجایی 
که گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش 
مســتندی را منتشر کرد و اعام داشت 
آمریکایی ها مرتکب به جنایت شدند که 
در چارچوب قوانین بین المللی نیست و 

زمانی که آمریکایی ها به آن گزارشــگر 
اعتراض کردند وی بــه صراحت اعام 
کرد که تابع حقوق بین الملل اســت نه 
حقوق آمریکا.معاون رئیس قوه قضائیه 
در مورد ترور سردار سلیمانی، گفت: هم 
ایران و هم عراق صاحیت دارند که به 
این پرونده رسیدگی کنند. از همان ابتدا 
هم عراقی ها و هم جمهوری اســامی 
ایران وارد عمل شدند و قوه قضائیه ایران 
اقدامات ازم برای آغاز پیگیری قضایی 
را انجام داده اســت.وی افــزود: در گام 
اول برای 36 تن از کســانی که به طور 
مستقیم و غیر مستقیم در این جنایت 
دست داشتند کیفرخواست صادر شد و 
هم اکنون مراحل قانونــی را در داخل 
کشور می گذراند. در عرصه خارجی هم 
ما اقداماتــی را آغاز کردیم که همزمان 
با رســیدگی پرونده در داخل کشور در 
حال انجام است و بدیهی است قاطعانه با 
متجاوزین و عاملین این ماجرا در سطح 
بین المللی برخورد می کنیم چرا که دیگر 
دوران بزن در رویی تمام شــده اســت.

باقری در مورد توافق امارات و اسرائیل، 
گفت: این ارتباط چیز جدیدی نبود و از 
قبل هم وجود داشت. ارتباط کشورهایی 
مثل امــارات با رژیم صهیونیســتی به 
مشــروعیت رژیم صهیونیســتی منجر 
نخواهد شــد و البته ناگفتــه نماند که 
خــود امارات هم در ماجــرای تجاوز به 
یمن همانند اشــغالگران صهیونیست 
در فلســطین عمــل کردنــد و با رژیم 
سعودی در حال تجاوز به یمن هستند.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که 
رژیم صهیونیستی نمی تواند با این گونه 

اقدامات به جلب هویت و مشــروعیت 
در میان ملت هــای منطقه بپــردازد، 
کشــورهایی که به اســرائیل امیدوارند 
و ارتباط برقــرار می کنند نمی دانند که 
آن هــا در واقع با طناب پوســیده رژیم 
صهیونیستی به چاه می روند.دبیر ستاد 
حقوق بشر گفت: یکی از ترفندهایی که 
غربی ها در طول چند دهه گذشــته در 
مورد حقوق بشر انجام داده اند این است 
که به طور عمدی با برجسته کردن یک 
موضوع بی اساس خود را مدافع حقوق 
بشــر جا می زنند؛ بــرای مثال اگر یک 
فلســطینی در دفاع از خــود علیه یک 
اســرائیلی اقدامی را انجــام دهد آن را 
بزرگ نمایی می کنند که حقوق بشــر 
رعایت نشــده اســت و یک فلسطینی 
خبط بزرگی انجام داده است. آمریکا و 
هم پیمانانش اصل حقوق بشر یک ملت 
را نقــض می کنند و به داشــتن حقوق 
برخی ملت ها اعتقادی ندارند، به عنوان 
مثال حقوق ملت عراق یا ملت افغانستان 
یا ملت یمن و ملت سوریه مهم نیست 

و به حقوق آن ها بارها تجاوز کرده اند.
وی اضافه کرد: آن ها بارها خواســته اند 
حقوق ملت ایران را به طور عملی از بین 
ببرند؛ به عنوان مثال آن ها می خواهند 
با ســلب حقوق هســته ای ملت ایران 
برای مادام العمر به برتری برســند، اما 
در عرصه هســته ای تمام اقدامات ما در 
چارچوب قوانیــن و مقررات بین المللی 
انجام شده اســت. دستاوردهای ما بعد 
از پیروزی انقاب اســامی با توجه به 
توانمندی های ذاتی و حفظ ارتباطات و 
مناسبات هسته ای مان، آن ها را عصبانی 
کــرده و در مقابل ملت ایران را مجازات 
کردند، اما با تمام تحریم های ظالمانه باز 
هم نتوانستند جلوی پیشرفت هسته ای 
ایران را بگیرند.معــاون بین الملل قوه 
قضائیه گفت: اصطاحــی که در دوره 
اوباما ایجاد شد و تعبیر آن تحریم های 
فلج کننــده علیه ملت ایــران بود چرا 
ایجاد شد؟ چون ملت ایران توانست بر 
روی پای خود بایستد و از ظرفیت های 
علمی، فنی و صنعتی بهره جوید و بدون 
اتکاء به غیر، داشتن حق انرژی و دانش 

هسته ای را محقق کند.

دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه:
ایران به خاطر مبنای سیاست های حقوق بشری خود از فلسطین حمایت می کند

دبیر شورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان از رد 
صاحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی شود 
لکن چه کنیــم که به دلیل عــدم توجه و دقت، 
فسادها و انحرافات گوناگون سراغ برخی نمایندگان 
می آید از این رو همه باید مراقب انحرفات باشیم و از 
سرگذشت گذشتگان خود درس بگیریم.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، سومین نشست 
مشترک مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان 
در راستای هم افزایی هر چه بیشتر و افزایش تعامل 
و همکاری این دو نهاد قوه مقننه صبح دیروز )2۷ 

مرداد ۱3۹۹( در محل مجلس قدیم برگزار شد.در 
این جلســه که اعضای کمیسیون های تخصصی 
مجلس و دبیر و شماری از اعضای شورای نگهبان 
حضور داشــتند، ابتدا آیــت اه احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان به ایراد ســخن پرداخت و سپس 
روسای کمیسیون ها مباحث خود را مطرح کردند.
جنتی در ابتــدای این دیدار توجه به تقوا، مراقبت 
و تزکیه نفس را برای همه افراد خصوصاً مسئوان 
کشــور ضروری بر شــمرد و یادآور شد: باید دائماً 
توجه داشته باشیم از کجا آمده ایم، در کجا هستیم 

و بــه کجا می رویم؛ باید این دنیــا را گذرا بدانیم و 
از این فرصت اندک مســئولیت صرفاً برای خدمت 
به خلق خدا و جلب نظر خداوند متعال اســتفاده 
کنیم.دبیر شورای نگهبان، روسای کمیسیون های 
مجلس و سایر نمایندگان مردم را به خدمت هرچه 
بیشتر به مردم در 4 سال دوره نمایندگی فراخواند 
و تاکید کرد: هرچه می توانیــد به مردم خدمت و 
مشــکات آنها را حل کنید که خیر دنیا و آخرت 
در همین اســت.وی با تاکید بر اینکه مردم به شما 
نمایندگان محترم اطمینان کرده اند پس قدر این 

حسن اعتماد آنها را بدانید، خاطرنشان کرد: امروز 
در ابتدای دوره نمایندگی هســتید و برای 4 سال 
در پیش رو برنامه ریزی کنید و خود مراقبتی دائمی 
داشته باشید تا ان شاء اه از انحرافات و لغزش های 
احتمالی مصون بمانید.جنتی افزود: شورای نگهبان 
از رد صاحیــت هیچ یک از نمایندگان خرســند 
نمی شــود لکن چه کنیم که به دلیل عدم توجه و 
دقت، فســادها و انحرافات گوناگون ســراغ برخی 
نمایندگان می آید از این رو همه باید مراقب انحرفات 
باشیم و از سرگذشت گذشتگان خود درس بگیریم.

آیت اه جنتی:

شورای نگهبان از 
رد صاحیت هیچ 
یک از نمایندگان 
خرسند نمی شود
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گزیده خبر ارسال 2 پیش نویس درباره فروش اوراق نفتی به دفتر رهبر انقاب

 ۶۰ درصد شرکت های دولتی و بانک ها زیان ده هستند
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با ابراز ناامیدی از دولت در 
رابطه با اصاح ســاختار بودجه، از ارســال 2 پیش نویس درباره 

فروش اوراق سلف نفتی به دفتر رهبر معظم انقاب خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی در نشست قرارگاه جهش تولید با اشاره به وضعیت بودجه 
و تامین کسری بودجه در سال 98 اظهار داشت: در بودجه سال 
9۷، ۱2 درصد سهم منابع صندوق توسعه ملی با نظر شورای عالی 
هماهنگی سران قوا فریز شد که به صندوق واریز نشود و قرار بود 
دولت از آن اســتفاده نکند. همچنین دولت متوجه شد که ۴۵۰ 
میلیون دار در حساب ذخیره ارزی وجود دارد که می تواند برای 
جبران کسری بودجه استفاده کند و بقیه نیز استقراض است اینها 
به معنای اصاح ساختار بودجه نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در رابطه با طرح گشــایش اقتصادی که مربوط به اوراق 
سلف نفتی است، اظهار داشت: ما مخالف این شیوه ای که دولت 
مدنظر قرار داده است، هستیم. پیشنهادهای زیادی مطرح شد و 
پیشنهاد ما این بود که از ظرفیت پاایشگاه های داخلی استفاده 
شــود.وی ادامه داد: در حال حاضر، به بسیاری از پاایشگاه های 
کوچک خوراک داده نمی شود، این در حالی است که در صادرات 
فراورده ها به جای صادرات نفت محدودیتی نداریم.پورابراهیمی با 
اشاره به اینکه، دولت 2۰۰ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که 
اگر با دار 2۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، هر بشکه آن 8۰۰ هزار 
تومان خواهد شــد و از این محل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع 
کسب می شود که برای تعهدات جاری و حقوق مصرف می شود، 
گفت: رویکرد ما این بود اگر مبنا اســتقراض است، باید پیشنهاد 
بهتری مطرح شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: 
البته برخی نمایندگان در رابطه با اوراق سلف نفتی اشتباه کردند 
زیرا آنچه در بورس انجام می شــود با طرح دولت متفاوت است. 
اوراق سلف موازی که در بورس مطرح است از سال 9۳ در بودجه 
آمده و اجازه آن داده شــده بود که وزارت نفت برای پروژه های 
خود استفاده کند و طی این ســالها 2۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
فروخته شده است که فقط سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

پورابراهیمی با اشــاره به اینکه در طرح دولت اگر در سررســید 
نفتی وصول نشده باشد، تسویه نهایی پایان دوره صورت می گیرد 
که مفهوم آن قرضه اســت، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی 
هماهنگی سران قوا گفتیم اگر منظور دولت هم این روش است 

که قطعاً از ســقف بودجه را رقم نفت بااتر می رود و پدر دولت 
بعدی در می آید. همچنین اگر با سود ساده و مرکب حساب کنیم 
هر طور حساب شود 2۴۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی معادل 
یک دوم بودجه بدهکار می شــود که اصًا به صاح نیست.رئیس 
کمیســیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر در اوراق سلف نفتی 
فروش قطعی صورت گیرد، ظرفیت باایی برای کشور دارد، گفت: 
اگر این اتفاق بیفتد، فرآورده صادرات می کنیم و فروش و درآمد 
ما از طریق نفت به واســطه فراورده ها ایجاد می شود. در همین 
رابطه، متنی تهیه شده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و 
منتظر تصمیم گیری هستیم.وی ادامه داد: ظاهراً دولت هم متن 
متفاوت از مجلس داشــته که هردو پیش نویس آن به دفتر مقام 
معظم رهبری ارسال شده است آنچه نظر مجلس در بحث اوراق 
سلف نفتی است این بوده که از ظرفیت پاایشگاه های داخلی و 
ایجاد پاایشــگاه کوچک که امکان تولید و صادرات فرآورده های 
نفتی وجود دارد به جای فروش نفت و گاز اســتفاده کرد البته تا 
جایی که مــی توان نیز نفت فروخت اما نباید پول آن در بودجه 
جاری بیاید دوم بحث ارزش افزوده و افزایش ظرفیت تولید داخل 
است.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت رویکرد انفعالی در مقابل 
کسری بودجه دارد که قطعاً آثار و تبعات اقتصادی خواهد داشت، 
اظهار داشت: برای وضعیت موجود چند اقدام باید انجام شود که 

شــاه بیت آن اصاح ساختار بودجه بوده که منابع جایگزین نفت 
پیدا شــود اکنون باید نفت را صفر کنیم البته نظر ما این اســت 
که نفت بفروشــیم فقط در بودجه جاری نباشــید و به صندوق 
توسعه ملی برود چون برخی میادین مشترک با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس داریم و این منافع مردم اســت.وی تاکید کرد: قطعاً 
از دولت در رابطه با اصاح ساختار بودجه ناامید هستیم و زمانی 
هــم برای این کار وجود ندارد. بارها در شــورای عالی هماهنگی 
این بحث مطرح شــد اما دولت شانه زیر بار کارهای سخت نمی 
دهد نه اینکه راه حلی وجود نداشــته باشــد.رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس ادامه داد: در دولــت یازدهم این گونه بود که 
آقای جهانگیری می گفت در بحث نفت کشــتی های ما متوقف 
شــده و مشکات زیاد داریم اینقدر نگرانی ها را ابراز می کرد که 
انگار ســقف محل جلسه روی ســر ما می خواست خراب شود و 
بعد از آن، آقای روحانی عنوان می کرد که می خواهیم ۵ درصد 
از ســهم صندوق توسعه ملی را برای بودجه برداریم.پورابراهیمی 
با تاکید بر اینکه یــک تغییر در حوزه نظام مالیاتی بحث اصاح 
ســاختار اصاح معافیت های مالیاتی است، ادامه داد: برآورد ۴۰ 
تا ۵۰ هزار میلیارد تومانــی از محل معافیت های قانونی مالیات 
وجــود دارد که در بخش های صادرات و کشــاورزی و نظایر آن 
مطرح است. همچنین عدد فرار مالیاتی ۷۰ درصد رقم معافیتها 

پیش بینی می شود.وی از دیگر مباحث مالیاتی را ایجاد و توسعه 
پایه های مالیاتی دانست و افزود: در کنار اینها معافیت های پنهان 
نیز داریم. شرایط اقتصاد به گونه ای شده که هر چند سال یکبار 
شــد نوســان ارزی وجود دارد و از این محل اغنیا غنی تر و فقرا 
نیز فقیرتر می شــوند. بنابراین باید پایه های مالیاتی توسعه یابد. 
برای اولین بار ســال 9۷ مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس 
بررسی کردیم و کلیات آن تصویب شد.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس ادامه داد:  همان موقــع وزیر اقتصاد با من تماس گرفت 
که طرح مالیات مالیات بر فعالیتهای اختال زا تهیه شده که در 
رابطه با سکه و ارز بود. به همین علت موضوع از دستور کار خارج 
شــد و هیچ موقع آن ایحه نیز به مجلس نیامد.پورابراهیمی از 
اعام وصول طرح اصاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم 
خبر داد و بیان داشــت: روز گذشــته در حضور وزیر اقتصاد این 
طرح اعام وصول شــد که یکی از بخش های آن ایجاد پایه های 
جدید مالیاتی و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است.وی 
در مــورد وضعیت دارایی های دولت نیز گفت: چند وقت پیش از 
آقای اکرمی خزانه خزانه دار کل کشــور دعوت کردیم که آخرین 
وضعیت دارایی های دولت را اعام کند که گفت هنوز رقم دقیقی 
محاسبه نکردیم. پیش بینی ها ۶ برابر حجم نقدینگی یعنی حدود 
۱۵ میلیون میلیارد تومان اســت. اگر ۱۰ درصد این عدد امکان 
مولد ســازی وجود داشته باشد انتفاع آن در بودجه خواهد بود و 
نیاز به منابع نفت نیست.این نماینده مجلس یکی از مسائل دیگر 
را متوجه بودجه شرکت های دولتی و بانکها کرد و افزود: می دانید 
که بودجه این شرکت ها در بودجه سنواتی نمی آید و طی سالهای 
اخیر فشــار آوردیم که گزارش را به مجلس بدهند 2.۵ تا ســه 
برابر بودجه عمومی بودجه شــرکت ها و بانک ها اســت. مثًا اگر 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی باشــد هزار و ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و بانک ها می شود.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ۶۰ درصد شرکت های 
دولتی و بانک ها در صورت های مالی زیان ده هســتند که اگر ۱۰ 
درصد هزینه ها کاهش یا درآمد بیشتر شود مشکل حل خواهد 
شــد.وی ادامه داد: در رابطه با بودجه اصاح ســاختار چند وقت 
پیــش رهبری گایه کردند که دولت اختیار داشــت اما این کار 
صورت نگرفت امســال برای اولین بار اصاح ســاختار بودجه در 

بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح خواهد شد.

مدیرعامل لیزینگ گردشگری خبر داد؛
رشد 460 درصدی تسهیات پرداختی در 

سال جهش تولید
مدیرعامل شرکت لیزینگ گردشگری از رشد 
بیش از ۴۶۰ درصدی در تسهیات پرداختی، 
رشد ســودآوری و افزایش حجم عملیات در 
سال جهش تولید خبر داد.به گزارش روابط 

عمومی گروه مالی گردشگری، حسن کدخدا گفت: شرکت لیزینگ گردشگری 
موفق به تحقق بیش از ۷۰ درصدی بودجه در ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه سال 
جاری شــده است.وی به دســتاوردهای  لیزینگ گردشگری در ۵ ماهه امسال 
اشاره کرد و افزود: شــرکت در این مدت بیش از ۶۵۰۰ درصد در سود خالص، 
بیش از ۴۶۰ درصدی در پرداخت تسهیات  و حدود 2۰۰۰ درصدی در تعداد 
تسهیات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین بیش از ۱۰۰۰ 
درصدی سود خالص نسبت به کل سال 98 رشد داشت.کدخدا همچنین کاهش 
هزینه ها اعم از مالی و عمومی اداری نســبت به بودجه را از دیگر دستاوردهای 
شرکت در دوره زمانی ذکر شده بیان کرد.وی تنوع در حوزه عملیات لیزینگ و 
ارائه و اجرایی شــدن طرح های مختلف را از جمله اقدامات انجام شده در سال 
جاری عنوان کرد و گفت: طرح تأمین مالی برای خرید خودروهای سواری نو و 
کارکرده، طرح تأمین مالی برایخرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین و طرح 
ارائه تســهیات خرید کااهای بادوام در جهــت حمایت از خانواده ها از جمله 
طرح ها اســت.کدخدا افزود: طرح ارائه تسهیات در حوزه تأمین ماشین آات 
و تجهیزات اعم از صنعتی، ســاختمانی، کشاورزی و معدنی در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان و کارآفرینان و طرح تأمین مالی در حوزه تجهیزات پزشــکی، 
آزمایشگاهی و طرح تأمین مالی برای خرید دفتر کار، مطب و دفاتر اداری نیز از 
دیگر طرح هایی است که همگی در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار 
جهش تولید بوده اســت.کدخدا ادامه داد: امروزه تسریع در عملیات لیزینگ از 
مهمترین دغدغه های مشتریان است که با اجرایی شدن لیزینگ الکترونیک این 
مهم مرتفع خواهد شد. پیاده سازی لیزینگ الکترونیک در سال جاری از برنامه 

های شرکت لیزینگ گردشگری است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
جنب و جوش در اجرای پروژه های بزرگ 

شهری تجلی بخش زایش امید به بهبود است
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت 
: در شــرایط جنگ اقتصادی کشــور و در شرایطی که 
دشمن در پی ســلب آرامش مردم است وجود جنب و 
جوش بسیار خوب در اجرای پروژه های بزرگ شهری 
اصفهان، تجلی بخش زایــش یک امید، حرکت، باور و 

امید به بهبود می باشد. وی  ضمن تشکر از شهردار اصفهان و مدیران شهرداری 
، تصریح کرد: انجام یک پروژه عمرانی در شــرایط بی ثباتی اقتصادی فشــاری 
مضاعــف را به مدیران اجرایی تحمیل می کنــد و در صورت عدم وجود روحیه 
جهادی در میان مدیران شهرداری، اجرای این میزان کار عملی نبود. رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: در اصفهانی که در حال گذار از دوران صنعتی به 
دوران فراصنعتی است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تشکر بابت اندیشه هایی 
هستیم که قرار است بسترساز تحوات آتی در جامعه شده و موجب دمیدن روح 
هم افزایی و امید آفرینی در جامعه می شود. گلشیرازی تصریح کرد: امروز شهردار 
اصفهان سکاندار مهمترین کرسی مدنی شهر اصفهان بوده که کار بسیار سختی 
است، زیرا باید در گفتمان خود مستضعف نشین ترین ناحیه تا قلب تجاری شهر 
را مدنظر قرار دهد،و ازم است ادبیات گفتمانی به نحوی باشد که این روح افزایی، 
امیدآفرینی و حرکت رو به جلو حفظ شود . وی بازدیدهای اینچنینی را در امید 
بخشــی به مردم موثر دانست و تاکید کرد: شهرداری در کنار تبلیغاتی که برای 

اقدامات مختلف خود انجام می دهد می تواند با ارتباط، اثربخشی ایجاد کند.

شهردار کرج
شهری ایمن و تاب آور خواهیم ساخت

برای داشــتن شهری ایمن تقویت و بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی ضروری 
است.علی کمالی زاده در دهمین هفته از شنبه های جهادی و افتتاح دو ایستگاه 
آتش نشانی با اشاره به لزوم افزایش تاب آوری و ایمنی کانشهر کرج گفت: زیر 
ســاخت های امدادی این کانشهر تا پایان امسال تقویت می شود.این مسئول 
افزود: هدف مدیریت شــهری کرج افزایش تاب آوری و ایمنی در برابر حوادث 
اســت که در این زمینه امسال با حمایت اعضای شورا بخشی از تجهیزات آتش 
نشانی کرج نوسازی و توسعه یافته است.به گفته وی؛ در اولین هفته از شنبه های 
جهادی نیز از ۳۱ میلیارد تومان تجهیزات آتش نشانی رونمایی شد. شهردار کرج 
در عین حال تاکید کرد: برای داشتن شهری ایمن بروز رسانی ادوات آتش نشانی 
ضروری اســت به همین منظور تا پایان سال دو دستگاه نردبان ۳2 متری دیگر 
به تجهیزات سازمان آتش نشانی کرج اضافه می شود.کمالی زاده در ادامه بیشتر 
شدن ایستگاه های آتش نشانی را باعث کم شدن زمان رسیدن به محل حوادث 
عنوان کرد و یادآور شد: این استاندارد در حال حاضر زیر ۶ دقیقه است.گفتنی 
است؛ با گشایش 2 ایستگاه جدید آتش نشانی شمار ایستگاه های این سازمان 

در این کانشهر به ۳۱ ایستگاه رسید. 

رئیس شورای اسامی شهر کرج
 انتظار مردم از آتش نشانی حضور بادرنگ 

و موثر در صحنه حوادث است
انتظار به حق مردم از آتش نشــانی حضور بادرنگ و موثر در صحنه حوادث 
اســت و این هدف جز در سایه نوسازی و خرید امکانات و تجهیزات و ماشین 
آات اســتاندارد و آموزش مستمر نیروها محقق نمی شود.اکبر سلیم نژاد در 
آیین افتتاح دو ایســتگاه آتش نشــانی با اعتبار 2۰۰ میلیارد ریالی در بلوار 
کامیونداران و شهید صدوقی که با حضور اعضای شورای اسامی شهر، شهردار 
و معاونین وی، جمعی از فرماندهان عملیاتی و آتش نشانان، اصحاب رسانه و 
مدیران شهری برگزار شد، تصریح کرد: از اینکه شنبه های جهادی به نهضتی 
برای کار بیشــتر و خدمت صادقانه تر تبدیل شده، خرسندم! زمان با سرعت 
می گذرد و باید پروژه های نیمه تمام را به مرحله بهره برداری نزدیک کنیم.

وی با بیان اکنون ۳۱ ایستگاه آتش نشانی با جان فشانی ۵۰8 نیروی عملیاتی 
در کانشهر کرج فعالیت دارند که با احتساب استاندارد هر ۵۰ هزار نفر یک 
ایستگاه باید تعداد آنها را به ۳۵ برسانیم، گفت: رسالت آتش نشانی با صیانت 
از جــان و مال مردم در برابر حــوادث و خطرات گره خورده لذا در این حوزه 
کم کاری معنایی ندارد، البته آتش نشــانان فداکارانه در صحنه حضور دارند 
و خطاب بنده به مســئوان محترم است که از تامین نیازهای عرصه امداد و 

نجات شهری غافل نشوند.

 عرضه اولیه های امسال بازار سهام 
به عدد ۱۷ رسید

تعــداد ۳۶۰ میلیون ســهم شــرکت صنعت غذایــی کورش، 
چهار  شــنبه این هفته با نماد معاماتی »غکورش« در بازار دوم 
بورس اوراق بهادار عرضه اولیه می شود.، تعداد ۳۶۰ میلیون سهم 
شرکت صنعت غذایی کورش معادل ۱2درصد سهام این شرکت، 
چهار  شنبه این هفته)۳۰مرداد( به عنوان هفدهمین عرضه اولیه 
امسال بازار سرمایه در بازار دوم بورس اوراق بهادار عرضه می شود.

این میزان سهام در محدوده قیمتی 2۷۵۵تا 29۰۰تومان برای 
هر سهم و با سهمیه ۱۰۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی 
عرضه خواهد شــد.همچنین مدیر این عرضه شرکت کارگزاری 
فارابی و متعهد عرضه نیز شــرکت گســترش صنایع بسته بنی 
کوروش به میزان ۵۰ درصد از ســهام قابل عرضه در روز عرضه 
اولیه می باشند.گفتنی اســت تعداد ۳۶۰ میلیون سهم شرکت 
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک در حالی چهار شنبه این هفته 
عرضه اولیه می شود که از این تعداد، ۳۰۰میلیون سهم در فرآیند 
کشــف قیمت جهت عرضه به عموم اختصــاص خواهد یافت و 
تعداد ۶۰میلیون سهم این شرکت نیز در روز پس از عرضه اولیه 
این شــرکت به صندوق ها با ضریب تخصیصی بازاری هر دارنده 
واحد صنــدوق تعلق می گیرد.این گزارش می افزاید: بر اســاس 
قانون، عرضه اولیه سهام شرکت ها به صندوق های سرمایه گذاری 
در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشــف شــده در 

فرآیند عرضه اولیه صورت می پذیرد.

حرکت بورس صعودی شد
بازار ســرمایه که در روزهای گذشته برمدار نزول در حرکت بود 
امروز کمی روند صعودی به خود گرفت و شــاخص کل بورس 
تاکنون ۱22۵ واحد رشد کرده اســت. در معامات دیروز بازار 
سرمایه تا ساعت ۱2:۵2 شاخص کل بورس با ۱22۵ واحد رشد 
رقــم یک میلیون و 8۱۴ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل 
با معیار هــم وزن نیز با ۳۰۰۶ واحد نزول بــه رقم ۴8۷ هزار و 
۵۵8 واحد رسید. معامله گران تا این ساعت یک میلیون معامله 
به ارزش ۱۴۳ هزار و ۷9۴ میلیارد ریال انجام داده اند.ســرمایه  
گذاری تامین اجتماعی، فواد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس 
ایران نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
مخابرات ایران، کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران، شرکت 
ارتباطات ســیار و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشــتند.در آن ســوی بازار سرمایه 
فرابــورس که به کار امروز خود خاتمه داده اســت با 2۰۶ واحد 
کاهــش رقم ۱9 هزار و ۱۳۵ واحد را ثبت کرد. معامله گران این 
بازار ۵8۶ هزار معامله انجام داده اند که ۶2 هزار و 228 میلیارد 
ریال ارزش داشت.پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، بانک 
دی و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین، بیمه پاسارگاد و 
شــرکت آهن و فواد ارفع نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی فرابورس گذاشتند.براســاس ایــن گزارش برای 
جلوگیری از بروز اختال در هســته معاماتــی بورس، از امروز 
معامات بازار بورس به دو قســمت تقســیم شده است و برخی 
نمادها بین ساعت 8:۴۵ تا ۱۱:۴۵ و برخی دیگر نیز بین ساعت 
۱2:۱۵ تا ۱۵ معامله می شوند، بنابراین معامات در بازار بورس تا 

ساعت ۱۵:۱۵ ادامه دارد.

مدیــر کل فنی صندوق بازنشســتگی 
گفت: دولت فرمــول مربوط به افزایش 
حقوق هــا را از ابتــدای مهــر تنظیم 
می کند و در صــورت اباغ به صندوق، 
حقوق بازنشســتگان معادل 8۰ یا 9۰ 
درصد حقوق شــاغان افزایش خواهد 
یافت.اکبر شــیرمحمدی مدیرکل فنی 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در 
گفت وگو با برنامه«گفتگوی اقتصادی« 
دربــاره صندوق هــای بازنشســتگی و 
چالش هــای پیش رو گفــت: صندوق 
بازنشســتگی کشــوری به عنوان یک 
صندوق بیمــه ای و در قالب نظام های 
بازنشســتگی تعریف شــده است.وی 
افــزود: این صندوق ها بایــد وظایف و 
تعهدات خود را در چارچوب بیمه ای و 
با دریافت کسور بازنشستگی و سرمایه 
گذاری انجام دهند.شیرمحمدی یادآور 
شــد: با تصویب قانون اصاح ماده ۷۴ 
قانون اســتخدامی کشــور در سال ۵۳ 
حدود ده ســال ســنوات بازنشستگی 
به عنــوان خدمــت ارفاقــی کارکنان 
ایجــاد شــد و بزرگترین لطمــه را به 
نظام بازنشســتگی کشــور وارد کرد و 
البتــه قوانیــن حمایتی نیــز تعهدات 
صندوق را بیشتر کردند.مدیر کل فنی 
صندوق بازنشستگی کشــوری درباره 
وضعیت شــاخص های مالی و درآمدی 
صندوق های بازنشستگی اظهارکرد: در 

حال حاضر شــاخص پوشش حمایتی 
۰،۷ دهــم درصد اســت بــه این معنا 
که بــه ازای هر نفر بازنشســته کمتر 
از یک نفر کســور پراختی وجود دارد 
و ایــن موضوع بزرگتریــن لطمه را به 
منابع ورودی صندوق های بازنشستگی 
می زند.وی افزود: کسورات بازنشستگی 
کــه در حال حاضر از کارکنان شــاغل 
دریافت می شــود پاســخگوی کمتر از 
2۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان 
صندوق بازنشســتگی بوده و ســرمایه 
گذاری های صندوق های بازنشســتگی 
کشــوری هــم کمتــر از پنــج درصد 
پرداختی های حقوق بازنشســتگان را 
جوابگوســت ضمن اینکه وابستگی این 
صندوق ها به بودجه عمومی نیز بیشتر 
از ۷۵ درصــد پرداختــی ماهیانه این 
صندوق ها را جبــران می کند.این مقام 
مســئول درباره مطالبات صندوق های 
بازنشســتگی از دولت گفت: آثار مالی 
که به خاطر قوانین و مقررات موجود بر 
این صندوق ها تحمیل شده عدد بسیار 
بزرگی است به طوری که صندوق ها به 
شدت وابسته به بودجه عمومی شدند.

شــیرمحمدی درباره همســان سازی 
حقوق بازنشستگان اظهار کرد: برخاف 
حقوق شــاغان که افزایش متناسبی 
داشــته، اما متاســفانه این افزایش در 
مورد بازنشستگان منطقی اعمال نشد. 
حقوق بازنشستگان در اوایل سال فقط 
یک افزایش عمومی پیــدا کرد. دولت 
هم بــرای جبران ایــن نقیصه فرمول 
مربوط به چگونگــی افزایش حقوق ها 
را از ابتدای مهرمــاه تنظیم می کند و 
در صــورت اباغ به صنــدوق در اولین 
فرصــت این احکام صادر خواهد شــد 
و منتظریــم که خبــر افزایش حقوق 
بازنشســتگان معادل 8۰ یا 9۰ درصد 
حقوق شاغان را بشــنویم.وی با بیان 
اینکه افزایش ســن امید به زندگی در 
دنیا باعث افزایش ســن بازنشســتگی 
می شــود، گفــت: میانگیــن ســن 
بازنشســتگی در دنیا حداقل ۶۰ سال 
است، اما در کشور ما این سن ۵2 سال 
است. اگر سن و سابقه و محاسبه حقوق 
بازنشستگی تغییر اساسی می کرد اان 
صندوق هــای بازنشســتگی کمتــر با 
مشــکاتی از جملــه پرداخت تعهدات 

مواجه بودند.شــیرمحمدی با بیان اینکه 
مزایــای ســخاوتمندانه در صندوق های 
بازنشســتگی ایران در دنیا نظیر ندارد، 
گفــت: مثا فرزنــد دختــر در صورت 
طاق گرفتن حمایت می شود و از خانم 
۷۰ ســاله ای هــم که طــاق می گیرد، 
حمایت می شــود و همین مسائل مدت 
تعهــدات صندوق های بازنشســتگی را 
افزایــش می دهد.مدیر کل فنی صندوق 
بازنشستگی کشوری اصاحات ساختاری 
از جملــه کوچک کــردن صندوق های 
بازنشســتگی را ضروری خواند و تصریح 
کرد: صندوق ها دیگر از اداره کردن خود 
عاجز شــده اند لذا حتماً باید به جایگاه 
صرفاً پرداخت کننده حقوق بازنشستگان 
تبدیــل شــوند و دریافــت کســورات 
بازنشســتگی هم مســتقیماً در مســیر 
ســرمایه گذاری های پایــدار و مطمئن 
قرار گیرد.وی تأکید کــرد: اگر تعهدات 
صندوق هــای بازنشســتگی منطبق با 
منطــق و قانون و اصول بیمه ای باشــد 
قطعــاً تعهدات صندوق در بحث حمایت 
هم منطقی تــر خواهد شــد و البته که 
این موضــوع نیازمند تأمین منابع پایدار 
است.شــیرمحمدی در پایان این گفتگو 
از مجلس و نهاد های ذیربط درخواســت 
کرد که دســت صندوق بازنشستگی را 
بگیرند و برای حل مشــکات آینده این 

صندوق ها اقدام کنند.

 افزایش حقوق بازنشستگان
 از ابتدای مهر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی 2 مدیر متخلف 
به دلیل عرضه خارج بــورس محصوات فوادی، به هیأت 
رســیدگی به تخلفات اداری ریاســت جمهوری خبر داد.
به گزارش قوه قضاییه،  حجت ااســام درویشیان رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور در جلسه دیروز شورای عالی قوه 
قضاییه، به ارائه گزارشــی از پیگیری های این سازمان برای 
حل مشــکات مربوط به واردات نهاده های دامی پرداخت 
و گفت: با پیگیری های صورت گرفته ســازمان بازرسی، ارز 
مورد نیاز بــرای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از ســوی بانک 
مرکزی تخصیص یافته و نســبت به ترخیص ۴ کشتی به 
ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شــده است.وی 
همچنین در خصوص تخصیــص ارز برای واردات ۳۵ هزار 
تُن نهاده های دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار 
تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در 

روزهای آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.

نظارت ســازمان بازرسی کل کشور بر قیمت گذاری 
مرغ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعام کرد 
که قرار است عصر امروز جلسه ای نیز برای نظارت بر نحوه 
توزیــع نهاده های دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه 

یک روزه برگزار شود.

معرفی 2 مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس 
محصوات فوادی

وی همچنین گزارشــی از پیگیری های این ســازمان برای 
بررســی وضعیت بازار فواد ارائه کــرد و گفت: در ۶ ماهه 
ابتــدای ســال 98، بیــش از 2 میلیون و 8۰۰ هــزار تُن 
محصوات شرکت های فوادی در خارج از شبکه بورس کاا 
عرضه شــده که در این راســتا 2 نفر از مسئوان سازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان به دلیــل ترک فعل به هیأت 
رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.

تشــکیل ۶40 پرونده در تعزیرات و کاهش 2 هزار 
تومانی هر کیلو فواد

وی افــزود: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳9 هزار میلیارد 

تومان در ســال 99 بابــت تخلفات شــرکت ها در عرضه 
محصوات فوادی به ســازمان تعزیرات ارسال شده که بنا 
بر گزارش وزارت صمت و شرکت های تولیدکننده، در نتیجه 
ایــن اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فواد به میزان 2 هزار 
تومان در بازار کاهش داشــته که این روند هنوز مطلوب ما 
نیست و پیگیری ها را برای عرضه همه محصوات در بورس 
کاا ادامه خواهیم داد.رئیس قوه قضاییه در واکنش به این 
گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار 
فواد را در رســانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. 
سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه 
تحقیقات متقن خود به ادله ای برای فســاد رســید، اقدام 
قانونــی ازم را انجام دهد و آن را به اطاع مردم برســاند.

رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش می آید که 
تولیدات دستگاه هایی که تولیدکننده هستند به کجا می رود 
که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از 
روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری می کند و 
به نتیجه هم می رســد، اما ســازمان بازرسی باید بر اساس 

وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

معرفی دو مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس
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رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مراسم امضای 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت:استانها

طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی
رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: موضوع فروش بنزین 
به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده 
اســت، یکی از طرح ها برای تغییر در سهمیه بندی بنزین این 

است که بنزین را به کد ملی افراد اختصاص دهیم.
 فریدون عباســی دیروز در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد 
برای نگهداشــت تولید نفت در جمع خبرنگاران، در خصوص 
مطرح شدن بحث تغییر سهمیه بندی بنزین در مجلس اظهار 
کرد:  شــدت مصرف انرژی در ایران باا است زیرا حمل و نقل 
شــهری و حمل و نقل عمومی توسعه مطلوب نداشته است. 
بنابراین در راســتای صرفه جویی در مصرف سوخت باید بین 

سه وزارتخانه صنعت،  کشور و نفت هماهنگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مصرف سوخت در بنزین و گازوئیل منطقی 
نیست و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این مصرف گرفته 
می شود،  با افزایش قیمت ارز،  دوباره تصمیمات بی اثر خواهد 
شد، افزود: در کنار آن همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا 
به مناطق مرزی برای اشــتغال توجه نشده و از تفاوت قیمت 
در سوخت استفاده می کنند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده، ارزش پول 
ملی حفظ نشــود و قیمت بنزین را واقعی نکنیم، مصرف بی 
رویه خواهیم داشت و بهره وری هم ایجاد نمی شود، ادامه داد:  
برای این منظور،  درباره طرح های مختلفی بحث می شود که 
یکی از آنها این است که  بنزین را به کد ملی اختصاص دهیم 
و این سهمیه قابل فروش باشد. طرح دیگر که جامع تر است 
اینکه واحد جامع انرژی تعریــف کنیم که این کار مدیریت 
را در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد.عباســی با بیان اینکه 
سعی می کنیم با همفکری با وزارت نفت طرحی را ارائه کنیم 

که قابل اجرا باشــد و دولت آن را قبول کند، تصریح کرد: از 
کارهای شتاب زده نتیجه نمی گیریم، مجلس درک می کند که 
دولت مشکات مالی دارد و می خواهد به هر نحوی نقدینگی 
جامعه را کنترل کند. در کنار آن کســری بودجه نیز وجود 

دارد.
وی بــا بیان اینکــه تا زمانی که قیمت بنزین واقعی نشــود، 
قاچــاق آن ادامه خواهد یافت، گفت: موضوع فروش بنزین به 
قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشــده 
و ممکن اســت تنها نظر شــخصی یکی از نمایندگان باشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس رابطه مجلس و وزارت نفت را 
مطلوب دانست و افزود:  تا کنون جلسات متعددی با وزیر نفت 
و معاونان وزارت نفت داشتیم. البته ممکن است نمایندگانی 
وابسته به جناح خاصی باشند و حرکات مورد نظر خود را انجام 
دهند اما جو غالب، جو همدلی و همراهی است.عباسی با بیان 
اینکه امضای این قراردادها به معنای گشایش بیشتر و استفاده 
از ظرفیت های داخلی برای حل مشــکات است، اظهار کرد: 
این کار باعث می شود توان مدیریتی کشور در حوزه نفت و گاز 
تقویت شود.به گفته وی اجرای این قراردادها به رونق ساخت 

داخل تجهیزات کمک می کند و اســتفاده از نیروهای ایرانی 
در پروژه های داخلی را تقویت کــرده و زمینه را برای صدور 
خدمات تخصصی در حــوزه نفت و گاز هموار می کند.رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هر کار صنعتی که 
صورت می گیرد جمعیت را متمرکزتر از گذشــته می کند و 
تمدن جدید صنعتی ایجاد می شود، تصریح کرد: این جمعیت 
نیازمند اقدامات خاصی است که مسئولیت های اجتماعی آن 
را محقق خواهد کرد.  عباسی همچنین در سخنرانی در این 
مراسم گفت: تجارب فنی و مهندســی وزارت نفت می تواند 
رســوب ازم را در دانشــگاه صنعت نفت داشته باشد تا توان 
و تخصص را به کشــورهای دیگر صادر کنیــم. وزارت نفت 
می تواند در رشــد و توسعه دانشگاه و عبور از مرزهای دانش 
پیشرو باشد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر توجه 
به سامت کارکنان، گفت: تنها دیدگاه فنی و مهندسی کافی 
نیســت و باید پیوست ســامت با آن همراه باشد. تحریم بر 
مســائل مختلف از فعالیت های صنعتی تا سامت تاثیر گذار 
بوده است. باسی با بیان اینکه مجلس در راس امور است، اظهار 
کرد: برای رسیدن به این مهم باید سیستم کند اداری را از بین 
ببریم و مسوولیت های اجتماعی در کنار توسعه صنعت نفت 
باید مورد توجه قرار گیرد که با کاهش درآمدهای نفتی البته 
این اقدامات با مشــکل رو به رو است.وی بر هماهنگی بیشتر 
بین دولت و مجلس تاکید کرد و افزود: در صورتی که از خرد 
جمعی در جامعه استفاده شود می توان نتایج بهتری به دست 
آورد، از وزیر نفت دعوت کردم تا در جلســه ای در کمیسیون 
انرژی و وزرای نفت سابق، ریل گذاری برای دولت آینده انجام 

شود و برنامه ریزی ۲۰ و ۵۰ ساله صورت گیرد. 

تقدير دادستان سرخس از انجام فعاليت هاي 
مسئوليت اجتماعي صنعت گاز

دادســتان شهرستان ســرخس از انجام فعالیت هاي صنعت نفت و گاز در این 
شهرستان مرزي در راستاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي شرکتي تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، حیدر جهاني در 
نشست مدیران شهرســتان با مدیران عامل و پیمانکاران شاغل در صنعت نفت 
و گاز گفت: در طول ســالیان گذشته فعالیت هاي موثر و خدمات ارزنده اي در 
شهرستان انجام شده اســت.وي اظهار داشت: خوشبختانه با دستور مدیرعامل 
محترم شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، اقام مورد نیاز پاایشگاه از سطح 
شهرستان تامین مي گردد که این امر باعث گردش مالي بسیار خوبي در سرخس 
شده است و مردم این فعالیت ها را از نزدیک مشاهده و لمس مي کنند.این مقام 
مسئول تصریح کرد: انتظار مي رود پیمانکاراني که در حوزه نفت و گاز فعالیت مي 
نمایند از این سفره و نعمت انقاب که براي آنان از شهرستان سرخس فراهم شده 
در بخش مسئولیت هاي اجتماعي ورود پیدا کنند تا مردم خدمات آنها بهره ببرند.

جهاني با اشــاره به به شرایط کشور در موضوع بیماري کرونا و کمبود تجهیزات 
پزشکي در بیمارستان لقمان سرخس تاکید کرد: انتظار داریم پیمانکاران بخشي 
از ســود پیمان خود را در قالب مسئولیت اجتماعي شرکتي در حوزه بهداشت و 
درمان و کمک به خرید تجهیزات پزشکي هزینه نمایند.دادستان شهرستان مرزي 
ســرخس خاطر نشان کرد: کمک هاي  پیمانکاران محلي و غیر محلي فعال در 
منطقه باید افزایش یابد و مدیران عامل صنعت نفت و گاز با راهنمایي هاي خود 

به پیمانکاران، آنها را به مشارکت در بخش مسئولیت اجتماعي دعوت نمایند.

مدیر امور برق منطقه 8 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :
با همکاری مشترکين 32 مگا وات برق صرفه 

جويی  و  پيک بار شبکه کاهش يافت 
  سید مجتبی باطنی، در ابتدا به تشریح محدوده امور نواحی شمالی منطقه 8 که 
شامل شهرهای سجزی ؛کوهپایه ،هرند، ورزنه، اژیه  و بالغ بر ۲7۰ روستا می شود 
پرداخت و ادامه داد:در هفته امامت و وایت ســاختمان اداری این امور با هزینه 
ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت .وی اظهار داشــت: راه 
اندازی تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ آب شهر ورزنه با اعتباری بالغ بر۱۳۲ میلیون 
تومان ، احداث شــبکه های مکمل آب کشاورزی شــامل 4۲ آدرس با اعتبار 7 
میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان )تقویت شــبکه های فشار متوسط و ایجاد شبکه 
های برق طرح مکمل کشــاورزی(با امکان اشتغال پایدار در مناطق آسیب دیده 
ازخشکسالی در بخش بن رود جلگه ،امکان قابلیت مانور با احداث ۱۰ کیلیومتر 
شــبکه فشار متوسط جهت رینگ روستا های زفره و ورتون بالغ بر 7۰۰ میلیون 
تومان، احداث 8 دســتگاه RMU)درشهرک صنعتی سجزی بالغ بر 4 میلیارد 
تومان جهت افزایش امکان واگذاری انشعاب جدید به متقاضیان ، اصاح ساختار 
شبکه و تبدیل شبکه های مسی به کابل خود نگهدارجهت کاهش خاموشی های 
مشترکین با احداث ۱8 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در روستای زفره بالغ بر ۱.۵ 
میلیارد تومان از دیگر پروژه های بهره برداری شده دراموربرق منطقه 8 شرکت 

توزیع برق شهرستان اصفهان دردهه وایت و امامت است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد؛
بهره برداری از سيصدو چهل و دومين جايگاه 

عرضه سوخت در آذربايجان شرقی
آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از بهره برداری ســیصدو چهل و دومین جایگاه 
عرضه ســوخت این منطقه در ناحیه ویژه مراغه خبر داد.به گزارش خبرنگار ما 
در آذربایجان شــرقی، علی روح اللهی با بیان اهمیت توسعه جایگاههای عرضه 
سوخت استان در ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی در راستای ارتقای حقوق 
شــهروندی و مشتری مداری، گفت: باتاش و پیگیری مسئولین منطقه یکصدو 
هفتادمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و ســیصد و چهل و دومین جایگاه 
عرضه ســوخت استان باعنوان جایگاه اختصاصی ســهیل سهند در ناحیه ویژه 
مراغه بهره برداری و در مدار سوخت رسانی قرار گرفت.مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جایگاه مذکور بعنوان 
چهاردهمین جایگاه سوخت مایع ناحیه مراغه با سرمایه گذاری بخش خصوص 
با ســرمایه ای بالغ بر بیست میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱7۰۰ مترمربع 

احداث گردیده است. 

مردم استان زنجان 79درصد خدمات مربوط 
به برق را بصورت غيرحضوري انجام مي دهند

به گزارش دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، عبداه 
نثار معاونت فروش و خدمات مشترکین، در گفتگو با روابط عمومي اظهار داشت 
: به دلیل شیوع ویروس کرونا و در راستاي کاهش حضور ارباب رجوع در شرکت 
و امورهایي اجرایي ومحقق ساختن دستورالعمل هاي ستاد کرونا از ابتداي سال 
جاري به غیر از  بسترهاي موجود ارائه خدمات الکترونیکي )سایت شرکت ، سامانه 
سبز زنجان و دفاتر پیشخوان دولت ( ، دفتر خدمات غیرحضوري تلفني شرکت راه 
اندازي گردید..وي با بیان این که با افتتاح مرکز ارائه خدمات غیر حضوري ۱۲۱، 
بازخورد خوبي از سوي مردم شریف استان زنجان گرفته شده، خاطر نشان کرد: با 
آغاز فعالیت مرکز خدمات غیر حضوري تلفني ۱۲۱ میزان استفاده از خدمات غیر 
حضوري نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیري داشته است.گفتني است از 
ابتداي سال جاري تاکنون از تعداد کل ۳۹6۵ خدمت ارائه شده در حوزه خدمات 
پس از فروش مشترکین برق استان زنجان، ۳4۳۹ خدمت به صورت غیر حضوري 

در ۵ ماه اول سال ۹۹ دریافت شده است.

مدیر عامل آبفا مازندران:
28 درصد شبکه آب مازندران فرسوده است

از مجموع ۱8۰7۳ کیلومتر شبکه های آبرسانی موجود 
در شــهرها و روستاهای اســتان مازندران، بیش از ۲8 
درصد شبکه، فرسوده اســت.مهندس مجید عبدالهی 
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب مازندران با اعام این 
خبر اظهار داشت:۱7۹۰ کیلومتر شبکه آب در شهر ها 
و ۵۲4۲ کیلومتر نیز در روستاهای استان فرسوده است که هر متر اصاح شبکه 
فرسوده در شهرهای استان 4 میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و در مناطق روستایی ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال هزینه در بر خواهد داشت.مهندس عبدالهی اعتبار مورد 
نیاز برای اصاح شــبکه های فرسوده در استان را بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال 
اعام کرد و افزود: به طور متوسط ساانه ۱۳6 کیلومتر اصاح شبکه فرسوده در 

استان انجام می شود.

 در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مطرح شد:
 جلوگيری از خروج ١.۵ميليارد يورو

۱۳ قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و اشــتغال در 
صنعت نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و ۱4 شرکت ایرانی امضا شد.دیروز 
دوشــنبه و با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه نفت، ۱۳قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و 
اشــتغال در صنعت نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و ۱4 شرکت ایرانی 
امضا شد.گفتنی است ارزش مجموع این قراردادها بیش از یک میلیارد و ۵۲7 میلیون یورو 
اعام شــده اســت و با اجرای این قراردادها، حدود ۱8۵هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت 
کشور افزوده می شود.در حاشیه این مراسم، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
گفت: ایده و ابتکار طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را زنگنه در سال ۹۵ مطرح کرد و 
در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شورای اقتصاد در سال ۹7 آن را تصویب 
کرد.وی افزود: اهمیت این کار به دلیل نگاه به داخل بوده است و این طرح در زمان برجام 
با نگاه به توانمندی های داخلی تدوین شد.به گفته کرباسیان، در این طرح کارهای خوبی 
انجام شــده اســت و باید جایی خارج از نفت، این فعالیت ها مستندسازی شود که چگونه 
دراین شرایط چنین فعالیت هایی به مرحله عمل درآمده است.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
گفت: تاکید بر استفاده حداکثری از کااهای ساخت داخل و اختصاص چهار درصد از هر 
قرارداد برای انجام مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت از دیگر وجوه قراردادهای طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت است.وی افزود: مرحله نخست قراردادهای این طرح در سال 
۹7 امضا شد و تا کنون به طور میانگین این قراردادها ۲۵ درصد پیشرفت داشته اند.به گفته 
کرباسیان، سهم ساخت داخل تاکنون بیش از 7۰ درصد بوده و پیش بینی می شود به بیش 
از  8۰ درصد برســد. همچنین 8۰ درصدنیروهای بومی در پروژه های این این طرح به کار 

گرفته شده اند و حدود ۱8 دکل حفاری در این پروژه ها مشغول فعالیت است.

 صعود نفت در آستانه ديدار روسای
 اوپک پاس

قیمت نفت دیروز دوشنبه در بازار نیویورک در آستانه دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک پاس به منظور ارزیابی این پیمان، به باای 4۲ دار در هر بشکه صعود کرد. نشست 
کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پاس قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. اوپک 
پاس تسهیل کاهش تولید خود از رکورد تاریخی ۹.7 میلیون بشکه به 7.7 میلیون بشکه 
در روز را از ابتدای اوت آغاز کرده است.نفت پس از بهبود سریعی که از ریزش قیمت کم 
ســابقه در آوریل داشت و رسیدن به محدوده 4۰ دار، روند رشد بسیار کندی پیدا کرده 
است. بازارها همچنان با موانعی شامل رشد موارد ابتا به ویروس کرونا و تشدید تنشهای 
آمریکا و چین روبرو هستند که احیای تقاضا برای نفت را به خطر می اندازند.به گفته واندانا 
هری، موسس واندا اینسایت، دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس برای نحوه 
رســیدگی این گروه به موضوع مازاد تولید نیجریه و عراق به دقت از سوی بازار دنبال می 
شــود با این حال انتظار نمی رود روی فضای بازار تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در حال 
حاضر به جز ضعیف شــدن ارزش دار و تقاضا برای خرید ارزان، عامل تاثیرگذار دیگری 

برای رشد قیمت نفت دیده نمی شود.

معاون شــرکت ملی نفت ایران گفــت: با اجرای ۱۳ 
قراردادی که امروز به امضا می رسد ۱8۵ هزار بشکه 
نفت به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه خواهد شد.رضا 
دهقان دیروز در مراسم امضای ۱۳ قرارداد مرحله دوم 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت با بیان اینکه 
۱۰ قرارداد مرحله اول تا امروز ۲۵ درصد پیشــرفت 
دارند، اظهار کرد: امروز مرحله دوم و تا ســال پایان 
سال مرحله ســوم قراردادهای نگهداشت و افزایش 
تولید نفت امضا می شود.وی با بیان اینکه دو قرارداد 
فراساحل مربوط به میادین رسالت و فروزان است و 
۱۱ پروژه خشــکی نیز در مناطق نفت خیز جنوب 
انجام می شــود، گفت: مبلغ قراردادها از ۳۵ میلیون 
یورو تا ۲۵۰ میلیون یورو است که در مجموع بیش 
از ۱.۵ میلیــون یورو ارزش ۱۳ قــرارداد خواهد بود.  
دهقان افزود: اغلب قراردادها دو ساله است، اصاحاتی 
در قراردادهای epc و epd انجام دادیم تا کار با سرعت 
بهتری انجام شــود. البته نطفه اینکار در دوره بعد از 
برجام و بدون تحریم بود اما با خروج آمریکا از برجام 
و بازگشــت تحریم ها این کار با جدیت دنبال شد و 
بــرای ایجاد جذابیت، تغییراتــی در قراردادها ایجاد 
کردیم.معاون مهندســی و توسعه شرکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه در ایــن اصاحات، واحد قرارداد 
را از ریالی به ارزی تبدیل کردیم، گفت: اما پرداخت 
همچنان ریالی و بر اساس قیمت ارز در سامانه نیما 
انجام می شود.  به گفته دهقان، سهم ساخت داخل 
در اجرای این پروژه ها،  8۰ درصد خواهد بود چهار 
درصد از ارزش این قراردادهــا برای پروژه های عام 
المنفعه برای ساخت مدرسه، آموزشکده های فنی، 
درمانگاه و جاده اختصــاص پیدا می کند.وی افزود: 
۳۳ پروژه طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در 
سه مرحله پیش می روند که مرحله نخست با امضای 
۱۰ قرارداد در ســال ۱۳۹7 آغاز شد. امروز هم ۱۳ 
قــرارداد به ارزش حــدود ۱۵۲7 میلیون یورو امضا 
می شــود. دو قرارداد به کارفرمایــی نفت فات قاره 
ایران در استان های هرمزگان و بوشهر و ۱۱ قرارداد 
در مناطق خشکی به کارفرمایی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب اجرایی می شود. ارزش قراردادها بین 
۱۳۵ میلیون یورو تا ۱8۹ میلین یورو متغیر اســت. 
زمان پیش بینی شده برای اکثر این قراردادها دو ساله 
اســت؛ به جز دو قرارداد )مارون ۳ و فروزان( که ۲.۵ 
ساله برآورد شده اند. پیش بینی کرده ایم با اجرای این 
۱۳ قرارداد، ۱8۵ هزار بشــکه به ظرفیت تولید نفت 
کشــور افزوده شــود.وی ادامه داد: در روال گذشته، 
کارها به صورت قطعه قطعه و جداگانه به پیمانکاران 
کوچک واگذار می شــد و نتیجه آن، مواجهه با عدم 
یکپارچگی ها بود، امــا  در نظام اجرای جدید، همه 
اینها در قالــب یک قرارداد یکپارچه شــده اند و در 
اختیــار یک پیمانکار قرار گرفته انــد. در نظام قبل، 
طبیعتاً زمان و هزینه بیشتری هم صرف می شد، اما 
در حال حاضر اواً به پشتوانه تولید حاصل از اجرای 
یک قرارداد، می توانیم از بازار سرمایه اعتبار بگیریم و 
همچنین می توانیــم پیمانکارن رتبه یک را وارد کار 
کنیــم و برای پیمانکاران محلــی هم فرصت خوبی 
پیش می آید که با پیمانــکاران رتبه یک کار کنند.

معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با 
اشــاره به تعهد و تخصص بی نظیر همکاران شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب، همچنین شرکت های 
نفت مناطق مرکزی ایران و شــرکت نفت فات قاره 
ایــران، از همکاری های صــورت گرفته در این طرح 
قدردانی کرد.دهقان همچنین به تشریح مزیت های 

ســامانه مدیریت پروژه شــرکت ملی نفت ایران که 
امروز رونمایی می شود پرداخت و از دست اندرکاران 
طراحی و پیاده ســازی این سامانه نیز تشکر کرد.وی 
گفت: تمام مراحل آزمایشــی این سامانه با موفقیت 
به پایان رسیده و در طی یکسال اخیر برای طرح های 
مرحله نخست نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد 

استفاده قرار گرفته است.

13 قرارداد نفتی با 14 شرکت ایرانی امضا شد
۱۳ قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت با 
هدف حفظ جریان کار و اشــتغال در صنعت نفت، 
میان دو شــرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و ۱4 
شرکت ایرانی امضا شد. ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت، صبح بین دو شرکت نفت فات 
قاره ایران و ملی مناطق نفت خیز جنوب )کارفرما( با 
۱4 شرکت ایرانی )پیمانکار( امضا شد. ارزش مجموع 
این قراردادها بیــش از یک میلیارد و ۵۲7 میلیون 
یورو اعام شــده اســت و با اجرای این قراردادها، 
حدود ۱8۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور 
افزوده می شــود.این ۱۳ قرارداد کــه حوزه اجرایی 
آن در پنج اســتان خوزســتان، فارس، کهگیلویه و 
بویر احمد، بوشــهر و هرمزگان خواهد بود، مشتمل 
بــر ۱۱ قرارداد به کارفرمایی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و دو قرارداد به کارفرمایی شــرکت 
نفت فات قاره ایران است و همه پیمانکاران طرف 
قرارداد مطابق روال جاری بسته های قراردادی طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت، شرکت های ایرانی 
هستند.بر این اســاس، قراردادهای پروژه زیایی و 
پــروژه چلینگر و گرنگان، هر دو با شــرکت گلوبال 
پتروتک کیش، پروژه رامین با شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرشیا، پروژه منصورآباد با شرکت توسعه 
پتروایران، پروژه سیاه مکان با شرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد، پروژه مارون ۲ و ۵ و پــروژه مارون 6 با 
شــرکت تنکو، پروژه مارون ۱ و 4 با شرکت حفاری 
شمال )هلدینگ انرژی گســتر سینا(، پروژه مارون 
۳ با شرکت مهندســی و ساخت تأسیسات دریایی 
ایران، پروژه باارود با )مشارکت( ملی حفاری ایران و 
مهندسی و ساختمانی جهانپارس و پروژه اهواز ۱ و 4 
با )مشارکت( صنایع نفت و انرژی قشم و مارون کاران 
به امضا رســید. قرارداد پروژه رســالت شرکت نفت 
فات قاره ایران نیز با )مشارکت( مهندسی و ساخت 
تأسیســات دریایی ایران و راهبردهای هوشــمند 
و پــروژه فروزان نیز بــا )مشــارکت( پتروپارس و 

مبین سازه گستر امضا شد.

تعیین تکلیف بیش از دوسوم بسته های کاری 
طرح

پیش از این در مهرماه ســال ۹7، نخستین قرارداد 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفــت برای پروژه 
ســیری )میدان های ســیوند و اسفند( شرکت نفت 
فات قاره ایران امضا شــد و چندی بعد در بهمن ماه 
همان ســال، ۹ قرارداد دیگر این طرح مشتمل بر 6 
بســته کاری شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
)پروژه های کبود، گچســاران خامی، الی آسماری، 
نرگسی، منصوری آســماری و رامشیر( و سه بسته 
کاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )پروژه های 
دانان، ســعادت آباد و نفت شهر( با شرکت های ایرانی 
امضا شــده بود.با در نظر گرفتــن ۱۳ قرارداد طرح 
نگهداشــت و افزایــش تولید نفت که امــروز )۲7 
مردادماه( امضا شــد و با احتساب ۱۰ قرارداد مرحله 

نخســت ایــن طرح که ســال ۹7 به امضا رســید، 
تاکنون در مجموع، تکلیــف ۲۳ قرارداد یعنی بیش 
از دوسوم بســته های کاری این طرح مشخص شده 
اســت. مجموع ارزش این ۲۳ قــرارداد بیش از ۲.۲ 
میلیارد یورو است و در مســیر اجرای این پروژه ها، 
برای حفاری ۱6۵ حلقه چاه جدید، تعمیر 7۱ حلقه 
چاه، تعمیر، توسعه یا احداث واحدهای سطح اارضی 
مربوطه و نگهداشــت و افزایش ۲8۰ هزار بشکه ای 

ظرفیت تولید نفت برنامه ریزی شده است.

طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در یک 
نگاه

طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در قالب ۳۳ 
بسته کاری در گستره فعالیت سه شرکت تابع شرکت 
ملی نفت ایران )شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
شــرکت نفت فات قاره ایران و شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران( در محدوده جغرافیایی هفت اســتان 
کرمانشــاه، ایام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، 
بوشهر، فارس و هرمزگان تعریف شده است.منابع مالی 
مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزایش 
تولید نفت در بسته های کاری تعریف شده و از طریق 
انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه تأمین می شود.

همگام با برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، 
هدف اصلی از تدوین و اجرای این طرح، حفظ جریان 
کار و اشتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی 
صنعت نفت است و به این منظور، ضمن بهره مندی 
صرف از توان پیمانکاران ایرانی،  فهرستی از کااهای 
پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد 
تهیه و در قراردادهای مربوطه گنجانده شده است و 
پیمانکاران صرفاً ملزم به سفارش  اقام این فهرست 
به شرکت ها و کارخانه های داخلی هستند. پیش بینی 
می شود در پایان اجرای تمامی بسته های کاری این 
طرح، سهم ســاخت داخل بالغ بر 8۰ درصد باشد.

عمل بــه وظایف و مســئولیت های اجتماعی نیز از 
طریق اختصاص 4 درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام 
پروژه های عام المنفعــه در محدوده اجرای هر پروژه 
لحاظ شده است که اقدام های مربوطه در این زمینه 

با هماهنگی مقام های استانی انجام می شود.

سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران 
رونمایی شد

در ایــن مراســم همچنین ســامانه مدیریت پروژه 
شــرکت ملی نفت ایران که بــا هدف پایش، کنترل 
عملکرد و مدیریت بهینه  و یکپارچه پروژه های »طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت« و همین طور همه 
پروژه ها و پورتفولیوی این شرکت و شرکت های تابع 
طراحی و بهره برداری شده است، رونمایی شد.سامانه 
مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران تمامی مراحل 
آزمایشــی را با موفقیت سپری کرده و اکنون قریب 
به یک سال است که برای پروژه های مرحله نخست 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت مورد استفاده 
قرار گرفته و متعاقباً بــرای پروژه های مراحل بعدی 
ایــن طرح و همچنین پروژه های آتی شــرکت ملی 
نفت ایران و شرکت های تابع، استفاده خواهد شد.با 
بهره مندی از این سامانه، برای نخستین بار اطاعات 
عملکردی متمرکز و قابل مقایســه پروژه ها و سبد 
پروژه هــا به صــورت برخط و با شــفافیت کامل در 
دسترس تمامی ارکان اجرایی و تمام سطوح مدیریتی 
تصمیم ساز و تصمیم گیر شــرکت ملی نفت ایران و 

وزارت نفت قرار می گیرد.

افزایش ۱۸۵ هزار بشکه ای تولید نفت با اجرای ۱۳ قرارداد جدید
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گزیده خبر با جابجایی تولید تلفن همراه

باخت چین به برد هند تبدیل می شود
جدیدترین مشــوقهای هند برای جذب شرکتهایی که در حال 
خروج از چین هستند به نظر موثر واقع شده است و شرکتهایی 
شامل شرکای مونتاژ سامسونگ الکترونیکس و اپل برای سرمایه 
گذاری در این کشــور آسیای جنوبی ابراز عاقمندی کرده اند. 
دولت نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در مارس مشــوقهایی 
را اعام کرد که شــرکتهایی شــامل شــرکتهای تولیدکننده 
محصوات الکترونیکی را واجد پرداخت چهار تا شــش درصد 
از فروش تصاعدی آنها در پنج سال آینده می سازد. نتیجه این 
مشوق وعده دهها شرکت برای 1.5 میلیارد دار سرمایه گذاری 
به منظور ساخت کارخانه های تولید گوشی در این کشور بوده 
است.عاوه بر سامسونگ، شرکتهای فاکسکان، ویسترون کورپ 
و پگاترون کورپ ابراز عاقه کرده اند. هند مشوقهای مشابهی 
را برای شرکتهای داروسازی اعام کرده و قصد دارد بخشهای 
بیشــتری را تحت پوشش قرار دهد که شــامل خودروسازی، 
منســوجات و تولید مواد غذایی است.طبق بررسی اخیر بانک 
استاندارد چارترد، اگرچه شرکتها در بحبوحه تنشهای آمریکا 
و چین و شــیوع ویروس کرونا به دنبال متنوع کردن زنجیره 
تامیــن خود بوده اند، این موضوع به منزله ســود بزرگی برای 
هند با وجود ارزانتر کردن فعالیت شرکتها در این کشور نبوده 
اســت. ویتنام همچنان محبوبترین کشور برای زنجیره تامین 

شرکتهاســت و پس از آن کامبوج، میانمار، بنگادش و تایلند 
قرار می گیرند.با این حال کاشیک داس، اقتصاددان هند دویچه 
بانک در این باره اظهار کرد: شانس معقولی وجود دارد که هند 
در میان مدت بتواند سرمایه گذاری تصاعدی زنجیره تامین را 
جذب کند. هدف از این برنامه افزایش سهم بخش تولید هند در 
تولید ناخالص داخلی است.دولت هند انتظار دارد مشوقهایی که 
برای بخش الکترونیک در نظر گرفته است به تولید محصواتی 
به ارزش 153 میلیارد دار در پنج ســال آینده و ایجاد حدود 
یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم منتهی شود.به گفته 
نیلکانت میشــرا از گروه کردیت سوییس، این امر 55 میلیارد 
دار سرمایه گذاری بیشــتر در پنج سال آینده به ارمغان می 
آورد و 0.5 درصد به تولید اقتصادی هند اضافه می کند و می 
تواند باعث جابجایی 10 درصد از تولید جهانی تلفن هوشمند 
از چین به هند در پنج ســال آینده شــود.چنین اتفاقی دولت 
هنــد را به هدفش برای افزایش ســهم بخش تولید در اقتصاد 
از 15 درصد فعلی به 25 درصد نزدیک می کند. دولت مودی 
مالیات شرکتها را به پایینترین نرخ در آسیا رسانده و به دنبال 
جذب سرمایه گذاریهای بیشتر در اقتصادی است که امسال به 
سوی نخستین رشد منفی خود در بیش از چهار دهه گذشته 

پیش می رود.

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور صورت گرفت؛
 افتتاح شتاب دهنده تخصصی حوزه

 معدن و متالوژی
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با حضور در مرکز شتاب دهنده صدر فردا ، 
شــتاب دهنده تخصصی حوزه معدن و متالوژی را افتتاح کرد. در حاشــیه این 
مراسم که رضوانی فر مدیرعامل شستا و سلیمانی مدیرعامل هلدینگ صدر تامین 
حضور داشــتند، سورنا ستاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود استارتاپ ها 
برای جلوگیری از خام فروشی گفت: ما در حوزه مواد اولیه با وجود اینکه از لحاظ 
دانشــگاهی، مقاات زیادی در دنیا داریم و جزو 10 کشور نخست هستیم، اما 
تعداد قابل توجهی از مواد به ویژه آلیاژ های فلزی از خارج وارد می شود. به طور 
نمونه در حوزه کاتالیست ها، عدد قابل توجهی از مواد اولیه از خارج وارد می شود 
و این در حالی اســت که خطوط تولید کاتالیست پیشرفته ای را در دو سه سال 
اخیر در کشور راه اندازی کرده ایم.وی افزود: همچنین در حوزه آلیاژ های خاص و 
فوادی، وابستگی شدیدی داریم و اخیرا هم در یک ماه گذشته 22 آلیاژ فلزی 
تحریم شد که البته این باعث می شود ظرفیت های علمی فوق العاده ای را در قالب 
مراکــز نوآوری فعال کنیم.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اضافه کرد: این 
زمانی اتفاق می افتد که مجموعه هایی مثل صدر تامین و مجموعه هایی که دارای 
معادن گسترده و ظرفیت های باایی هستند در این حوزه ها سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: با هدفی که این مرکز برای خود تعریف و آغاز به کار کرده اســت به 
زودی عدد قابل توجهی از آلیاژ هایی که وارد می شــد با سرمایه گذاری شستا و 
شرکت صدر تامین وارد فرآیند داخلی سازی می شود.ستاری این اقدام را حرکتی 
جــدی برای جلوگیری از خام فروشــی بیان کرد و افــزود: هم اکنون مجموعه 
خاک های نادر حدودا 22 قلم اســت که برخی از آن ها به صورت گرمی فروخته 
می شــوند. ممکن اســت نیاز کشور به یک کیلوگرم هم نرســد، اما عدد بسیار 
باایی اســت. به هر حال با توجه به دانش فوق العاده داخل کشور و با همکاری 
مجموعه هایی مانند شســتا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.شتاب دهنده صدر 
فردا تاش دارد در چشــم انداز و جهت گیــری راهبردی خود در افق میان مدت 
سه ســاله به عنوان نقطه کانونی فعالیت های نوآورانه در بخش معدن و صنایع 
معدنی مطرح شده و ضمن برقراری ارتباط سازنده با اجزای اکوسیستم نوآوری 
در کشور، فعالیت های بین المللی خود را نیز توسعه داده و به عنوان شتاب دهنده 
تخصصــی در حوزه معدن، صنایع معدنی و مواد پیشــرفته فعالیت کند.تمرکز 
در زنجیــره ارزش جهانی محصوات و کســب و کار های بخش معدن و صنایع 
معدنی، توسعه نوآوری محور در بخش معدن و صنایع معدنی، رسوخ فناوری در 
بنگاه های تولیدی و خدماتی در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله راهبرد ها 
عنوان شده و خلق ارزش در زنجیره ایده تا محصول و تبدیل دانش به ارزش در 

بخش معدن و صنایع معدنی از جمله اهداف این مجموعه است.

 تفاهم بومی سازی ۸ قطعه خودرو
 با یک بانک امضا شد

گــروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه همکاری در زمینه تامین مالی هشــت 
پروژه بومی سازی قطعات با فناوری باا و ارائه تسهیات به زنجیره تامین را با 
بانک ملت امضا کرد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تفاهم نامه 
یک هــزار و 185 میلیارد ریالی در قالب تســهیات کوتاه و بلندمدت با هدف 
ایجاد جهش در تولید قطعات ساخت داخل و ارتقای فناوری آنها و همچنین 
جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال  به امضای »فرشاد مقیمی« مدیرعامل 
ایران خودرو و »محمد بیگدلی« مدیرعامل بانک ملت رسید.بانک ملت با امضای 
این تفاهم نامه نسبت به اعطای تسهیات سرمایه ثابت بلندمدت به قطعه سازان 
ایــران  خودرو برای حمایت از پروژه های خودکفایی قطعات اقدام خواهد کرد.

بنابراین گزارش، در مراســم امضای این تفاهم نامه، مقیمی گفت: ایران خودرو 
موفق شــد تا اواسط تیرماه امسال، کاهش ارزبری پنچ میلیون یورویی حاصل 
از پروژه های ساخت داخل را با کمک دانش مهندسان و متخصصان و کارگران 
ایرانی محقق کند.وی خاطرنشــان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، تا 
پایان امســال با خودکفایی قطعات خرید خارجی ســاپکو به شکل مستقیم، 
خودکفایی قطعات خرید خارجی ســازندگان و نیــز خودکفایی مواد اولیه با 
منشــاء خارجی، 153 میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.مقیمی 
افزود: ســال آینده نیز 93 میلیون یورو کاهش ارزبری برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل ایران خودرو به کاهش ارزبری پروژه های حاصل از برگزاری میزهای 
اول تا چهارم خودکفایی اشاره کرد که  در جریان آنها تاکنون مجموع کاهش 
ارزبری 52 میلیون یورویی محقق شده است.وی تاکیدکرد: براساس سیاست 
داخلی سازی قطعات و مواد اولیه توانسته ایم کاهش ارزبری 27 میلیون یورویی 
را محقق کنیم، همچنین پروژه های بهینه ســازی طراحی نیز تاکنون کاهش 
ارزبری 58 میلیون یورویی به دنبال داشته است.همچنین در ادامه این مراسم 
»امیر بیات«، معاون سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 

از افتتاح نمایشگاه مجازی قطعات خودرو خبر داد.

 افزایش درخواست سرمایه گذاری 
خارجی در ایران

رئیس انجمن ســرمایه گذاری های مشــترک ایرانی و خارجی گفت: در جلسه 
اخیر بررسی سرمایه گذاری های خارجی درخواست یک و نیم میلیارد سرمایه 
خارجــی در ایران در بخش های مختلف صنعتی و معدنی مورد بررســی قرار 
گرفت.حسین سلیمی در مورد وضعیت ســرمایه گذاری های خارجی و صدور 
مجوز برای ســرمایه گذاری خارجی، گفت: جلسات سرمایه گذاری خارجی به 
علت شیوع ویروس کرونا مدتی برگزار نشد اما دو هفته قبل با حضور اعضا این 
جلسه برگزار و درخواست سرمایه گذاری های خارجی هیئت های مختلف مورد 
بررسی قرار گرفت. رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی 
افزود: خوشبختانه با درخواســت های خوبی برای سرمایه گذاری از کشورهای 
مختلف آســیایی و حتی چند کشور اروپایی مواجه شدیم. وی با اشاره به اینکه 
درخواست های هیئت های سرمایه گذاری خارجی در زمینه طرح های صنعتی، 
کشاورزی، معدنی و تولید مواد غذایی بود بیان داشت: در جلسه اخیر درخواست 
حدود یک و نیم میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت که 
برای حدود یک میلیارد دار آن مجوز صادر شد. سلیمی بیان داشت: البته صدور 
مجوز به معنای ورود سرمایه و آغاز بکار این هیئت های سرمایه گذاری در ایران 
نیست اما افزایش درخواست برای سرمایه گذاری خوشایند است؛ هر چند بخشی 

از آن به علت تجمیع و عدم برگزاری جلسات قبلی بود.

در سه ماهه اول سال به ثبت رسید؛
تحقق ۲۰ درصدی برنامه تولید کنسانتره 

زغالسنگ
 آمار تولید کنســانتره زغالسنگ در دوره ســه ماهه نخست امسال گویای 
دســتیابی به حدود 20 درصد برنامه پیش بینی شده در این زمینه است تا 
آنجا که تولید زغالسنگ در این مدت به بیش از 340 هزار تن بالغ می شود.

گزارش پایه داده های آماری وزارت صنعت، میزان کنسانتره زغالسنگ در سه 
ماهه ابتدایی پارســال برابر با 355.8 هزار تن بود که امسال 4.4 درصد افت 
دارد با این حال تولید زغالســنگ در  سه ماهه اول امسال 20 درصد برنامه 
پیش بینی شــده تولید را برای سال 99 محقق کرده است. همچنین آمارها 
نشان می دهد که سال گذشته میزان تولید زغال سنگ مورد نیاز به میزان 
64 درصد نیاز بود و بقیه از محل واردات تامین شد تا آنجا که از مجموع 2.5 
میلیون تن زغالسنگ مورد نیاز در سال 98، بالغ بر 1.6 میلیون تن از محل 
تولید داخل تامین شــد.چهار حوزه اصلی زغالسنگ کشور طبس، کرمان، 
البرز شرقی و البرز مرکزی است. اکنون کارخانه ذوب آهن اصفهان مصرف 
کننده اصلی زغالســنگ تولیدی است و مســووان این کارخانه میزان نیاز 
سالیانه خود را بالغ بر یک میلیون و 600 هزار تن ذکر کرده اند و معتقدند، 

تمام نیاز خود را نمی توانند در داخل تامین کنند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات اظهار 
داشــت: امارات تنها کشوری بود که در 
ایــن مدت با توجه به تمام مشــکات 
و محدودیت هــای کرونایی،  اقتصادی 
صادرات ایران بــه آن افزایش یافت در 
چهار ماه اول امسال 16 درصد افزایش 
صادرات به امــارات را تجربه کردیم.به 
گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا، صلح 
بین امارات و اسراییل واکنش هایی را در 
ایران در پی داشــت و این اقدام امارات 
فعاان  بین  نگرانی هایــی  ایجاد  باعث 
اقتصادی دو کشــور شــد. اما واقعیت 
این است که اقتصاد پساکرونای امارات 
و ایران در شــرایط تحریم های ظالمانه 
اجازه نمی دهد در ایــن دوران اعداد و 
ارقام روابط تجاری بین دو کشور نزولی 
شود.طبق گفته کارشناسان اقتصادی و 
وزارت امور خارجه در شرایط اقتصادی 
دو کشور، بعید است که امارات بخواهد 
پس از صلح با رژیم صهیونیســتی در 
روابط خود با ایران تغییری ایجاد کند 
و ایران هم تمایلی به کاهش این روابط 
تجاری ندارد. البته باید به این موضوع 
هم توجه داشــت که عمده این روابط 

تجــاری توســط شــرکت های متعلق 
به بخــش خصوصی دو کشــور انجام 
می شــود و تجار دو کشور این روابط را 
شکل داده اند.  فرشید فرزانگان، رییس 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره روابط اقتصادی دو کشــور پس 
از صلــح امارات با رژیم صهیونیســتی 
تاکید کرد: روابط اقتصادی باید جدا از 
موضع گیری های سیاسی باشد. با توجه 
به شــرایط تحریمی، گزینه های زیادی 
برای تبادات تجاری در اختیار نداریم. 
در نهایت ترکیه و امارات دو کشــوری 
هستند که تاجران ایرانی فعالیت خود 
را در این کشــورها حفظ کرده اند.وی 
با تاکید بر اینکه پس از چین، کشــور 
امارات مهم ترین کشور در روابط تجاری 
ایران است، گفت: در مبادات دوکشور، 

4.5 میلیــارد دار صادرات ایران و 8.9 
میلیــارد دار واردات از امارات بوده به 
عبارت دیگــر حجم تجــارت بین دو 
کشــور 13.4 میلیارد دار است.رییس 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات 
درباره روابط تجاری ایران و امارات در 4 
ماهه ابتدای سال اظهار داشت: امارات 
تنها کشــوری بود کــه در این مدت با 
توجه بــه تمام مشــکات اقتصادی و 
محدودیت های کرونایی، صادرات ایران 
به آن افزایش یافــت. در چهار ماه اول 
امســال 16 درصد افزایش صادرات به 
امارات را تجربــه کردیم.فرزانگان ادامه 
داد:  صــادرات محصوات کشــاورزی 
ایران به امارات بسیار حائز اهمیت است 
و تجار بســیار قوی در این حوزه فعال 
هستند و ســابقه روابط تجاری آنها با 
امارات به بیش از 40 ســال می رسد و 

با فراز و فرود روابط سیاســی، تجار دو 
کشــور، روابط اقتصادی خود را حفظ 
کرده اند.وی با اشــاره به عمده کااهای 
وارداتی و صادراتی بین دو کشور گفت: 
تا سال گذشــته مواد پتروشیمی، مواد 
معدنی، محصوات صنعتی و ماشــین 
آات صنعتی و محصوات کشــاورزی 
عمده کااهای صادراتی ایران به امارات 
بوده است.رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و امارات همچنین درباره عملکرد 
صرافی هــای امــارات تاکید کــرد: در 
حال حاضر هیچ مشــکلی در ارتباط با 
صرافی های امــارات وجود ندارد و تنها 
جایــی که کار نقل و انتقال را از شــبا 
ســریع تر انجام می دهــد، صرافی های 
امارات اســت. هیچ یک از کشــورهای 
حوزه خلیــج فارس حتــی عمان این 
کارکرد را بــرای ایران ندارد.وی با بیان 
اینکه تنفس گاه و شاهرگ حیاتی درباره 
پول، امارات نیست، ادامه داد: صادرات 
مجدد و واردات مجدد از امارات اســت 
چراکــه امــارات در حــوزه واردات و 
صادرات به هاب منطقه تبدیل شــده 

است. 

 رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تشریح کرد؛
 روابط تجاری تهران و دبی پس

 ازتوافق امارات و اسراییل

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق 

مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامات شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز دوشنبه به تاریخ 1399/06/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1399/06/11

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنِتي
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   )  داخلي 384  (

مبلغ تضمین )ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام امور اداری ، خدماتی و بهره برداری 99-2-71/2
510.905.737.0146.099.057.000جاری ستاد مرکزي و واحدهای خودگردان

شركت آب و فاضاب استان اصفهان

 مبلغ پروژهشرح عملیاتردیف
 به ریال

 مبلغ سپرده
درصد غیر نقدی قراردادحداقل رتبه ازم  به ریال

  تجهیز پارک های محله ای1
داشتن پروانه کسب و یا نمایندگی مجاز 5/000/000/000250/000/000)خرید تجهیزات ( منطقه 1

قانونی با داشتن رزومه مرتبط 
100 درصد نقدی 

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

1-  سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به 
مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري 
کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا 
ارائه نمایند. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بال شهرداري کرج طبقه هفتم 
مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه 
اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- ازم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه پروانه کسب  یا نمایندگی مجاز معرفی نامه ممهور 
به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی الزامی می باشد..9- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطاعات مورد 
درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.11- پیشنهادات مي بایست در 
پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( اک و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ99/06/11 به آدرس کرج-میدان 
توحید – بلوار بال دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. 13-پیشنهادات رسیده در مورخ06/12/ 99در کمیسیون عالی معامات شهرداري کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس 

از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعام خواهد شد.
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

یک مقام مســئول در وزارت صمت بر تســریع در 
رفع مشــکل معوقات بانکی واحدهــای تولیدی با 
حذف ســود و جریمــه غیرقانونی تاکیــد کرد.به 
گزارش وزارت صمت، دبیر ســتاد تســهیل و رفع 
موانع تولید کشــور با اشــاره به لزوم حل و فصل 
سریع تر مشــکات بانکی واحدهای تولیدی گفت: 
بخشــنامه اخیر رئیس قوه قضائیــه مبنی بر عدم 
ورود قوه قضائیه به شــکایات بانک ها برای دریافت 

سود و جریمه های نامتعارف و بیش از دستورالعمل 
بانک مرکزی، موید این موضوع است که متأسفانه 
تعدادی از بانک هــا مرتکب دریافت این مبالغ غیر 
قانونی می شــوند.میثم زالی در هفتاد و ســومین 
جلسه دبیرخانه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
کشــور افزود: در ایــن وضعیت، بهتریــن راه حل 
استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری 
برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیات 
و معوقات بانکی تولیدکنندگان است.وی افزود: اگر 
مشکات واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی، 
با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان 
رسمی دادگســتری متخصص حوزه بانکی بررسی 
شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری خواهد داشت 
و هم از بار محاکم قضائی کاســته خواهد شد.زالی 

تصریح کرد: در صورتی که پیشــنهاد دبیرخانه در 
ســتاد به تصویب برسد، بسیاری از مشکات تولید 
در حــوزه معوقــات بانکی حل خواهد شــد؛ این 
پیشــنهاد شامل تعیین هیأت سه نفره کارشناسی، 
مرکــب از نماینده واحد تولیــدی، نماینده بانک و 
نماینده ســتاد تسهیل اســت که با بررسی دقیق 
مــدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود 
را اعام خواهد کرد و ایــن نظر برای طرفین ازم 
ااجرا خواهد بود.دبیر ستاد تسهیل اضافه کرد: این 
موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه ستاد مطرح 
خواهد شــد و در صورت تصویب نهایی در ســتاد، 
پــس از این به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و 
معوقه واحدهــای تولیدی برای بانک ها ازم ااجرا 

خواهد بود.

دبیر ستاد رفع موانع تولید:
مشکل معوقات 
صنایع حل می شود
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معاون اسبق وزیر اقتصاد تشریح کرد:گزیده خبر

چگونگی استفاده از ابزار سپرده های قانونی برای کنترل تورم
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: هر هفته چند هزار میلیارد تومان از محل سپرده های 
مازاد بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و ســپس دولت قرار می گیرد 
که این موضوع به جبران کسری بودجه نیز کمک می کند.حیدر مستخدمین حسینی 
با بیان اینکــه، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی بــرای کنترل تورم و اثر انقباضی 
در سیاســتهای پولی استفاده از ابزار سپرده های قانونی می باشد، گفت: معموا دامنه 
نوســان نرخ ســپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بین 10 تا 13 درصد است. 
وی افزود، هر هفته بر اســاس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای 
سپرده قانونی)بین 10 تا 13 درصد( بخشی از سپرده های جذب شده بانکها در اختیار 
بانک مرکزی قرار می گیرد، با افزایش نرخ ســپرده قانونی عما توان تسهیات دهی 
سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها همواره بخشی 
از سپرده های جذب شده خود را صرف تسهیات دهی با نرخ تعیین شده  شورای پول 
و اعتبار می کنند، بخش دیگر نیز به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار 
می گیرد، همچنین برای مازاد منابع بانکها نیز بانک مرکزی معموا با نرخ خاصی اقدام 
به جذب سپرده می کند.مستخدمین حسینی گفت: بر این اساس در ابتدای سال نرخ 
جذب این سپرده از بانکها  حدود 10 درصد بود که رفته رفته و به صورت یک درصد 
یک درصد این نرخ افزایش یافت و هم اکنون نرخ مذکور به حدود 14 درصد رسیده 
است، که بر منابع مازاد بانکها که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تعلق خواهد 
گرفت.معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، هر هفته حدود چند هزار میلیارد تومان 
از محل همین سپرده های بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس  
دولت قرار می گیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه دولت نیز کمک می کند.

وی افزود، البته نرخ مذکور نمی تواند برای بانکها مفید باشــد چرا که آنها به راحتی 
می توانند با نرخ سود تسهیات 18 درصدی اقدام به ارائه وام به مشتریان خود کنند 
اما در اینجا با نرخ حداکثر 14 درصدی باید بخشــی از سپرده های مازاد خود را عما 
در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.این کارشــناس اقتصادی گفت: البته اهرم نظارتی 
بانک مرکزی نیز در ترغیب و تشــویق بانکهای مختلف به استفاده از این سازوکار که 
ظاهرا به نفع انها نیست نیز موثر است. هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد )6( و 
)11( دســتورالعمل »عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک 
مرکزی«، نرخ ســود سپرده گذاری بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی نزد بانک 
مرکــزی را با 1 واحد درصد افزایش، 14 درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ 
ســود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه داان نرخ 
سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف 
اتخاذ شده است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرا می شود. ازم به یادآوری است 
بانک مرکزی برای دســتیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده 
خواهد کرد.گفتنی است، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در یادداشتی 
در خصوص اســتقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشته بود: 
رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بااست ولی در 
مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی دهد، اما 
مهم تر این که بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیات بانکی 
بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه ای آن از 

طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.

 سلیمانی مطرح کرد؛
دریافت حق بیمه کمتر با رعایت 

استانداردهای ازم
رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگــر مجموعه های بزرگ اقتصادی قبل از اقدام 
به بیمه کردن، اســتانداردهای ازم را رعایت کنند می توانند با نرخ و حق بیمه 
کمتــری مجموعه خود را بیمه کنند.به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی، غامرضا سلیمانی که در دهمین سمینار ملی بهره وری 
سخن می گفت، با تاکید بر نقش بهره وری در توسعه اقتصادی کشور به خصوص 
صنعت بیمه گفت: پیش از این از بهره وری به عنوان شتاب دهنده یاد می شد اما 
در شــرایط فعلی اقتصادی و تحریم های حاکم بر کشور بهره وری یکی از ارکان 
مهم اقتصاد اســت که می تواند با کمبود منابع و مشکات اقتصادی به توسعه 
کشور کمک شایانی کند.وی صنعت بیمه را یکی از سه ضلع مثلث مالی دانست 
و گفت: شرایط اقتصادی کنونی، مردم را به سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق 
داده است و این ســرمایه گذاری های کوتاه مدت و بدون پشتوانه علمی، صرفاً 
برای حفظ دارایی ســیگنال مهمی برای دولت است، چرا که برخی بدون دانش 
کافی و صرفاً به دلیل شرایط اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و وجود ریسک های 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه به این نوع سرمایه گذاری روی آورده اند 
که به نظر می رسد بهره وری باید در این حوزه نیز ورود پیدا کند تا مردم آسیب 
نبینند.رییس شورای عالی بیمه از صنعت بیمه به عنوان صنعت حامی مردم در 
روزهای ســخت یاد کرد و گفت: بیمه خدمتی از جنس خاص است که آرامش 
را در جامعــه ایجاد می کند و اگر بتوانیم آن را به خوبی در جامعه تبیین کنیم، 
می توانیم به پویایی اقتصاد کشــور کمک بزرگی کنیم.وی افزود: بیمه در واقع 
به معنای مدیریت ریسک اســت و این مدیریت ریسک اگر با بهره وری همگام 
باشد می تواند میزان ریسک های بیمه گذاران بزرگ همچون پاایشگاه ها و غیره 
را کاهش دهد و در کاهش هزینه های دولت هنگام بروز خســارات بزرگ موثر 
باشــد. در واقع صنعت بیمه با همکاری بهره وری می تواند اســتانداردهای ازم 
برای مشاغل و حرف مختلف را طراحی کند تا در نهایت از میزان بروز حوادث و 
افزایش حق بیمه بکاهد.سلیمانی در ادامه گفت: بیمه زندگی به نوعی می تواند 
دولت را رها و صندوق های بازنشســتگی را ســبک تر کند. از 80 هزار نماینده 
بیمه حــدود 45 هزار نفر از آنها صرفا در بیمه زندگی فعال هســتند. در واقع 
امتیازاتــی که بیمه های زندگی به مردم می دهند همچون وام، مبلغ ماهانه و ... 
مسئولیت های دولت را کاهش داده است.وی حضور بهره وری در حوادث طبیعی 
را بسیار ضروری دانست و گفت: نقش بهره وری در حوادث طبیعی در حال حاضر 
کم رنگ بوده در صورتی که می تواند بســیار موثر واقع شــود. بهره وری در این 
حوزه با ارائه استانداردهای ازم می تواند ریسک های پیش روی دولت و دغدغه 

کمک های باعوض در حوادثی چون سیل و زلزله را کاهش دهد.

سهم بانک ها از کارت های بانکی تراکنش دار
بانک های ملی، ملت و صادرات در تیرماه 99 دارای بیشــترین ســهم از تعداد 
کارت های بانکی تراکنش دار در شــبکه شــاپرک بوده اند.براساس آمار شاپرک، 
کارت های بانکی دارای تراکنش در ســوییچ شــاپرک به لحاظ کاربری در سه 
دســته کارت برداشــت )بدهی(، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بی نام 
)کارت هدیه و بن کارت( طبقه بندی می شــوند. در تیر ماه 99 تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در ســوییچ شاپرک مجموعا 111 میلیون و 646 هزار و 508 
کارت بوده اســت که بیشترین تعداد آن با 10 میلیون و 1۷6 هزار و 1۷5 عدد 
و سهم تعدادی 96 درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن 190 
هزار و 551 عدد و سهم 0.1۷ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.تعداد 
کل کارت های بانکی تراکنش دار در تیر ماه 99 نســبت به اردیبهشت ماه 99، 
نرخ رشد مثبت معادل 1.96 درصد داشته است. همچنین نرخ رشد در دو دسته 
کارت برداشــت و کارت اعتباری مثبت بوده ولی در کارت هدیه و بن کارت با 

رشد منفی همراه بوده است.

سهم بانک های صادرکننده از کل کارت های بانکی تراکنش دار
طی تیر ماه 99 تعداد کارت های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به 3۷ بانک 
صادرکننده بوده که ســهم تعدادی کارتهای این بانک ها از تعداد کل کارت های 
بانکی تراکنش دار در شکل زیر ترسیم شده است. ماحظه می شود که در تیر ماه 
99 بانک های »ملی ایران«, »ملت« و »صادرات ایران« دارای بیشترین سهم از 

تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک بوده اند.

ســهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت های بانکی 
تراکنش دار

سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشدار برای 
تیر ماه ســال 1399 در جدول زیر ارائه شــده است. اطاعات این جدول مبین 
آن است که در این ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های 
»ملت«, »تجارت«و »ملی« ؛ بیشــترین کارت برداشــت تراکنش دار به ترتیب 
متعلق به بانک های«ملی ایران«, »ملت« و »صادرات ایران«؛ و بیشــترین کارت 
هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک های »ملی ایران« ,«پارســیان« و 
»ملت« بوده است.ماحظه می شود در این ماه, بیشترین سهم از تعداد کارت های 
بانکی تراکنشــدار از نوع کارت برداشــت با 22.63 درصد متعلق به بانک »ملی 
ایران«، از نــوع کارت اعتباری با 23.18 درصد متعلق به بانک »ملت« و از نوع 
کارت هدیه و بن کارت با 14.91 درصد متعلق به بانک »ملی ایران« بوده است.

  حجت اله صیدی در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران:

 بانک صادرات ایران به شهدا و آزادگان
 خود می بالد

مدیرعامل بانک صادرات ایــران گفت: فرهنگ ایثار و 
شــهادت به یمن تقدیم 95 شــهید، حضور آزادگان، 
ایثارگران و فرزندان شــهدا، در بانک صــادرات ایران 
زنده است و جریان دارد.به گزارش روابط عمومی بانک 
صــادرات ایران، حجت اله صیدی، بــا حضور در بنیاد 
شهید و ایثارگران انقاب اسامی با سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران به مناسبت ســالروز بازگشت آزادگان سرافراز به 
میهن اسامی، دیدار کرد و این روز را به وی که خود از آزادگان جنگ تحمیلی 
است، تبریک گفت.حجت اله صیدی به برنامه ریزی و تاش شبکه بانک صادرات 
ایران در جهت پاسداشت خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ 
تحمیلی و آزادگان ســرافراز اشاره کرد و گفت: خانواده بانک صادرات ایران 95 
شــهید تقدیم انقاب اســامی و دفاع مقدس کرده که شامل شهدای نهضت 
اسامی و قبل از پیروزی انقاب اسامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع 
حرم، و همین طور شــهدای فاجعه منا هســتند و هر ساله مراسمی در مشهد 

مقدس به منظور پاسداشت خانواده های این شهدا برگزار می  شود.

 نظر کارشناسی درمورد آینده
 بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه عاوه بر تشریح دایل ریزش این بازار 
طی 10 روز گذشته و عقبگرد شاخص به کانال یک میلیون و 800 
هزار واحد، پیش بینی خود از آینده بازار سرمایه را تشریح کرد.بهزاد 
صمدی، با تاکید بر اینکه شاخص کل بازار سرمایه تقریبا طی شش 
روز کاری گذشته ریزشی بوده است، اظهار کرد: این ریزش درحالی 
اتفاق افتاده اســت که پیش از این شاهد رشد شارپ بازار صرفا به 
دلیل صندوق های دارایکم و دارادوم و سهام عدالت بودیم که البته 
هیجانات هم به این رشد کمک کرد.وی با بیان اینکه شاخص کل  
از نظر تکنیکالی به اصاح نیاز داشــت، گفت: نکته ای که در این 
اصاح وجود دارد این است که شاخص در اصاحات قبلی، میانگین 
های 20 روزه خود را از دست نمی داد اما این بار به لحاظ تکنیکالی 
شاخص کل زیر میانگین 20 روزه تثبیت شده است. درواقع در دو 
سال گذشته اولین بار اســت که شاخص کل به زیر میانگین 20 
روزه رسیده است.این کارشناس بازار سرمایه درمورد دایل ریزش 
بازار توضیح داد: از لحاظ روانی معموا در انتهای همه دولت های 
گذشته، به عبارت دیگر بین هفت تا هشت ماه قبل از تغییر دولت، 
ریزش در بورس کشور آغاز شده بود که این بار هم مانند قبل، پول 
های درشت وهوشمند از بازار در حال خروج هستند و این موضوع 
در سهم های پاایشی، فلزاتی و... مشاده می شود. از سوی دیگر 60 
درصد سهام عدالت آزاد شده که این موضوع نیز عامل دیگری است 

که فشار عرضه را در بازار زیاد کرده است. 

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد؛
ارایه تسهیات مسکن یکم به 

پروانه های ساختمانی از ۷۹ به بعد
مدیر امــور طرح و برنامه بانک مســکن 
بــا اعام جزئیات افزایش ســقف ســنی 
واحدهــای مســکونی مشــمول دریافت 
تســهیات صنــدوق پس انداز مســکن 
یکم، گفــت: ماک بانک برای تشــیص 

قدمت ســاختمان تاریخ صدور پروانه ســاختمانی یا جواز ساخت 
است. محمدحســن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن 
در خصوص افزایش سقف ســنی واحدهای مسکونی مشمول وام 
صندوق پس انداز مســکن یکم، اعام کــرد: این کار به این جهت 
انجام شــد تا کمکی به سپرده گذاران حســاب صندوق پس انداز 
مسکن یکم شود و این دسته از افراد بتوانند اماکی را تهیه کنند 
تا در استطاعات مالی آنها قرار بگیرد.مدیر امور طرح و برنامه بانک 
مسکن ادامه داد: افزایش سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول 
وام صندوق مســکن یکم به پیشنهاد بانک مسکن و موافقت بانک 
مرکزی انجام شده است که بر اساس آن قدمت واحدهای مسکونی 
از 15 ســال به 20 سال افزایش پیدا کرد.مرادی هدف از این اقدام 
بانک مسکن را، ایجاد شرایط بهتر برای خرید واحدهای مسکونی با 
قیمت پایین تر برای دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
عنوان کرد.وی با اشــاره به اینکه این اقدام از 3 ماه قبل آغاز شده 
اســت، گفت: هم اکنون این موضوع به شبکه بانکی اباغ شده و با 
مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام شده، هفته گذشته مجوز اجرایی 
شدن آن به بانک مسکن اباغ شد که همان هفته گذشته، اجرایی 
شدن این مهم از سوی بانک مسکن به شبکه بانکی اباغ شد و در 
حال حاضر، اجرایی شده است.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن 
تصریح کرد: ماک بانک برای تشیص قدمت ساختمان تاریخ صدور 
پروانه ســاختمانی یا جواز ساخت اســت.مرادی یادآور شد: بعضا 
ممکن است پایان کار تاریخ دیگری اعام کند که این اشتباه است 
و تســهیات گیرندگان را دچار مشــکل می کند و وقتی به بانک 
مراجعه می کنند امکان ارایه تسهیات به آن ها وجود ندارد. تاکید 
می شود که ماک بانک برای تعیین قدمت ساخت از تاریخ صدور 
پروانه ساخت است و کسانیکه در سال های 99 بسته تسهیاتی را 
دریافت می کنند می توانند پروانه های صادره ســال ۷9 به بعد را 
برای استفاده از تسهیات مسکن، انتخاب کنند.گفتنی است، سقف 
تسهیات مسکن در تهران 80 میلیون تومان در مراکز استان ها و 
شهرهای باای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و در سایر 
شهرها 40میلیون تومان است که این میزان برای زوجین دو برابر 
می شود و زوجین می توانند در تهران 160 میلیون تومان، در مراکز 
اســتان ها و شــهرهای باای 200 هزار نفر جمعیت 120 میلیون 
تومان و در سایر شــهرها 80 میلیون تومان تسهیات را به شرط 

سپرده گذاری به مدت تعیین شده برای یک پاک استفاده کنند.

قائم مقام بانک مرکزی خواستار تسریع در روند رسیدگی 
و پرداخت تسهیات مرابحه خرید کاا و خدمات شد.

به گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، مشــکات 
اجرایــی طرح اعطای تســهیات مرابحــه خرید کاا و 
خدمات )کمک ودیعه مســکن( در نشســتی در تاریخ 
26 مردادمــاه 1399 با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم 
مقام رئیس کل بانک مرکزی، محمود محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان 
بخش اعتباری بانک ها و موسســات اعتباری مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت.دکتر کمیجانی در این نشست با 
اشــاره به گرانی  قیمــت و اجاره مســکن و حمایت از 
مستأجران کم درآمد در شرایط دشوار اقتصادی تحمیل 
شده بر کشور گفت: با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا 
مقرر شــد به گروه های هدف و خانوارها در زمینه ودیعه 
مسکن مساعدت هایی انجام گیرد. بنابراین موضوع اعطای 
»تسهیات مرابحه خرید کاا و خدمات« از محل بخشی 
از منابــع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد 
شده ناشــی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه 
بانکی در جلســه مورخ 11 مردادماه 1399 ســتاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد. برای تهیه چارچوب 
اجرایی کار نیز تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در 
این زمینه برگزار کرده ایم.وی ادامه داد: روز 19 مردادماه 
توزیع بانکی در 15 بانک کشــور انجام و سهمیه استانی 

بانک ها در این زمینه تعیین و پس از هماهنگی با وزارت 
راه و شهرســازی، به همراه دســتورالعمل طرح در روز 
21 مردادماه به شــبکه بانکی کشور اباغ شد.کمیجانی 
درخصــوص وثایقی که در این طــرح از متقاضیان اخذ 
خواهد شــد، گفت: برای تسریع در اعطای تسهیات، از 
متقاضیان وثایقی نظیر گواهی کســر از حقوق، گواهی 
کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی یا سهام عدالت اخذ 
می شود و همچنین برای ســقف تسهیات بانکی مورد 
نظــر، اخذ ســفته یا چک فرد متقاضی یــا ضامن برای 
پرداخت تسهیات توســط بانک ها در نظر گرفته شده 
است.قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به شرایط 

کنونی و مشکات اقتصادی که مردم عزیز را گرفتار کرده  
است، از بانک ها و موسسات اعتباری خواستار این هستیم 
که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیات 
مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام 
کار بگذارند.مقام مســئول بانک مرکزی در پایان یادآور 
شد که در مرحله فعلی مهلت زمانی برای پایان این طرح، 
انتهای شــهریور ماه در نظر گرفته شده است و چنانچه 
ضرورت داشــته باشــد، قابلیت تمدید یک ماهه فراهم 
می شود.با عنایت به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در 
جلسه، توافق شد کارگروهی موارد پیشنهادی و اصاحی 
را سریعاً بررسی کرده و اصاحات ازم را در دستورالعمل 
اجرایــی طرح، اعمال و به بانک هــا اباغ کند.همچنین 
در این نشســت، محمود محمود زاده، معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، ضمن قدردانی از 
همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در طرح تسهیات 
مرابحه خرید کاا و خدمات، گفت: از آنجا که زمان بندی 
در اجاره مسکن بسیار مهم است و سررسید بیشتر اجاره 
نامه ها در فصل تابستان است، اعطای این تسهیات نیز 
باید در فصل تابستان انجام گیرد.وی افزود: در طرح اشاره 
شده بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر از طریق پیامک 
ثبت نام کرده اند و ظرف کمتر از یک هفته پایش و کنترل 
اطاعات انجام گرفته است. تاکنون 26 هزار نفر به شبکه 

بانکی برای بهره مندی از این تسهیات معرفی شده اند.

قائم مقام بانک مرکزی خواستار شد؛
تسریع در روند رسیدگی و پرداخت تسهیات مرابحه خرید کاا و خدمات



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 28 مرداد 1399  28 ذی الحجه 1441  18  آگوست 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4431 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

نگـــاه

هزاران حساب دولت کانادا هک شدند
مقام های کانادا اعام کردند، هزاران حساب کاربری برای خدمات دولتی آناین 
در کانادا اخیرا در جریان حمات ســایبری هک شدند.به نوشته روزنامه نیشن، 
دبیرخانه هیات خزانه داری کانادا در بیانیه ای توضیح داد: این حمات سرویس 
GCKey را که توسط حســاب های کاربری 30 اداره فدرال و آژانس درآمد کانادا 
استفاده می شد، هدف گرفتند.مقامات گفتند: رمز عبور و نام کاربری 9041 کاربر 
حســاب GCKey از طریق جعل و تقلب بدست آمد و برای دسترسی به خدمات 
دولتی اســتفاده شد.آنها افزودند: تمامی حســاب های متاثر از این حمات لغو 
شده اند. حدود 5500 حساب آژانس درآمد کانادا در این حمات مورد حمله قرار 
گرفتند. دسترســی به این حساب ها برای حفاظت از اطاعات مالیات دهندگان 
به حالت تعلیق درآمده اســت.این مقامات در ادامه گفتند: دولت و پلیس فدرال 
برای مشــخص کردن اینکه آیا نقض حریم خصوصی صورت گرفته یا خیر و آیا 

اطاعاتی از این حساب ها بدست آمده است یا خیر، تحقیقاتی را آغاز کرده اند. 

سعد الجبری: 
 بن سلمان، روسیه را به حضور

 در سوریه ترغیب کرد
براســاس طرح دعوی در دادگاه از ســوی یک مقام اطاعاتی ارشد سابق 
ســعودی، محمد بن سلمان در تابســتان 2015 که وزیر دفاع عربستان و 
دومین نفر در صف ســلطنت بود، سیاست خارجی کشورش را کاما تغییر 
داد و به شــکلی پنهانی برای حضور روسیه در سوریه چراغ سبز نشان داد. 
به نوشته روزنامه گاردین، ســعد الجبری، رئیس سابق سرویس جاسوسی 
عربستان در شکایتی که دادگاه فدرالی در واشنگتن تنظیم کرده است، گفت 
تغییر ناگهانی مســیر از سوی مردی که اکنون ولیعهد سعودی است، زنگ 
خطر را برای »جان برنان«، مدیر وقت ســیا به صدا درآورد. برنان در ژوئیه 
و اوت 2015 با ســعد الجبری دیدار داشت تا مراتب اعتراض دولت اوباما را 
اعام کند.براســاس طرح دعوی الجبری، برنان نگران بود که بن سلمان در 
حال ترغیب روس ها به حضور در سوریه است، در زمانی که روسیه هنوز یک 
طرف جنگ در سوریه نبود. سعد الجبری هم این پیام را به بن سلمان منتقل 
کرد که با واکنش خشــمگین او مواجه شــد.   به گفته الجبری، دیدارهای 
او با جان برنان به قیمت از دســت رفتن شــغل او به عنوان دومین شخص 
قدرتمند در اطاعات ســعودی و ارتباط کشورش با سیا تمام شد. او بعدا از 
عربســتان سعودی گریخت و اکنون در کانادا پنهان شده است و محمد بن 
سلمان، ولیعهدی سعودی را به تاش برای کشتن خودش توسط یک جوخه 
مرگ سعودی به سبک قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و مخالف سعودی 
متهم می کند.این مقام سابق سعودی، تاش برای کشتار غیرقانونی را طبق 
»قانون حفاظت از قربانیان شکنجه« و »قانون ادعاهای شبه جرم بیگانگان«، 
»نقض آشکار قوانین آمریکا و هنجارها و استانداردهای بین المللی« دانست.

دولت ریاض و سفارت سعودی در واشنگتن هنوز واکنشی نداشته اند. سعد 
الجبری هم مدرکی دال بر اثبات ادعاهایش ارائه نکرده و روزنامه انگلیســی 
گاردین نمی تواند به طور مســتقل آنها را تایید کند.ماه مارس، دختر و پسر 
الجبری بازداشت شدند و از آن زمان خبری از آنها در دست نیست. به گفته 
الجبری، آنها گروگان دولت ســعودی هستند تا او را وادار به بازگشت کنند 
زیرا او اطاعاتی کاما دقیق از نحوه به قدرت رســیدن شاهزاده بن سلمان 
دارد. دیوان سلطنتی عربستان هم درباره مکان حضور فرزندان الجبری اطاع 
رسانی نکرده است.ادعایی مبنی بر دعوت پنهانی محمد بن سلمان از روسیه 
برای مداخله در ســوریه، در زمانی که بشار اسد ضعیف بود، جنجالی است. 
پادشاهی سعودی به ظاهر از شورشیان ضد اسد حمایت می کرد و روس ها 
هم شهرهای تحت کنترل شورشیان را در حمایت از اسد هدف بمباران قرار 
می دادند.دیپلمات های غربی می گویند، اندکی پس از آنکه شاهزاده محمد 
وزیر دفاع عربستان شد، به شدت تحت نفوذ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
قرار داشت. شیخ محمد هفته گذشته با عقد توافقی به میانجیگری آمریکا با 
اسرائیل برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، جهان را بهت زده کرد.به گفته 
یک منبع مطلع از تحوات 2015، محمد بن ســلمان و شــیخ محمد ماه 
فوریه در نمایشگاه تســلیحاتی ابوظبی دیدار کردند. این منبع مدعی شد: 
این نقطه عطفی در جاه طلبی و دیدگاه و باور محمد بن ســلمان بود. شیخ 
محمد اســتدال کرده بود که تهدید انقاب اخوان المسلمین در سوریه، از 
دیدگاه پادشــاهی های حوزه خلیج فارس، به مراتب بدتر از بقای اسد است.

این شاهزاده اماراتی همچنین همتای سعودی خودش را متقاعد کرد که اگر 
قصد دارد رقابت کرده و در نهایت محمد بن نایف، ولیعهد و رئیس اطاعاتی 
ســعودی را کنار بزند، باید فراتر از واشــنگتن به دنبال دوستانی برای خود 
باشد. این منبع گفت: شیخ محمد گفت شما باید ساخت ائتاف های جدید 
را آغاز کنید و باید به سمت چین و روسیه بروید و خودش هم روابط خوبی 
با پوتین دارد.حسن حسن، مدیر برنامه غیردولتی در مرکز سیاست جهانی 
در واشنگتن می گوید: گفت وگوهای سطح باایی درباره حمایت کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس از نقش تحت رهبری روس ها در سوریه بعد از آغاز 
جنگ یمن در مارس 2015 شنیدم. در آن زمان، امارات ایده کمک روسیه 
برای ثبات در ســوریه و توانمندســازی نظام اسد برای پس گرفتن کنترل 
این کشــور را مطرح می کرد. وقتی ادعای ســعد الجبری درباره درخواست 
محمد بن ســلمان از روســیه برای مداخله در سوریه را خواندم، با توجه به 

گفت وگوهایی که در 2015 و 2017 شنیده بودم، از نظرم منطقی بود.

دولت باروس استعفا کرد
خبرگزاری دولتی باروس دیروز )دوشنبه( از استعفای دولت این کشور خبر 
داد.براساس گزارش آژانس خبری دولتی »بلتا«، الکساندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهوری منتخب باروس این اســتعفا را خواهد پذیرفت.لوکاشنکو پیشتر 
به آماده ســازی اسنادی درباره کار دولت دستور داده بود. رئیس جمهوری 
باروس گفت که دولت جدید تشــکیل شده است و برخی تغییرات جزئی 

محتمل است.

نیویورک تایمز

چهکسانیازتوافقاسرائیل-اماراتسودمیبرند
مفسر و تحلیلگر شناخته شده روزنامه نیویورک تایمز آمریکا 
در مطلبی دربــاره توافق اخیر میان رژیم صهیونیســتی و 
امارات متحده عربی بر ســر عادی ســازی روابطشــان سه 
گروه را به دلیل وضعیت بغرنجی که طرح الحاق برایشان به 
وجود آورده بود از ذی نفعان اصلی توافق مذکور می داند که 
عبارتند از پادشاه اردن، یهودیان آمریکا و جو بایدن. توماس 
فریدمن، تحلیلگر و مفسر روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در 
مطلب خود در این نشــریه با تیتر »یک زلزله ژئوپلتیک در 
خاورمیانه رخ داد« گفته است با لفظی که دونالد ترامپ برای 
این توافق اســتفاده کرده یعنی »یک تحول عظیم« موافق 
است؛ توافقی که به موجب آن امارات پذیرفته در ازای چشم 
پوشی اســرائیل از اجرای طرح الحاق اراضی کرانه باختری 
روابطش را با این رژیم کاما عادی کند.این ســتون نویس 
نیویورک تایمز معتقد اســت حوادثی همچــون رفتن انور 
سادات، رئیس جمهور اســبق مصر به شهر قدس به عنوان 
»یک گشــایش نخســت بزرگ بین اعراب و اسرائیلی ها« و 
همچنین دســت دادن یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیات 
خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین با اسحاق 
رابین، نخســت وزیر اسبق اســرائیل در محوطه چمن کاخ 
سفید به عنوان »اولین لحظه آشتی علنی میان اسرائیلی و 
فلسطینی ها« بزرگتر از توافق اخیر به شمار می آیند اما این 
توافق هم نزدیک به چنین حوادثی بوده و به گفته فریدمن 

یک »زلزله ژئوپلتیکی« است.
فریدمن معتقد است که این در واقع طرح صلح تهیه شده از 
سوی جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
و تمایل آنها به چســبیدن به آن بوده کــه عما مواد خام 
این توافق را ایجاد کرده است.فریدمن با توضیح رخدادهای 
مربــوط به اعام به اصطاح طرح صلــح دولت ترامپ برای 
خاورمیانه و مخالفت فلســطینی ها با این طرح »ناعادانه« 
ادامه می دهد: اما بنیامین نتانیاهو که اساســا به نوشتن این 
طرح حامی اسرائیل کمک کرده اصرار کرد که می خواهد به 
قســمت مربوط به »الحاق« در این طرح صلح تا اول ژوئیه 
عمل کند بدون آنکه با قســمت دیگر این طرح یعنی اینکه 
فلسطینی ها روی 70 درصد دیگر اراضی کرانه باختری همراه 
با اراضی تبادلی دیگر، کشوری خلع ساح شده ایجاد کنند، 
موافقت کند؛ قســمتی که مورد مخالفت شــهرک نشینان 
یهودی حامی وی نیز قرار گرفت. ) من به این فکر می کنم 
آیا دیوید فریدمن، سفیر ترامپ به اسرائیل که خودش حامی 

افراطی شهرک نشینهاست بنیامین نتانیاهو را تشویق کرده 
تا فکر کنم می تواند در قبال آن شانه خالی کند.(این مفسر 
نیویورک تایمز در ادامه توضیح می دهد: این طرح کار نکرد 
چون کوشــنر مرتبا از مصر، اردن و کشــورهای عرب حوزه 
خلیج فارس می شنید که می گفتند چنین الحاق یکجانبه ای 
از جانب اســرائیل از نظر آنها شکست تمام عیار توافق است 
و به نتانیاهو گفت: آنقدر تند نباش.کوشنر ترامپ را متقاعد 
کرد که جلوی گزینشــی رفتار کردن نتانیاهو در قبال این 
طرح با اجرای الحاق را بگیرد. این امر موجب شــد نتانیاهو 
حمایت شهرک نشینها را از دست بدهد و همزمان با گرفتار 
شــدن در محاکمه مربوط به پرونده های فساد و اعتراضات 
روزانــه در مجاورت خانه اش از بابت عملکرد ضعیت به ویژه 
در قبال مقابله با همه گیری کروناویروس شاهد سقوط آزاد 
محبوبیتش در نظرسنجی ها باشد. بنا بر این ترامپ، کوشنر 
و محمــد بن زاید، رهبر دوفاکتوی امارات به همراه نتانیاهو، 
به گفته ایتامار رابینوویچ، یکی از مورخ های شــناخته شده 
حوزه خاورمیانه در اســرائیل و سفیر سابق آن در واشنگتن، 

کاری که انجام دادند این بود که لیموها را به لیموناد تبدیل 
کردند!به نوشته نیویورک تایمز، رابینوویچ در یک مصاحبه 
گفــت: آنها به جای معامله طرح الحاق با تشــکیل کشــور 
فلســطین به معامله عــدم اجرای الحاق با صلــح با امارات 
پرداختند. وی افزود: کوشــنر اساســا از دل هیچ چیز، یک 
دارایی تولید کرد تا اســرائیل آن را به صلح با امارات تبادل 
کند. این در واقع صلح برای صلح است نه زمین برای صلح.

به نوشــته فریدمن، این پروژه ظاهرا بعد از آن آغاز شد که 
یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا نامه ای به زبان عبری 
در نشریه اسرائیلی یدیعوت آحارونونت در ماه ژوئن منتشر 
کرده و در آن مســتقیما هشدار داد که طرح الحاق اسرائیل 
باعث تضعیف پیشرفت بی سروصدایی که اسرائیل با اعراب 
حوزه خلیج فارس کســب کرده، خواهد شد. امارات مدتی 
اســت که روابط دیپلماتیک علنی تر با اســرائیل را مدنظر 
داشته اما در واقع بحث بر سر چگونگی متوقف کردن طرح 
الحاق بود که چارچوبــی را فراهم کرد برای آنکه امارات در 
آن ظاهرا چیزی را برای فلســطینی ها در ازای عادی کردن 

روابطش با اسرائیل به دست بیاورد. آن طور که آری شاویت، 
نویسنده اســرائیلی به من متذکر شد، »نتانیاهو تاش دارد 
از واترگیت شــخصی خودش با رفتن به چین خارج شود. او 
شبیه به نیکسونی است که برعکس عمل می کند.« منظور 
او این اســت که نتانیاهو هر کاری می توانســت - از جمله 
با چیزهای جذابی همچون طرح الحــاق- انجام داد تا نظر 
نیروهای راســتگرا را در اسرائیل به خود جلب کند و آنها در 
محاکمه اش جانب او را گرفته و با نظام دادگاهی اســرائیل 
و دادســتان کل مخالفت کنند.نتانیاهو با دست زدن به این 
توافق شــبیه به کاری که نیکسون در قبال چین انجام داد، 
همپیمانان ایدئولوژیک خود – شهرک نشین هایی که از او به 
خاطر اعتقاد به عمل کردن به طرح الحاق حمایت می کردند- 
را ول کرد و به گفته شــاویت، ایــن نتانیاهو را مجبور کرد 
به نیروهای میانه و راســت میانه در اســرائیل برای حرکت 
به جلو بیشتر متکی شود. شــاویت تصریح کرد: این توافق 
ممکن اســت به نجات اســرائیل با محروم کردن نتانیاهو از 
ارتش کامل نیروهای راستگرایی که به آنها برای از بین بردن 
دادگاه عالی اسرائیل نیاز داشت، کمک کند.رئیس تشکیات 
خودگردان فلسطین تحت رهبری محمود عباس هم با این 
توافق چیزی را از دســت داد که ممکن است او را مجبور به 
بازگشت به پای میز مذاکره کند. این توافق او را از بزرگترین 
کارتش یعنی این ایده که اعراب حوزه خلیج فارس تنها بعد 
از اجابت خواسته های تشکات خودگردان از جانب اسرائیل 
و تشکیل یک کشور دلخواهش حاضر به عادی سازی روابط 
با اسرائیل می شــوند محروم کرد.فریدمن سه گروه را برنده 
بزرگ این توافق می داند که به نوشته او عبارتند از: 1- ملک 
عبداه پادشــاه اردن. او نگران بود طرح الحاق باعث تشدید 
تاش ها برای تبدیل کردن اردن به یک کشــور فلسطینی 
شــود. این تهدید فعا بی اثر شده است. 2- جامعه یهودیان 
آمریکا. اگر اسرائیل بخشی از کرانه باختری را الحاق می کرد 
شکافی در هر کنیسه و در میان جامعه یهودیان آمریکا میان 
حامیــان تندروی الحاق و مخالفان لیبــرال الحاق به وجود 
می آمد. این هم یک بای در شرف وقوع بود که فعا منتفی 
شده اســت. 3- جو بایدن. بایدن در صورتی که در ریاست 
جمهوری جانشــین ترامپ شــود دیگر ازم نیست نگران 
مســاله دشوار الحاق باشد و در عین حال یک ائتاف حامی 
آمریکای قدرتمندتر در منطقه خواهد داشت که می تواند با 

آن همکاری کند.

وزیــران خارجــه آمریکا و روســیه در 
پیشــنهاد  درباره  تلفنــی  گفتگویــی 
»وادیمیــر پوتیــن« بــرای برگزاری 
نشســت درباره ایران رایزنــی کردند.

به گزارش تاس، وزارت خارجه روســیه 
اعــام کــرد »ســرگئی اورف« وزیر 
خارجه روســیه و »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا در تماسی تلفنی درباره 
پیشــنهاد »وادیمیر پوتیــن« رئیس 
برگزاری نشستی  برای  جمهور روسیه، 
ویدئویی در ســازمان ملل درباره ایران 
گفتگو کرده اند.رئیس جمهور روســیه 
پیشنهاد برگزاری این نشست ویدئویی 

با آمریــکا و اعضای باقیمانــده توافق 
هســته ای 2015 را ارائه کرده اســت. 
هدف وی از این نشســت، تاش برای 
خودداری از افزایش »رویارویی و تشدید 
تنش« بر سر ایران در سازمان ملل اعام 
شده است.در همین رابطه روز گذشته 
»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور 

خارجه روســیه اعام کرد: پیشــنهاد 
وادیمیــر پوتین برای برگزاری اجاس 
شــورای امنیت درباره ایــران به قوت 
خود باقی اســت.ریابکوف افزود: شرایط 
ایجاب می کند که این نشست به تعویق 
انداخته نشود.ریابکوف خاطرنشان کرد 
که پیشنهاد روســیه در مورد برگزاری 

این نشست حتی پس از اظهارات اخیر 
دونالد ترامپ رئیــس جمهوری آمریکا 
همچنان معتبر است و وضعیت ایجاب 
می کند که نشست را به تعویق نیندازند.

این در حالی است که »دونالد ترامپ« 
شنبه شب در پاسخ به پرسشی در این 
رابطه گفت بود که بعید است که از ایده 
پیشنهاد شده از سوی وادیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه برای برگزاری 
اجــاس وبینــاری در مــورد وضعیت 
منطقه خلیج فــارس حمایت کند و یا 
در آن شــرکت کند و در این خصوص 
تا پایان انتخابات در آمریکا صبر می کند.

وزارت خارجه روسیه خبر داد؛
 گفتگوی وزرای خارجه روسیه 
و آمریکا درباره پیشنهاد پوتین

آگهی تغییرات شرکت شمیم ایمن پایا 
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9497

 و شناسه ملی 10100394720 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مورخ 
1398/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه سرمایه تعهدی 
شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه ثبتی 
شــرکت از مبلغ 10000000 ریال منقسم به 10000سهم با نام 
1000ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 500000 سهم 
با نام 1000 ریالی از محل آورده نقدی به شماره 8802/60 مورخ 
1398/02/16 بانک ملت شعبه میدان شهدا افزایش یافت و ماده 
قانونی اساسنامه شرکت به شــرح فوق اصاح گردید. -اساسنامه 

شرکت در 64 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )م الف 941153 (

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی خدماتی بازرگانی 
پردیس یاران کارا کرج 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18274  و شناسه ملی 10190000394
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -خانم زهرا وثوقی با کد ملی2722528215 به ســمت 
ر ئیــس هیات مدیره - آقــای علیرضا قلعه خندانی با کد ملــی 0049472224 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - آقای عباس حلمی کهنه شهری با کد ملی 
2851726633به ســمت نایب رئیس هیات مدیره -آقای مهدی ناصری با کد ملی 
3319926381 به ســمت عضو هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند 
. - در اجــرای ماده 147 قانون تجارت خانم زهرا بصیر طریقت طلب بشــماره ملی 
2710236435 بعنــوان بــازرس اصلی و آقای عایدین رضایی صوفی بشــماره ملی 
6409962533 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند . - 
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و براوات 
و عقود اسامی و قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره و امضا اوراق عادی با امضای 

رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج ) م الف 941219(

آگهی تغییرات شرکت بسامد گستر فردا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 27268 و شناسه ملی 14004373070

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای روزبه امیری به شماره ملی 3258925895 
به ســمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای سید جعفر پاداش حیقی 
 به شماره ملی 0067191797 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3ـ آقای میثــم رحیمی آتانی به شــمارملی 5809977553 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســامی با امضاء روزبه امیری و میثم رحیمی 

آتانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )م الف 943243(

آگهی تغییرات شرکت بسامد گستر فردا 
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27268 

و شناسه ملی 14004373070 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیات مدیره عبارتند 
از آقای روزبه امیری به شماره ملی 3258925895 آقای میثم رحیمی 
آتانی به شــماره ملی 5809977553 آقای سید جعفر پاداش حیقی به 
شماره ملی 0067191797 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . -آقای 
مهدی زارع به شــماره ملی 0069308470 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای ســیاوش محسنی به شماره ملی 4989830903 به سمت بازرس 
علــی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند.  پس از قرائت 
گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به 

سال1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )م الف 943244(

آگهی تغییرات شرکت شمیم ایمن پایا
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9497 و شناسه ملی 10100394720 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29 اسفند سال 1397 مورد 
تصویب قرار گرفت. - آقای محمد حســنی نــژاد به کد ملی 2731734611 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای وحید آقاعلیخانی به کد ملی 0071780939 به عنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج )م الف 941170(

آگهی تغییرات شرکت ارشیا فن نوید
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 109 و شناسه ملی 

10102084050 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش مرکزی 
، دهستان صحت آباد ، روستا شهرصنعتی اشتهارد، شهرصنعتی فاز 1 ، خیابان بهستان 
1 ، خیابان بهارستان 2 ، پاک 617B ، 617 ، طبقه همکف کدپستی 3188114113 

وبدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصاح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اشتهارد )م الف 941187)

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

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

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای » اجرای خطوط انتقال آب شــرب بین مخازن شهر جدید هشتگرد به صورت 
برخط )online(« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ازم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 99/05/28 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت 

می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/06/02
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 99/06/13
زمان بازگشایی پاکات: ساعت10 مورخ 99/06/15 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-

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

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

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-02

روزنامه وال استریت ژورنال اعام کرد 
دولت آمریکا برای اعمال تحریم های 
جدیــد علیه نظام ســوریه آماده می 
شود. این روزنامه همچنین اعام کرد 
که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در صدد اســت فهرست سیاه 
حامیان مالی خارجی نظام ســوریه 
را افزایش دهد.مســئوان آمریکایی 

اعام کردنــد این تاش جدید دولت 
ترامپ برای وادار کردن دمشق برای 
انجام مذاکرات صلح اســت.به نوشته 
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال، با 
دســتاوردهای سیاسی و نظامی بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه در ماه های 
گذشته مسئوان آمریکایی امیدوارند 
کــه تحریم مالی دمشــق و حامیان 

خارجی آن به تقویت فشــارهای بین 
المللی برای صلح و تحوات مسالمت 
آمیر منحر شود.همچنین این مقامات 
اعام کردند که واشنگتن تاش دارد 
روابط نزدیک همپیمانان ســوریه و 
کشــورهایی را که مواضع نزدیکی به 
دمشق دارند از جمله امارات و لبنان را 

هدف قرار دهد.

آمریکا درصدد 
 تحریم های 
 جدید علیه
 سوریه است
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یک پسر نابینا پس از دستیابی به نمرات سطح A موفق به کسب قبولی 
در دانشگاه آکسفورد شد. "کلسی تریوت" دانش آموز نابینا اهل واتفورد 
انگلیس موفق شد پس از کسب نمرات برتر، در دانشگاه آکسفورد قبول 
شود تا از سال بعد در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد در کالج "ترینیتی" 
به تحصیل بپردازد. وی در کالج ملی ســلطنتی بــرای نابینایان درس 
خواند و در ادبیات انگلیســی نمره A*، تاریخ A* ، زبان فرانسوی نمره 
A  و در ریاضیات B کســب کرد. تریوت در مورد موفقیت خود گفت: 
من هم اکنون بسیار بسیار احساس راحتی می کنم تا به سمت مسیری 
جدید و مهیج بروم. وی ادامه داد، من بســیار شگفت زده، خوشحال و 
سپاســگزار هستم که در شرایطی هســتم که می توانم ادامه دهم و در 

دانشگاه کارهای جدید انجام دهم .

پژوهشگران با وجود تاکید بر ساخت واکسن کووید-۱۹ برای کودکان، 
باور دارند که این کار از ســاخت واکسن بزرگساان دشوارتر است. در 
حالی که پژوهشگران سعی دارند درک خود را در مورد شرایط کودکان 
در زمان شیوع کروناویروس افزایش دهند، برخی باور دارند که کودکان 
در رقابت ارائه واکســن نادیده گرفته شده اند. بسیاری از نوزادانی که در 
اوایل ســال جاری میادی به دنیا آمدند، همراه با ورود کروناویروس پا 
به این جهان گذاشــتند. تولدها در بهار نیــز ادامه یافت و پژوهش در 
مورد واکنش احتمالی انســان نسبت به ویروس و واکسن های آن، روی 
 "CNPRC" میمون های بزرگسال آغاز شد. پژوهشگران مرکز تحقیقاتی
کالیفرنیا از میان آخرین نوزادانی که چند هفته پیش به دنیا آمدند، ۱۶ 

مورد را برای آزمایش انتخاب کردند.

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز 
تولید دستگاه تشــخیص ویروس کووید ۱۹ که با استفاده از نمونه 
خلط بیماران قادر به تشخیص ســریع است را صادر کرد. دستگاه 
تشــخیص ویروس کرونا توســط گروه نانوبیوالکترونیک دانشکده 
مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تهران به رهبری دکتر محمد 
عبدااحد ساخته شد ضمن آنکه  نتایج یافته های آنها در یک مقاله 
معتبر بین المللی به چاپ رسید و به تازگی مجوز تولید این دستگاه 
از سوی سازمان غذا و دارو صادر شده است. نمونه اولیه این دستگاه 
تولید و در بیمارســتان هایی چون امام خمینی، لقمان حکیم، امام 
حسین و نورافشار روی بیش از ۶۰۰ بیمار مورد آزمایش قرار گرفته 

و نتایج مثبتی به دست آمده است.

قبولی یک دانش آموز نابینا در یکی 
از برترین دانشگاه های جهان

ساخت واکسن کووید-19 برای 
کودکان سخت تر است

مجوز تولید دستگاه تشخیص 
سریع کووید 19 صادر شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تابستان کرونایی ییاقات مشهد

استقبال بی سابقه از فورد برانکو و برانکو اسپرت
فورد می گوید واکنش و استقبال خریداران از برانکو و برانکو اسپرت جدید در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده است. در سه هفتهٔ اول، بیش 
از ۱۶۵ هزار رزرو خرید با پرداخت ۱۰۰ دار برای این خودروها ثبت شده و بیش از ۱۳ میلیون نفر در تلویزیون و رسانه های اجتماعی 
این شاسی بلندهای جدید را دیده اند. همچنین ساعاتی پس از معرفی برانکو و برانکو اسپرت در ۱۳ جوای، هشتگ #FordBronco در 
رسانه های اجتماعی بسیار مطرح شد و در صدر هشتگ های توئیتر در ایاات متحده قرار گرفت. فورد برانکو همچنین به بیشترین موضوع 
سرچ گوگل تبدیل شد و وب سایت فورد در ۴۸ ساعت اول بیش از ۵.۴ میلیون بازدید پیدا کرد که این رقم تا به امروز بیش از ۱۹.۵ میلیون 
بازدید رسیده است. همچنین این بازدیدهای شگفت انگیز به فروش هم تبدیل شدند زیرا تا یک روز بعد از رونمایی، تمام ۳۵۰۰ دستگاه 
نسخهٔ اولیهٔ تولید محدود برانکو و ۲۰۰۰ دستگاه نسخهٔ اولیهٔ برانکو اسپرت همگی فروخته شدند. به همین دلیل و به خاطر تقاضای زیادی 
که برای نسخهٔ اولیهٔ برانکو وجود داشت، فورد تعداد تولید آن را به دو برابر یعنی ۷ هزار دستگاه افزایش داد. در همین حال، فورد اعام کرده 
است که اولین مکان از چهار مکان مخصوص »برانکو آفرود« در ایاات متحده در تابستان سال ۲۰۲۱ افتتاح خواهد شد. این مکان که در 

تپه های آستین تگزاس واقع است، امکان ماجراجویی و تجربهٔ آفرود را برای خریداران برانکو و برانکو اسپرت فراهم می کند.

امیدوارم استقال در کشتی هم مثل فوتبال بدرخشد
دارنده ۲ مدال طای جهان پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد استقال تهران، ابراز امیدواری کرد با توجه به فرصت زمانی 
کم، تیمی خوب را آماده حضور در لیگ کشتی کند. رضا یزدانی درباره قبول هدایت فنی تیم کشتی آزاد استقال تهران در لیگ برتر 
کشتی آزاد، اظهار کرد: استقال تیم بزرگی است و امیدوارم در کشتی نیز همچون فوتبال نتایج درخشانی را به دست بیاوریم . دارنده 
۲ مدال طای جهان، افزود: با توجه به اینکه کشــتی ورزش اول و پایه در کشــور می باشد، ورود باشگاه های بزرگ و نامی کشور مانند 
استقال و  پرسپولیس به تیم داری در کشتی عاوه بر جذابیت لیگ در آینده کشتی نیز مثمر ثمر و سازنده خواهد بود. وی با قدردانی 
از مدیرعامل باشگاه استقال و اسپانسر تیم، خاطرنشان کرد: با توجه به زمان کم باقیمانده تا قرعه کشی و شروع رقابت های لیگ سعی 
خواهیم کرد تیمی مناســب را با کمک همکاران کادر فنی ســاخته و پرداخته کنیم و با همه توان در لیگ کشتی حاضر شویم. آزادکار 
ســابق تیم ملی، درباره معرفی همکارانش در کادر فنی تیم استقال نیز گفت: بررسی های ازم در اینباره صورت گرفته و اسامی کادر 
فنی و کشتی گیران تیم بعد از قرعه کشی لیگ اعام خواهد شد.یزدانی با تاکید بر اینکه تماشاگران سرمایه های اصلی کشتی و ورزش 

محسوب می شوند، گفت: امیدوارم با وجود تیم های قدرتمندی که تاکنون در لیگ ثبت نام کردند.

وین همچو حرری سلب آهن و خاراآن همچو عبیری ه سر سوسن و نسرین ن عارض رخشنده چو جوزابنگر تو ر آن روی رخشنده چو فرقد بنگر تو بدا پیرامَنِ جَوزا گل صدرگ مجّزار دامن فَرقَد شب اریک مُعَّقد
چون از لب و انگشت  کند شکل چلیبابندد کمر و سَجده کند زلف سیاهش

یک ساعت ازو نیست دل و دیده شکیبار دل طرب است آن بت و ر دیده بهار استر ش چلیبا ه عجب سجدهٔ رسازلفش ه صفت چون دل رسا سیه آمد

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

گیشه سینمای آمریکای شمالی شامل کانادا پس از 
یک دوره تعطیلی پنج ماهه به ســبب شیوع ویروس 
کرونا بار دیگر فعالیت خود را با اکران دو فیلم جدید 
از ســر گرفت.به گزارش هالیوود ریپورتر، سینماهای 
زنجیــره ای اصلی کانادا برای اولین بار پس از تعطیلی 
از میانه های ماه مارس به دلیل بحران جهانی شــیوع 
ویروس کرونا درهای خود را با اکران عمومی دو فیلم 
»باب اسنفنجی: اسفنج در حال فرار« و »نامتعادل« با 
بازی »راسل کرو« به روی مخاطبان باز کرد.در آمریکا 
هم پــس از آن که مجموعه ســینماهای زنجیره ای 
بزرگ چندین بار به دلیل افزایش شــمار مبتایان به 
کووید-۱۹، بازگشایی سالن های نمایش را به تعویق 
انداخته بودند با اســتقبال از فیلم های جدید با شمار بیشتری میزبان سینمادوستان هستند.فیلم 
»نامتعادل« از ۲۱ اوت در آمریکا اکران می شــود و پیش بینی می شود مورد استقبال قرار بگیرد. 
در زمان اکران فیلم »انگاره« ســاخته  جدید »کریستوفر نوان« در سوم سپتامبر نیز سینماهای 
بیشتری در آمریکا فعال خواهند بود.فیلم »باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار« با نمایش در ۳۰۰ 
سینما در کانادا به فروش ۹۰۰ هزار داری دست یافت، در حالی که سینماها به دلیل پروتکل های 
بهداشــتی با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند و حتی برخی سالن ها صرف نظر از اندازه، تنها ۵۰ 
مخاطب را در هر ســانس پذیرش می کنند.درام اکشن و جاده ای »نامتعادل« هم به فروش ۵۸۲ 
هزار داری در ۲۹۹ ســالن کانادا دست یافت.با وجود این که فروش این فیلم ها رقم بسیار باایی 
نیست اما خبر خوبی برای سینماســت چرا که نشان می دهد مخاطبان در شرایط کنونی  شیوع 

کرونا هم به سینما می روند.

درک یک پایان
کتاب درک یک پایان رمانی از جولین بارنز است که در 
ســال ۲۰۱۱ برنده جایزه بوکر شد. زمان شروع داستان 
دهه شصت میادی و زمان روایت چهل سال پس از آن، 
در نزدیکی پایان قرن بیستم است. تونی وبستر، داستان 
را با خاطراتی پراکنده از گذشته هایی دور و پرسش هایی 
در باره زمان و حافظه شــروع می کند. کتاب درک یک 
پایان حکایتی اســت از گذشــت روزگار، بــه پیروی از 
شیوه های داستان نویســی ویرجینیا وولف. بخش اول 
رمان خاطره هایی است از دهه شصت و رویدادهایی که 
برای راوی و سه یارش در مدرسه روی داده است. با مرور 
ایــن خاطرات، افکار خود و دو دوســت دیگرش را بیان 
می کند و شرح می دهد که چگونه نفر چهارمی هم وارد 
جمع سه نفری آن ها شد. این نفر چهارم – ایدرئین فین – نسبتا اختاف زیادی با آن ها داشت. ایدریئن 
رفته رفته جذب گروه ما شد، بی آن که به روی خود بیاورد که این را می خواهد. شاید هم نمی خواست. 
عقایدش را هم برای هم خوانی با عقاید ما عوض نکرد. در نیایش صبحگاهی مدرسه او با دیگران هم صدا 
می شد و حال آن که من و الکس فقط ادای کلمات را در می آوریم و کالین به حقه هزل آمیز متعصب نماها 
متوســل می شد و نعره می کشید. تونی وبستر در طول زندگی اش فردی ماجراجو نبود، تنها چیزی که 
می خواســت آرامش بود. اما این آرامش از دیدگاه معشــوقه جوانی اش – ورونیکا – برابر با بزدلی بود، 
چرا که ورونیکا فکر می کرد تونی جرات فکر کردن به مسائل فلسفی و مسئله سرشت آدمی را ندارد و 
یا به عبارت ســاده تر چیزی »نمی فهمد«. از دید ورونیکا، تونی هیچ وقت حالی اش نیست. آرامش تونی 
وبستر که در دوران بازنشستگی اش داستان را برای ما روایت می کند، با دریافت یک نامه از طرف مادر 

ورونیکا به هم می ریزد. 

جولیان بارنز
 Julian Patrick :جولیان پاتریــک بارنز )به انگلیســی
Barnes( نویسنده و منتقد ادبی انگلیسی است. او در 
۱۹ ژانویه ســال ۱۹۴۶ در یــک خانواده فرهنگی به 
دنیا آمد و از کالج مگدالن آکســفورد در سال ۱۹۶۸ 
فارغ التحصیل شد. او به مدت سه سال، فرهنگ نویس 
واژه نامه انگلیســی آکســفورد بود و بعد از آن در نیو 
استیتســمن و آبزرور )به انگلیســی: Observer( نقد 
می نوشت. او دل بســته ادبیات فرانسه و عاشق فلوبر 
است.در سال ۲۰۱۱ میادی، کتاب وی به نام درک 
یک پایان برنده جایزه ادبی من بوکر شد. او در همین 
ســال جایزه ادبی دیوید کوهــن را به پاس یک عمر 
فعالیت و دستاورد ادبی دریافت کرد. سه کتاب دیگر 
او هــم پیش از آن نامزد جایزه من بوکر شــده بودند: طوطی فلوبــر )۱۹۸۴(، انگلیس، انگلیس 
 Dan :۱۹۹۸( و آرتور و جرج )۲۰۰۵(. او همچنین تحت اســم مســتعار َدن کاوانا )به انگلیسی(
Kavanagh( چندین رمان جنایی هم نوشته اســت. عاوه بر رمان، بارنز چندین مجموعه مقاات و 
داستان کوتاه هم منتشر کرده است.از جمله کتاب های او می توان به دیار مترو )۱۹۸۰(، درک یک 
پایان، قبل از آشــنایی او با من )۱۹۸۲(، درباره اش حرف بزنیم، مجموعه داســتان عبور از کانال، 
چیزی برای ترسیدن وجود ندارد )۲۰۰۸(، هیاهوی زمان و… اشاره کرد. وقتی از او می پرسند که 
از کودکی می خواســته نویسنده شود می گوید »به هیچ وجه. معمول نیست که شخص بخواهد 
هنرمند شــود و هنر پیشه کند. ولی تفسیر کردن هنر دیگران به نسبت عادی است. به هر حال 
حرف از خود درآوردن چیزی نیســت که معموا در خاندان به ارث برســد یا برای آینده فرزندان 

توصیه شود.

کورسوی امید سینمای جهان در کرونا


