
آخرین آمارهای کرونا در ایران
  فوت ۱۶۸ بیمار کرونایی

در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۸ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند، گفت: بر این اساس مجموع 
جان باختگان این بیماری در کشور به ۱۹ هزار و ۹۷۲ نفر رسید.دکتر 
سیما اری، گفت: دیروز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۳۸۵ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که ۱۰۶۶ نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۳۴۷ هزار و ۸۳۵ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۹ هزار و ۹۷۲ نفر رسید.

اری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون ۳۰۰ هزار و ۸۸۱ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد:  ۳۸۸۲ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. در عین حال تا کنون دو میلیون و ۹۱۴ هزار و ۴۹ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و زبان گویای اسام و تشیع حجت ااسام والمسلمین تسخیری را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقاب 
اسامی به این شرح است:  بسم اه الرحمن الرحیم 

با تأثر و تأسف اطاع یافتیم که عالم مجاهد و زبان گویای اسام و تشیع جناب حجة ااسام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدعلی تسخیری رحمةاه علیه دار فانی 
را وداع گفته اســت. کارنامه ی این مرد نســتوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانِی اسامی حقاً درخشان است. عزم راسخ و دل پرانگیزه ی 
ایشان حتی بر ناتوانیهای جسمانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور مؤثر و برکت وی را در هر نقطه ی ازم و مفید استمرار می بخشید. مسئولیتها و خدمات 
ایشان در داخل کشور نیز فصل جداگانه و ارزشمندی از تاشهای این روحانی فاضل و متعهد است. اینجانب به خاندان و بازماندگان مکرم و نیز به همه ی همکاران 

و دوستان ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی مسألت میکنم.
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رهبر انقاب درگذشت حجت ااسام والمسلمین تسخیری را تسلیت گفتند
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مکانیزم ماشه ، چاقوی شکسته
شکست مفتضحانه کاخ سفید در جریان رای گیری برای قطعنامه 
تمدید تحریم خرید های تســلیحاتی جمهوری اسامی ایران در 
شورای امنیت سازمان ملل بطور جنون آمیزی ترامپ و اطرافیانش 
را از وزیر خارجه  گرفته تا مشاور امنیت ملی و حتی سفیر آمریکا 
در سازمان ملل همگی را عصبی کرده است چرا که حتی فکرش را 
نمیکردند که اینقدر در اعمال اراده سیاسی علیه جمهوری اسامی 
ایران  در جهان تنها مانده باشند. کاخ سفید بعد از شکست های 
پی در پی در سوریه و عراق و افغانستان و ونزوئا  و با شناسنامه 
ای ننگین از ترور ســردار سپهبد شــهید قاسم سلیمانی و برای 
جبران بخش کوچکی از شکســتهای خود در روزهای اخیر سعی 
کرد با ارائه قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل شاید با ابتکار 
عمل بخش کوچکی از جراحات ناشی از شکستهای گذشته را تا 
حدی جبران کرده و جلوی تحریم های تسلیحاتی ایران  را که در 
مهر ماه ۱۳۹۹ بعنوان بندی از برجام به پایان می رســد، مسدود 
نماید، که خوشــبحتانه اینجا هم در این مسیر به موفقیتی نایل 
نشــد.  رفتار آمریکا امروز مشابه گاو شکست خورده در گاو بازی 
است. گاو های خشمگین در گاو بازی های اسپانیایی )به انگلیسی: 
Bullighting( بعد از اینکه چند بار پرده قرمز را دنبال کرده و موفق 
به دریدن ان نمیشــوند ، از عصبانیت خود را به هر در و دیواری 
میزنند و گاهی در سنت دیرینه » سنت فرمین « از عصبانیت دق 
کــرده در جا، جان میدهند. این روزها تیم ترامپ همین حالت را 
دارند . به مجرد اینکه آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل در 
خصوص عدم پذیرش قطعنامه پیشنهادی منتشر شد، در تدارک 
حمله به در و دیوار افتاده اند و به هر خس و خاشــاکی در زمان 
غرق شــدن دست می اندازند. به عبارتی باید گفت طرح مکانیزم 
ماشه از همین به در و دیوار زدن هاست.  این بار کاخ سفید بفکر 
افتاده تا  از مکانیزم ماشه سخن  سر دهد و سعی دارد با سناریوی 
چاقوی شکســته حد اقل در فضای مطبوعات و رســانه ها کوتاه 
نیاید و برای جبران شکســت خود جمهوری اســامی ایران را از 
این طریق تحت فشار قرار دهد. مکانیزم ماشه تمهیدی برجامی 
است که در بند ۱۱ و ۱۲ توافق هسته ای )برجام( به پروسه اعمال 
مکانیزم ماشــه اشاره شده است که اصطاح »اسنب بک« هم به 
آن گفته می شود، به زبان ساده باید گفت که مکانیزم ماشه یعنی 
بازگشت فوری به دوران قبل از برجام و اعمال تحریم های مجدد 
علیه جمهوری اسامی ایران . در قطعنامه ۲۲۳۱ این گونه آمده 
است که اگر یکی از اعضای امضا کننده توافق برجام که متشکل 
از تروئیکای اروپایی، ایران، چین، روســیه و آمریکا هســتند، در 
اعمال و انجام تعهدات شــکایتی داشته باشند، این شکایت ابتدا 
در کمیســیون مشترک برجام بررسی می شــود و اگر در باره آن 
به توافقی نرسند، پرونده قابلیت ارجاع به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد را پیدا می کند. این مکانیزم در خصوص کسانی قابلیت 
عمل خواهد داشــت که در برجام هنوز عضــوی از) ۵+۱ ( بوده 
باشــند. وقتی آمریکا با امضای رسمی ترامپ از برجام خارج شده 
مفهوم اســتفاده از مکانیزم های پیش بینی شده در برجام دقیقا 
همان به در و دیوار زدن گاو شکســت خورده از گاو باز است.  در 
گاو بازی که به آن » ســنت فرمین « گفته میشود و هر ساله در 
تاریخ ۶ جوای به مدت ۷ روز در شــهر پامپولنا اســپانیا برگزار 
می شود دســتور العمل های دقیقی وجود دارد. شما بعنوان گاو 
باز بعد از مشــاهده یاس و نا امیدی در گاو شکست خورده نباید 
به او حمله کرده و به او تیری بزنید چرا که این زبان بســته خود 
در حال قالب تهی کردن اســت.  در مکانیزم ماشه دقیقا همین 
شرایط مطرح اســت که در آنجا اگر یکی از اعضای دائم شورای 
امنیــت آن را وتو کند، در آن زمان به صورت خودکار و بدون نیاز 
به رای گیری دوباره تمامی قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه 
ایران برمی گردد که مهم تریــن آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود که علیه 
کشورمان اعمال شد؛ در واقع در این صورت برجام از بین خواهد 
رفت و تحریم های چندجانبه علیه ایران بر می گردد. اما در برجام 
این شرایط صادق نیست جمهوری اسامی ایران تعهدی نداشته 
کــه البته با بی تدبیری مقامات ایــران آن را پیش از موعد انجام 
نداده باشــد. لذا حتی آنها که هنوز در برجام مانده اند توجیهی 
برای اســتفاده از این مکانیزم ندارند چه رسد به آمریکا که رسما 

امروز عضو برجام نیست. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی یک طرح دو فوریتی با 
عنوان خروج خودکار از برجام در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه 
را تدوین کردند. طرح خروج خودکار از برجام در صورت فعال سازی 
مکانیزم ماشه با امضای ۴۹ نفر از نمایندگان و به صورت دو فوریتی 
تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.در  مقدمه این طرح آمده است: یکی 
از بحث برانگیزترین مفاد توافــق بین المللی برجام مکانیزم حل و 
فصل اختافات معروف به مکانیزم ماشه است که در بندهای ۳۶ و 

۳۷ برجام گنجانده است.
چنین مکانیزمی ایــن اختیار را به اعضای دایمی شــورای امنیت 
سازمان ملل می دهد تا در یک بازه زمانی دو ماهه و با استفاده از حق 
وتو تمام قطعنامه های پیشین را که براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
به حالت تعلیق درآمده بودند مجددا فعال سازد.با گذشت ۵ سال از 
برجام و حتی پس از خروج آمریکا از این توافق این کشور همچنان 
در تاش اســت تا با فعال ســازی مکانیزم ماشه فشارها را بر ایران 
تشــدید کند.در همین خصوص و در آستانه لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران شــاهدیم که فشار سیاسی بسیار شدیدی از سوی آمریکا که 
خود از ناقضان اصلی برجام است علیه ایران وارد شده است. که صدور 
قطعنامه شورای حکام علیه ایران در همین راستا قابل تحلیل است و 
همچنین تاش برای صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل 
جهت تمدید تحریم تســلیحاتی ایران که با شکست آمریکا همراه 
بود نیز در همین جهت اســت که در صورت عدم واکنش مقتضی 
از ســوی ایران و بنا به اعام رسمی دولت آمریکا شاهد اقدام بعدی 
آمریکا برای فعال سازی مکانیزم ماشه خواهیم بود لذا جهت حفظ 
منافع ملی ضرورت دارد تا در صورت انجام چنین اقدامی و با توجه به 
این که ادامه حضور ایران در برجام با بازگشت قطعنامه های شورای 
امنیت خالی از هر نفعی اســت  می بایســت الزام به خروج از برجام 
را به عنوان یک اقدام بازندارنده به تصویب رســاند.در همین رابطه 
علی خضریان، رئیس کمیته سیاســی، امنیتی و نظامی کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس در خصــوص این طرح دوفوریتی گفت: مهم ترین 
تعهدات کشورهای ۵+۱ که در برجام به آن اشاره شده است، لغو یا 
تعلیق برخی از تحریم هایی اســت که علیه ایران اجرایی شده بود و 
طبق سند برجام تعهدات و خدمات تبعی دولت های طرف قرارداد با 
ایران در بندهای ۲۰ تا ۳۳ به آن اشــاره شده است که بندهای ۲۱ 
تا ۲۶ مشخصا به تعهدات آمریکا برمی گردد؛ تعهدات مهمی از جمله 
تعلیق اعمال تحریم های ثانویه که تمام عملیات تجاری ما با دنیا و 
حتی تعهدات سایر کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین در 
بندهای ۲۷ تا ۳۳ آمریکا به صورت مشترک با اتحادیه اروپا تعهداتی 
را پذیرفتــه که در حال حاضر بخش مهمــی از آن تعهدات حذف 
شده است.سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی 
تاکیــد کرد: خروج آمریکا از برجام ضمن اینکه حذف تعهدات مهم 
آمریکا از این سند را که در ۶ بند به آن اشاره شده است، فراهم کرد، 
قســمت های مهمی از این توافق را از بین برد و عما برجام بدون 
آمریکا برای ایران بی معنی بود.نماینده مردم تهران با بیان اینکه با 
گذشــت ۵ سال از برجام و حتی پس از خروج آمریکا از این توافق، 
این کشور همچنان در تاش است تا با فعال سازی مکانیسم ماشه، 
فشارها را بر ایران تشدید کند، گفت: در همین خصوص و در آستانه 
لغو تحریم تسلیحاتی ایران شاهدیم که فشار سیاسی بسیار شدیدی 
از سوی آمریکا که خود از ناقضان اصلی برجام است علیه جمهوری 
اســامی ایران وارد شده است که صدور قطعنامه در شورای امنیت 

سازمان ملل جهت تمدید تحریم تســلیحاتی ایران که با شکست 
آمریکا همراه بود نیز در همین جهت بوده که در صورت عدم واکنش 
مقتضی از سوی ایران و بنا به اعام رسمی دولت آمریکا شاهد اقدام 
بعدی آمریکا برای فعال ســازی مکانیسم ماشه خواهیم بود.وی  در 
خصوص مکانیسم ماشه توضیح داد: یکی از بحث برانگیزترین مفاد 
توافق بین المللی برجام، مکانیسم حل و فصل اختافات معروف به 
مکانیســم ماشه )Snapback( اســت که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام 
گنجانده شده است. چنین مکانیسمی این اختیار را به اعضای دائمی 
شــورای امنیت ســازمان ملل می دهد تا در بازه زمانی ۲ ماهه و با 
اســتفاده از حق وتو تمامی قطعنامه های پیشــین را که بر اساس 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به حالت تعلیق در آمده بودند، مجددا فعال 
سازند.این نماینده مجلس اظهار داشت: نکته مهم در این مکانیسم 
این است که بازگشت تحریم ها، قابل وتو نیست بلکه »عدم بازگشت 
تحریم ها« قابلیت وتو دارد. یعنی رای گیری برای »بازگشت تحریم 
ها« انجام نمی شــود بلکه برای »ادامه تعلیق تحریم ها« انجام می 
شــود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، آمریکا یا هر کشوری که 
داری حق وتو اســت می تواند رای را وتو کــرده و عما تحریم ها 
بازگردند.خضریان اضافه کرد: بنابراین برای حفظ منافع ملی ضرورت 
دارد تا در صورت انجام چنین اقدامی و با توجه به اینکه ادامه حضور 
ایران در برجام با بازگشــت قطعنامه های شــورای امنیت خالی از 
هر نفعی اســت، باید الزام به خــروج از برجام را به عنوان یک اقدام 
بازدارنده به تصویب رساند.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در 
پایان تاکید کرد: در چنین شــرایطی دولت موظف است با توجه به 
عهدشکنی های متعدد صورت گرفته شده از سوی برخی دولت های 
طرف قرارداد با ایــران در برجام و همچنین خروج یکجانبه آمریکا 
از این قرارداد، در صورت اینکه هریک از کشــورهای طرف قرارداد 
بخواهند با فعال سازی مکانیسم ماشه که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام 
گنجانده شده است زمینه بازگشت قطعنامه های شورای امنیت را 
فراهم کند، ظرف ۷۲ ســاعت از آغاز پروسه مکانیسم ماشه نسبت 
به خــروج قطعی ایران از قرارداد برجام به طرفین این قرارداد اقدام 
مقتضی و رســمی کند.طرح دوفوریتی »خروج خودکار از برجام در 
صورت فعال سازی مکانیسم ماشه« ظرف مدت کمتر از ۲۴ ساعت، 

به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است.

اسامی امضا کنندگان این طرح به شرح ذیل است:
علی خضریان، مالک شریعتی نیاســر، علی جدی، نصراه پژمانفر، 
مرتضی آقاتهرانی، احمد محرم زاده، غامرضا منتظری، محمد تقی 
نقدعلی، جواد کریمی قدوســی، احد آزادی خواه، فرهاد بشــیری، 
ســید محمودنبویان، حســین جالی، روح اه ایزد خواه، رضا تقی 
پور انواری، مجتبی توانگر، علی حدادی، حسن شجاعی علی آبادی، 
عبداه ایزد پناه، علی نیکزاد، مهدی عســگری، بیژن نوباوه، حسن 
نوروزی، غامحسین رضوانی، عباس گلرو، مهدی طغیانی،  حسین 
امامی راد، محمد ســبزی، روح اه نجابت، محمد حسین فرهنگی، 
ســید علی یزدی خواه، ابراهیم رضایی، علی اصغــر باقرزاده، علی 
اصغر عنابســتانی، علیرضا ورناصری، ابراهیــم عزیزی، رحیم زارع، 
محمد صالح جوکار، سید احســان قاضی زاده هاشمی، سید جواد 
حسینی کیا، روح اه متفکر آزاد، محسن زنگنه، علی علیزاده، احسان 
ارکانی، علی اکبر علیزاده، علی اکبر کریمی، زهره سادات اجوردی، 

حسینعلی حاجی دلیگانی، کیوان مرادیان.

رییس سازمان بورس:

مسئولیت سود و زیان به عهده سهامدار است
 وزیر راه و شهرسازی:

  یک شرکت حقوقی مالک
 23 هزار خانه است

فروش سهام عدالت بلوکی شد

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از روز گذشته پیامک مالیات بر خانه های خالی برای تعدادی از مالک ها 
ارســال خواهد شــد و تا ۱۵ روز وقت دارند که این اطاعات را تایید کنند یا نسبت به آن اعتراض داشته 
باشند. محمد اسامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز با اجرا شدن مالیات بر خانه های خالی یکی از 
مطالبات کهن مردم عملیاتی شد گفت: از امروز پیامک مالیات بر خانه های خالی برای تعدادی از مالک ها 

ارسال خواهد شد و تا ۱۵ روز وقت دارند ....

 مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور
 تمدید شد

پاییز نگران کننده ای پیش رو داریم
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کانشهر تهران درباره نگرانی ها از موج سوم بیماری در پاییز، عنوان کرد: 
برخی از محدودیت ها در پاییز هم باید ادامه پیدا کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس 
محدود شود، چراکه یکی از اساسی ترین فاکتورهای مؤثر در گسترش ویروس، آغاز فعالیت های آموزشی و 
افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است. دکتر زالی در نشست ستاد فرماندهی مدیریت بیماری 
کرونا در شهر تهران با نمایندگان رسانه های بین المللی که با حضور دکتر عبدالحسین شیروی مدیر اداره 
کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شد، تاش نظام های علمی و مدیریتی دنیا 
برای به اشتراک گذاری تجربیات و دستاورهای کارآمد را ضروری دانست و گفت: برای ریشه کنی کرونا باید 

تمامی مرزها از بین برود و گفتمان جهانی با دردی مشترک و احساس همدردی به همگان منتقل شود.

ریشه کنی ویروس کرونا حداقل در بازه زمانی کوتاه غیرممکن است
وی با بیان این که ویروس کرونا و تبعات مختلفی که ایجاد کرده تاکنون با هیچ پدیده طبیعی قابل قیاس 
نبوده، گفت: این بیماری و تبعات آن بســیار جدی است و بســیاری از پیش فرض ها را تغییر داده است.  
احتمال از بین رفتن ویروس کرونا در طبیعت کماکان وجود ندارد و ریشه کنی این ویروس حداقل در بازه 
زمانی کوتاه غیرممکن است.وی ضمن ابراز نگرانی از جهش هایی که ممکن است در ساختار ویروس کرونا 
رخ دهد، توضیح داد: مطالعات بین المللی گواه این است که در ساختار ویروس تغییر شگرفی رخ نداده و 

تغییرات کوچکی صرفا در میزان سرایت پذیری ایجاد شده است.

تردد 400 هزار خودرو از استان البرز به تهران
جمعیت شــناور در اســتان تهران یکی دیگر از مواردی بود که دکتر زالی به آن اشاره کرد و افزود: روزانه 
جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر، معادل جمعیت یک استان از استانهای مجاور نظیر البرز و ساوه وارد تهران 
و در پایان روز از شهر خارج می شوند، این جمعیت می تواند بار بیماری را به میزان قابل توجهی به سیستم 

بهداشت و درمان وارد کند.

درمان 8۵ درصد بیماران مبتا به کرونا در این بیمارستان های تهران
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کانشــهر تهران در بخش دیگری از این نشســت از در اختیار داشتن 
۱۲ هزار تخت درمانی دانشــگاهی در تهران خبر داد و تاکید کرد: مراقبت های درمانی در بیمارستان های 
دانشــگاهی در بااترین ســطح به بیماران ارائه می شود و حدود ۸۵ درصد بیماران مبتا به کرونا در این 

بیمارستان ها درمان می شوند.

برخی محدودیت ها در پاییز هم باید ادامه پیدا کند
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کان شهر تهران با بیان این که طبق مطالعات جهانی، پاییز نگران کننده 
ای را پیش رو خواهیم داشــت، افزود: پاییز امسال سخت ترین پاییز معاصر خواهد بود و این موضوع صرفا 
مربوط به کشور ما نیست؛ چرا که همزمانی کرونا با بیماری های فصلی، تمایل مردم به حضور در فضاهای 
سرپوشیده،  ایجاد عائم تنفسی و آلرژی در این فصل و ورود موج جدید  H۱N۱ بسیار نگران کننده است.

2۷ درصد انتقال بیماری، در وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق می افتد
دکتر زالی در خصوص نگرانی ها از موج ســوم بیماری در پاییز، عنوان کرد: برخی از محدودیت ها در پاییز 
هم باید ادامه پیدا کند و ممکن اســت حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس محدود شود، چراکه یکی 
از اساسی ترین فاکتورهای موثر در گسترش ویروس، آغاز فعالیت های آموزشی و افزایش استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی است.به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، ۲۷ درصد انتقال بیماری، در وسایل 
حمل و نقل عمومی اتفاق می افتد.وی با اشــاره به اینکه کانون اصلی شیوع بیماری، تجمعات و دورهمی 
هاست، افزود: در خصوص مراسم عزاداری محرم نیز پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی کرونا اباغ شد 
و کارشناسان بهداشت از هر سه دانشگاه استان تهران بر نحوه اجرای دستورالعمل ها نظارت خواهند داشت.

لزوم توجه به نشاط نیروهای خط مقدم درمان
دکتر زالی در این مراســم با اشــاره به این که کشور وسایل حفاظتی تیم درمان را حداقل تا سه 
ماه آینده تامین کرده، از فرسودگی تیم پزشکی و کادر درمان ابراز نگرانی کرد و رشادت های تیم 
خدوم سامت را مورد تقدیر قرار داد.وی در ادامه از تاش های سخت کوشانه و ارزنده مجموعه 
کادر بهداشــتی و درمانی قدردانی کرد و گفت: مدافعان سامت تابلوی زیبایی از رشادت ها را به 
نمایش گذاشتند.بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر زالی 
با اشاره به اینکه خستگی پرسنل در مراکز بهداشتی و درمانی، یکی از مهمترین دغدغه های نظام 

سامت دنیا است.

طرح دو فوریتی نمایندگان درصورت فعال سازی مکانیزم ماشه

 خـروج از برجـام
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دادستان کل کشور:گزیده خبر

خدشه به امنیت خط قرمز دستگاه قضا است
دادستان کل کشــور با تاکید بر اینکه خدشه وارد کردن به 
امنیت خط قرمز دســتگاه قضا است، گفت: با هر کسی که 
بخواهد به امنیت و آســایش مردم آســیب برساند، قاطعانه 
برخورد می شــود.به گزارش پایگاه خبــری پلیس، حجت 
ااســام والمســلمین »محمد جعفر منتظری« در جلسه 
قرارگاه امــام علی )ع( معاونت عملیــات ناجا که به صورت 
حضــوری و یا ارتباط تصویری برگزار شــد اظهار داشــت: 
امنیت برای شهروندان نعمت بسیار بزرگ و مهمی به شمار 
می رود که خداوند در قــرآن کریم و همچنین در روایات و 
اخبار معصومان )ع( به اهمیت آن بارها تاکید شــده اســت.

وی بــا بیان اینکه حضرت ابراهیم )ع( هم در ابتدای ورودش 
به شــهر مکه و خانه خدا و هــم هنگامی که تجمع مردم را 
مشــاهده کردند از خداوند درخواست می کند تا این شهر با 
امنیت باشد، گفت: امنیت همه چیز است اگر نباشد، زندگی 
نمی شود کرد.دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نیروهای 
مســلح به خصوص نیروی انتظامی مسئولیت تامین و حفظ 
نظم و امنیت در اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند، تصریح 
کرد: این عزیزان پی به عظمت کار و مسئولیت سنگینی که 
بر عهده شــان قرار دارد، هستند.حجت ااسام والمسلمین 
منتظری با بیان اینکه موضوع امنیت موضوعی نیســت که 
بتوان به ســهولت از کنار آن عبــور کرد، گفت: قطعا امنیت 
بســتر رشد اقتصادی، علمی و ... را فراهم می سازد،   آرامش 
فکری و روانی و همچنین رشد جامعه در بستر امنیت شکل 
می گیرد. اگر امنیت نباشد، کشور و مردم آسایش و آرامش 
نخواهند داشت در این خصوص سخن بسیار است.وی خاطر 
نشان کرد: آن مسئولیتی که عزیزان در نیروی انتظامی اعم 
از فرماندهان و کســانی که در میدان عمل عهده دار تامین 
و حفظ نظم و امنیت هســتند به طــور قطع به اهمیت کار 
خود واقفند، امنیت برای نظام جمهوری اســامی ایران مهم 
ترین مولفه ای اســت که رشــد را در همه زمینه ها فراهم 
می کند.حجت ااسام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه 
سرمایه گذاری مرتبط با امنیت به طور حتم در همه حوزه ها 
مثبت است، گفت: کارکنان در نیروهای مسلح اعم از نیروی 
انتظامی، سپاه پاســداران و ارتش جمهوری اسامی و ... هر 
کدام به نحوی از امنیت پاســداری مــی کنند که از یکایک 
این عزیزان تشکر و قدردانی می کنم.وی خطاب به کارکنان 
نیروهای مســلح، تصریح کرد: بنده به عنوان یک مســئول 
قضائی و مدعی العموم و به نمایندگی از مردم از شما عزیزان 

تشکر می کنم، در طول سال های متمادی امنیت و آرامشی 
که در نظام مقدس جمهوری اسامی وجود دارد همه مرهون 
تاش ها و زحمات شما عزیزان است.این مقام عالی قضائی با 
تاکید بر اهمیت امنیت برای کشور گفت: کسانی که بخواهند 
به امنیت که ســرمایه ای مهم به شــمار می آید خدشه ای 
وارد کنند به طور حتم باید با صابت با آنان برخورد شــود، 
امنیت مســئله ای نیست که بشود آسان از کنار آن گذشت.

وی با بیان اینکه برخورد با مخان نظم و امنیت وظیفه همه 
ما است، افزود: شما در نیروی انتظامی، سپاه و ... هر کدام به 
نحوی مســئول حفظ و تامین نظم و امنیت جامعه هستید، 
هرگز در برابــر مخان امنیت کوتاه نیایید.حجت ااســام 
والمســلمین منتظری با اشاره به اینکه دستگاه قضا براساس 
وظیفه اش پشــتیبان و حامی برقرارکنندگان نظم و امنیت 
در جامعه است، ادامه داد: نیروی انتظامی و تمام کسانی که 
برای امنیت تاش می کنند تحت حمایت و پشتیبانی همه 
جانبه از ناحیه قوه قضائیه خواهند بود.دادستان کل کشور با 
تاکید بر اینکه ما باید بر مرزهای کار خود کاما اشراف داشته 

باشــیم، افزود: بدین معنا که همــکاران عزیز در اقصی نقاط 
کشــور که مســئولیت تامین امنیت را بر عهده دارند هم به 
تکلیف خود واقف بوده و هم به  مرزهای قانونی آن آگاه باشند 
و آن را کاما رعایت کنند.وی با اشــاره به اینکه این مرزهای 
کاری همان قانون، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوطه 
است، گفت: قطعا یک مامور نیروی انتظامی اگر در چارچوب 
رعایت قوانین و مقررات وظایفش را انجام دهد تحت حمایت 
و پشــتیبانی کامل دســتگاه قضا خواهد بود.حجت ااسام 
والمسلمین منتظری خاطر نشان کرد: انتظار ما خصوصا در 
نیروی انتظامی این است که در زمینه افزایش سطح اطاعات 
زیرمجموعه تاش مضاعف شــود چرا که هر چه در این نیرو 
نسبت به ارتقاء ســطح دانش و تخصص کارکنان تحت امر 
تاش و سرمایه گذاری شــود قطعا به نفع جامعه است.وی 
با تاکید بر اینکه در آســتانه ماه محرم قرار داریم و امســال 
به لحاظ شــیوع ویروس کرونا شرایط خاصی در دنیا و کشور 
حاکم اســت، گفت: محدودیت هایی در بخش های مختلف 
به دلیل این موضوع بــه وجود آمده که به ناچار باید رعایت 

شود. همان طور که امنیت بســیار مهم بوده رعایت قوانین 
برای حفظ سامت مردم نیز بســیار حائز اهمیت است.این 
مقام عالی قضائی با اشــاره به اینکه سامت و امنیت دو بال 
پیش رونده جامعه هســتند، گفت: امروز همانگونه که برای 
تامین امنیت تاش می شود باید برای سامت جامعه و مردم 
هم که از لحاظ اهمیت برابر و همطراز با این موضوع اســت 
تاش شود تا در برگزاری عزاداری امام حسین )ع( با رعایت 
دستورالعمل های ســتاد ملی مقابله با کرونا مشکلی پیش 
نیاید.حجت ااسام والمسلمین منتظری خاطر نشان کرد: از 
برگزار کنندگان مراسم عزاداری ابا عبداه الحسین )ع( انتظار 
می رود که رعایت دســتورالعمل ها را بسیار جدی گرفته تا 
سامت مردم مورد آســیب قرار نگیرد.وی با اشاره به اینکه 
متاسفانه روزانه حدود  200 نفر بر اثر ابتا به کرونا جان خود 
را از دست می دهند، گفت: بنده به عنوان عضوی کوچک از 
ستاد ملی مقابله با کرونا شاهدم مهم ترین مولفه در خصوص 
شیوع ویروس منحوس کرونا محدود کردن تجمعات به شمار 
می رود، لذا باید امنیت و ســامت مردم در برگزاری مراسم 
عزاداری محرم لحاظ شــود.این مقام عالی قضائی با تاکید بر 
اینکه با کســانی که بخواهند به هر دلیلی مرزهای قانونی را 
بشکنند قاطعانه برخورد می شود، گفت: کسانی که با ایجاد 
تجمعات موجب آســیب رساندن به سامت مردم شوند، بار 
اول و دوم به آنها تذکر داده می شــود و سپس طبق مصوبه 
ازم ااجراء ستاد ملی مقابله با کرونا آن محل ها تعطیل می 
شــود.وی با بیان اینکه هر چند هیچ کس راضی به تعطیلی 
به خصوص تعطیلی مجلس عزاداری ابا عبداه الحسین )ع( 
نیســت، گفت: اما آنچه حائز اهمیت بوده ســامت مردم و 
جامعه است.حجت ااسام والمسلمین منتظری با اشاره به 
اینکه مســئوان برگزاری مراسم و ماموران ناجا مکلفند اگر 
تخلفی صورت گرفت مانع انجام آن شوند تا آسیب و خدشه 
ای به ســامت مردم وارد نشود.وی خاطر نشان کرد: ان شاء 
اه با اتخاذ تدابیر و روش عاقانه هم شاهد برگزاری باشکوه 
مراسم محرم باشیم هم سامت مردم مورد آسیب قرار نگیرد.

این مقــام عالی قضائی با تاکید بر اینکه خدشــه به امنیت 
خط قرمز دســتگاه قضا است، گفت: هر کسی که بخواهد به 
امنیت و آسایش مردم آســیب وارد کند دستگاه قضا کوتاه 
نخواهد آمد ان شــاء اه عزیزان در مجموعه ستاد نیروهای 
مسلح بتوانند به خوبی از عهده وظایف و تکالیفشان همانند 

گذشته برآیند.

آیت اه تسخیری درگذشت
آیت اه تسخیری مشاور عالی رهبر انقاب درگذشت. 
،آیت اه تســخیری مشاور عالی رهبر انقاب در امور 
جهان اسام  دار فانی را وداع گفت.او که 2۷ مهر ماه 
۱۳2۳ در نجف متولد شــد دیروز  2۸ مرداد ۱۳۹۹ 
در تهران درگذشت.آیت اه تسخیری نماینده استان 
تهــران در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و مشــاور عالی مقام معظم 
رهبری در امور جهان اسام بود.هم چنین ریاست پیشین مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسامی را بر عهده داشت و نماینده سابق استان گیان در دورهٔ سوم 

مجلس خبرگان رهبری نیز بود.

قالیباف در دیدار رئیس و معاونان سازمان نظام پزشکی
 اقتصاد سامت دچار اشکال جدی است

رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه روح حاکم بر جامعه پزشکی روحی 
اســت که در جبهه ها دیدیم، گفت: اقتصاد سامت دچار اشکال جدی است 
و با آشفتگی مدیریتی در بخش هایی از کشور مواجه هستیم.رئیس و معاونان 
سازمان نظام پزشکی دیروز )سه شنبه، 2۸ مرداد( با محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اســامی دیدار و گفت و گو کردند.قالیباف در این نشست با 
تبریک فرا رسیدن روز پزشک به جامعه پزشکی و کادر درمان، گفت: پزشکان 
در شرایط سخت بســیار تاثیرگذار هستند و برای نجات جان انسان ها، جان 
خود را به خطر می اندازند؛ در زمان جنگ مشــکات و کمبودهایی را از نظر 
تجهیزات و امکانات داشــتیم، اما خدمتی که جامعه پزشکی به تامین امنیت 
روحــی و روانی رزمندگان کرد، هیچ بخش دیگری نتوانســت این نقش را در 
جنگ ایفا کند.رئیس مجلس شورای اسامی افزود: در حوزه کرونا، تصاویری 
را می بینیم که با رزمندگان مقایســه می شوند، اما بهتر است تصاویر فعلی با 
همان قشــر رزمنده ای که در جنگ بودند مقایسه شود؛ تصاویر زیبای زیادی 
از جامعه پزشــکی در جنگ داریم که بی نظیر هستند.وی ادامه داد: بسیاری 
فکر می کردند جامعه پزشکی مرفه و بی درد است، اما کرونا نشان داد پزشکان 
امروز همان پزشکانی هستند که در دهه ۶0 در زمان جنگ حضور داشتند و به 
کشور خدمت می کردند.قالیباف با انتقاد از اینکه اقتصاد سامت دچار اشکال 
جدی است، تصریح کرد: در این رابطه مسائلی مانند بیمه و مدیریت و هزینه 
بیمارســتان از یک طرف وجود دارد و بخش دیگر آن هم مردم هستند و باید 
در حوزه اقتصاد سامت به این ابعاد پرداخته شود؛ می طلبد اگر در این زمینه 
پیشنهادی برای رفع مشــکات وجود دارد، به مجلس منعکس شود تا بتوان 
آنها را سامان داد، البته بخشی از مشکات مربوط به نوع مدیریت است و دچار 
آشــفتگی مدیریتی در بخش هایی از کشور هستیم در واقع  در برخی موارد 
مشکل نبود امکانات و بودجه نیست. به عنوان مثال می توان به تعدد بیمه ها و 

صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.

وجود عدم شفافیت و تضاد منافع در بخش های دولتی و سازمان های 
غیردولتی

وی با یادآوری اینکه عدم شــفافیت و تضاد منافع، مشکات جدی در بخش 
های دولتی و ســازمان های غیردولتی ایجاد کرده است، گفت: یک بخش این 
مشــکات نیاز به قانونگذاری و تنقیح و اصاح قوانین دارد و امروز پس از ۴0 
ســال این نوع مدیریت پذیرفته شده نیست و نباید به این سبک عمل شود و 
باید در حوزه تقنینی و نظارتی مشکات را به نوعی حل کرد و این موارد جزو 
دغدغه های ما در مجلس اســت.قالیباف ادامــه داد: نامه ای را به همه مراکز 
دولتی و غیردولتی ارســال و تاکید کردیم که مسائل را براساس اولویت به ما 

منعکس کنند تا در برنامه ۴ ساله مجلس آنها را مدنظر قرار دهیم.

ضرورت توجه به پیوست ســامت و در اولویت قرار گرفتن موضوع 
پیشگیری

رئیس مجلس شــورای اســامی با تاکید بر ضــرورت در اولویت قرار گرفتن 
موضوع پیشــگیری و بهداشــت افزود: باید به پیوست سامت در تمامی امور 
توجه شــود و مجموعه پزشکی آن را در جامعه به فرهنگ تبدیل کنند و اگر 
در این رابطه نیاز به وضع قانون داشــته باشد، ما حمایت می کنیم و فرهنگ 
سازی در مورد موضوع پیوست سامت باید مورد توجه جدی قرار گیرد و یکی 

از ضروریات است.

همیشه و در همه حال به جامعه پزشکی توجه کرده ام
وی یادآور شد: جامعه پزشکی بدون ایراد نیست و روح حاکم بر جامعه پزشکی 
روحی است که در جبهه ها دیدیم؛ همیشه و در همه حال به جامعه پزشکی 
توجه کرده ام زیرا ســامت جامعه را دنبال می کنند و امروز هم وظیفه خود 
می دانم از این صنف حمایت کنم.قالیباف در رابطه با پیشنهاد رئیس سازمان 
نظام پزشکی مبنی بر ایجاد مرکز همایش های علمی گفت: در زمان حضورم 
در شــهرداری ایجاد این مرکز مورد توجه قرار گرفت، زیرا به توریسم، اقتصاد، 
منزلت و چهره بین المللی شهر کمک می کند و می توان با همکاری سازمان 
نظام پزشکی، شهرداری و مجموعه پزشکی نسبت به انجام این کار اقدام کرد.

رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: مرکز همایش را باید با نگاه افق بلند 
ایجاد کرد و دغدغه ما هم ایجاد این مرکز اســتمحمدرضا ظفرقندی، رئیس 
سازمان نظام پزشکی در این نشست با بیان اینکه حرفه پزشکی حرفه ای بسیار 
دشــوار است، گفت: دانشجویان پزشکی باید دوره ۷ ساله را بگذرانند و پس از 

طی ۷ سال هم محدودیت هایی برای این رشته وجود دارد.

ضرورت عزم جدی برای حمایت از کادر درمانی
ظفرقندی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار پزشــک مبتا به کرونا و ۱۶0 پزشک 
بر اثر کرونا شــهید شده اند، گفت: فداکاری های پزشکان زیاد است و پای کار 
ایستاده اند، می طلبد مانند زمان جنگ حمایت مناسبی از آنها شود و به طور 
قطع اگر عزم ملی در دستگاه ها از جمله قوه مقننه برای حمایت و پشتیبانی 
از این قشر انجام نشود، داستان کرونا ادامه خواهد داشت و ممکن است تداوم 

آن خسته شدن و عدم حضور پزشکان و کادر درمان را در پی داشته باشد.

کادر درمان خسته اند و کشش ندارند
وی تصریح کرد: کادر درمان خسته اند و کشش ندارند و تقاضا داریم با تصویب 
قوانیــن حمایتی و فــوری انگیزه هایی را در آنها ایجاد کــرد و برای ادامه کار 
حمایت شــوند؛ همچنین رفع مشــکات مربوط به اقتصاد سامت باید مورد 
توجه قرار گیرد زیرا در این حوزه روز به روز فاصله تورم و شرایط اقتصادی با 
تعرفه ها و هزینه های تمام شــده در حوزه خدمات سامت بیشتر می شود.

رئیس ســازمان نظام پزشکی کشور یادآور شد: براساس بند ۸ ماده یک قانون 
بیمه همگانی، قیمت تمام شــده باید محاسبه شود، اما سال هاست انجام نمی 
شود و تقاضا داریم در شرایط کرونا حمایت ویژه ای از ما در رابطه با بحث بیمه 
و مسائل اقتصاد سامت انجام  و همچنین در مورد ایجاد مرکز همایش های 

ملی بر اساس استانداردهای بین المللی حمایت های ازم انجام شود.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
نقشه راه اقتصادی کشور برای »سال 

هشتم« اعام می شود
رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی »نقشه راه اقتصادی کشور« برای 
سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد که در هفته دولت اعام 
خواهد شد و با اجرای آن حوزه های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، 
هم افزا خواهند شد.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز سه 
شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به توفیق دولت 
در جلوگیری از تحقق اهداف دشمن در ایجاد اختال در تامین معیشت 
و توقف مسیر توسعه کشــور در جریان جنگ اقتصادی علیه جمهوری 
اسامی، تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف گذاری دقیق، 
برای یکســال پیش رو، به دنبال ایجاد انســجام و حرکتی نظام مند و 
یکپارچه سازی منابع مالی همه دستگاه ها در کنار مشارکت حداکثری 
مردم اســت تا عاوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مســیر توسعه و پیشرفت 

کشور را هموارتر کند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای 
پرداخت پول برای کشتن سربازان 

آمریکایی در افغانستان
سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعای برخی رسانه های آمریکایی مبنی 
بر پرداخت پول از سوی کشورهای دیگر به طالبان برای کشتن سربازان 
آمریکایی در افغانســتان واکنش نشان داد.سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای سراســر کذب منتشره در برخی 
رســانه های آمریکایی مبنی بر پرداخت پول از ســوی کشورهای دیگر 
به طالبان برای کشــتن ســربازان آمریکایی در افغانستان اظهار داشت: 
آمریکا در باتاقی خودساخته در افغانستان گرفتار شده و خون سربازان 
آمریکایی هزاران مایل دورتر از وطنشان بخاطر سیاستهای غلط حاکمان 
کاخ ســفید ریخته می شود، که البته نتیجه ای نیز جز سال ها جنگ و 
خونریزی برای مردم بیگناه افغانســتان نداشته است. سخنگوی وزارت 
امور خارجه در ادامه افزود: دولت آمریکا که هیچ پاســخی برای خانواده 
های سربازان کشته شــده خود در افغانستان ندارد، با فضاسازی رسانه 
ای بدنبال ســرپوش گذاشتن بر خطای محاســباتی خود در افغانستان 
می باشد. خطیب زاده در پایان از ایاات متحده خواست به  جای مقصر 
نشــان دادن دیگران، مسئوانه عمل کرده و به حضور فاجعه بار خود در 

افغانستان هر چه زودتر پایان دهد.

پاسخ مشاور وزیر کشور به اظهارات 
حسام الدین آشنا

مشاور وزیر کشور تاکید کرد: وزیر کشور گزارش دقیق و کاملی از حوادث 
آبان ماه را به رئیس جمهور ارائه داده است.به گزارش وزارت کشور، روح 
اه جمعه ای مشاور وزیر کشور در واکنش  به ادعای حسام الدین آشنا 
که طی مصاحبه با ماهنامه ای از نبود آمار دقیق کشــته های آبان  ۹۸ 
سخن گفته است، اظهار کرد: وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی 
از علل وقوع، شــرح کامل واقعه و آسیب شناسی دقیق حوادث آبان ماه 
و عملکــرد بخش های مختلف درگیر در ماجــرا را به تمامی مقامات و 

مسئوان ذی ربط از جمله رئیس جمهور ارائه داده است.
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گزیده خبر سخنگوی دولت خبر داد:

افزایش ۱۰برابری پرداخت وام ضروری بازنشستگان
علی ربیعی ســخنگوی دولت در راستای اطاع رسانی مسئوانه و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی، به ســواات خبرنگاران به صورت مکتوب پاسخ داد.، علی ربیعی 
در ابتدا در مقدمه ای عنوان کرد: در آســتانه هفته دولت قرار داریم. یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم. شــهید رجایی نماد ســاده زیستی، 
خردورزی، صبوری، مهربانی و مردم باوری واقعی بود. شــهید باهنر نیز نمادی از 
طمانینه، میانه روی، درایت و اندیشه ورزی شناخته می شد.ازم می دانم که در این 
هفته اعام کنم دولت تا آخرین روز کاری و قانونی خود »هدفمند«، »امیدوار« و 
»استوار« ایســتاده و مجهز به نقشه راه و برنامه ای مشخص به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد.دولت به سختی های زندگی ناشی از تحریم های ظالمانه ای که به کشور 
و مردم تحمیل شــده واقف اســت و همه تاش خود را برای عقب راندن تحریم 
گران، شکســتن تحریم و حفاظت از زندگی مردم به کار بســته و خواهد بست و 
تاکنون نیز آرزوی آنهایی را که می گفتند ایران در ســه ماه یا یکسال فرو خواهد 
پاشید، به باد داده است.این فرصت را غنیمت شمرده و ۲۵ ذی الحجه روز خانواده 
و تکریم از بازنشستگان را گرامی می دارم. خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی 
انسان هاست و بسیاری از ســازگاری ها و ناسازگاری های جامعه مربوط به همین 
نهاد مقدس است. دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست های کلی جمعیت و ماده 

۱۰۲ قانون برنامه ششــم توسعه اقدامات موثری چون حمایت از ازدواج جوانان از 
طریق افزایش تســهیات ازدواج و حمایت از خانواده ها در راســتای فرزند آوری 

سالم، انجام داده است.

سنگ بنای امروز کشور بر روی دوش بازنشستگان
از ســوی دیگر این روز به نام بازنشستگان عزیز کشور هم بود. میزان انسانی بودن 
و اخاقی بودن یک جامعه به میزان احترام و توجه به سالمندان آن جامعه است. 
سنگ بنای امروز کشــور بر روی دوش بازنشستگان به خصوص آنهایی است که 
در کارخانه ها آجر به آجر، ســاختمان توسعه کشور را بنا نهاده و رنج جان و جان 
رنج را زیسته اند. آنها در برخی از مشاغل و محیط های شغلی سخت، کاهش عمر 
تدریجی خود را دیده اند و مهمترین هدف این دولت تجربه بازنشستگی سالم برای 
این عزیزان بوده است. نباید اجازه دهیم بازنشستگی قرین با ناتوانی شود. یکی از 
مهمترین اقدامات دولت ایجاد زیرســاخت های درمانی و تحت پوشش بیمه قرار 
دادن بیماری های شایع دوران بازنشستگی بوده است.سازمان تامین اجتماعی در 
سالهای اخیر گام های بسیار مثبتی برای بهبود وضعیت بازنشستگان و مستمری 
بگیران انجام داده اســت. پیگیری و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و 

مســتمری بگیران یکی از مهمترین مطالبات ۱۴ ساله این قشر بوده که با همت 
دولت و تعامل کانون ها و تشکل های بازنشستگی محقق شده است.

افزایش 10 برابری پرداخت تسهیات به بازنشستگان
افزایش حقوق درخصوص بازنشســتگان کشــوری از متوسط دریافتی ۸۸۹ هزار 
تومان به ســه میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان و ۳۲۷درصــد افزایش و درخصوص 
بازنشستگان لشــکری از متوســط دریافتی یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان به ۴ 
میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده و۲۸۱ درصد افزایش را شاهد بوده ایم.. می دانیم 
که حتی این افزایش ها مستمری ها کافی نیست ولی اگر نبود شرایط تحریمی و 
تنگناهایی که ناشــی از جنگ اقتصادی این روزهاست حتما گشایش های بهتری 
صورت می گرفت. افزایش ۱۰ برابری پرداخت تســهیات ضروری قرض الحسنه 
به بازنشســتگان و مستمری بگیران، عرضه درصدی از سهام شرکت های تابعه به 
بازنشستگان، ایجاد خانه های امید و طرح های رفاهی از دیگر اقدامات دولت بوده 
است.همچنین در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال 
حاضر ۱۱۳ هزار نفر مستمری بگیر وجود دارد که بسته نقدی حمایتی ۳۰۰ هزار 

تومانی به زودی به این عزیزان پرداخت خواهد شد.

 مالیات بر خانه های خالی همچنان
 در پیچ  و خم اصاح

قانــون مالیات بر خانه های خالی که ســازوکار اخــذ آن در مجلس به تصویب 
رسیده بود، در حال حاضر شورای نگهبان ابهاماتی به آن وارد کرده و این مالیات 
همچنان در مرحله اصاح به ســر می برد بنابراین، فعا خانه های خالی باید در 
انتظار مالیات باشند.   دریافت مالیات از خانه های خالی که از آن به عنوان درمان 
گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می شود، مدت طوانی است که اجرای 
آن یــا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده اســت؛ تا اینکه این روزها مجلس 
فعلی در حال بررســی و تدوین برنامه هایی برای عملیاتی  کردن هر چه زودتر 
آن است.  بر این اســاس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح 
مالیــات بر خانه های خالی با ۱۱ تبصــره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای 
مسکونی واقع در شــهرهای باای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه 
ملی اماک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه 
از پایان عملیات ســاخت )برای واحدهای نوساز( یا بیش از شش ماه از آخرین 
نقل و انتقال یا آخرین زمان ســکونت )برای واحدهای غیرنوساز( گذشته باشد، 
در ســال نخست مشــمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه 
ملک می شــود که این مالیات در ســال های بعد ۵۰ درصد بیش از ســال قبل 
خواهد بود. همچنین، این مالیات از ســال دوم اجرا و مشمول تمام شهرها نیز 
می شــود.  عاوه براین، در جدیدترین اصاحیه این مالیات واحدهای خالی در 
سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول 
مالیات می شوند که بنابراین، جرایم این نوع مالیات نسبت گذشته شش تا هشت 
برابر شــده است؛ به گونه ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در 
ســال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ 
برابر و ســال چهارم دو برابر اجاره ســالیانه مالیات بپردازند.در این زمینه یک 
کارشناس اقتصادی_علی سعدوندی معتقد است این اصاحات منجر به کاهش 
عرضه مسکن می شود زیرا، مالکان برای نپرداختن مالیات دیگر تمایلی به داشتن 
خانه دوم یا سوم نخواهند داشت. وی جایگزین افزایش نرخ مالیات بر خانه های 
خالی را اخذ مالیات محدود از تمام واحدهای مسکونی می داند زیرا، از این طریق 
هزینه نگهداری خانه های خالی افزایش پیدا می کند و مالکان تمایل بیشــتری 
برای عرضه واحدهای خالی خود پیدا می کنند.سرانجام، این نوع مالیات پس از 
کش وگوس های بسیار از مجلس به سمت شورای نگهبان حرکت کرد تا یک گام 
دیگر به اجرا نزدیک شــود اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که 
طبق مکاتبه شــورای نگهبان با مجلس، مصوبه مالیات بر خانه های خالی با سه 
سطح اشکال مواجه است که در تبعیض ها، غفلت از عذرهای موجه برخی مالکان 
و راه های فرار از پرداخت مالیات طبقه بندی می شود. عاوه براین، »تفکیک شهر 
اصلی از شــهر فرعی در معافیت مالیاتی خانه  دوم« نیز مغایر اصل ســوم قانون 
اساسی عنوان شده است.یکی از ایرادات وارد شده به استثنا قائل شدن برای هر 
سرپرســت خانوار است که او می تواند عاوه بر خانه ای که اقامتگاه اصلی اوست 
یک مسکن در شهر دیگر در مالکیت خود داشته باشد و در صورت خالی بودن 
از آنجا که اقامت فرعی خانواده محســوب می شود معاف از مالیات بر خانه های 
خالی می شــود. بنابراین، معافیت یک خانه خالی از مالیات فقط در شهر فرعی 
با بند قانون اساســی درباره رفع تبعیض مغایر اعام شده است.  ابهاماتی درباره 
خانه هایی که به گردشگران اجاره روزانه داده می شود اما قرارداد اجاره برای آن ها 
وجود ندارد، خانه هایی که رایگان تحت سکونت افراد دیگر است و اختیار دادن 
به یک وزیر برای تعیین اشخاص مشمول معاف از مالیات وجود دارد زیرا، تعیین 
معافیت مالیاتی تنها کار مجلس است.  عاوه براین، شورای نگهبان وضع مالیات 
نسبت به کسانی که به دایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، 
خاف موازین شــرع دانسته است و نسبت به مواردی چون تعریف خانه خالی، 
معافیت در پرداخت مالیات تا ۴ ماه پیوســته خالی بــودن خانه و موجه بودن 
فروش نرفتن خانه نوســاز بعد از مهلت تعیین شــده در مصوبه ابهام وارد کرده 
است زیرا، اگر واحد خالی پس از ۴ ماه فروخته شود، آن وقت تکلیف مالک جدید 
چیست؟ همچنین، ممکن است پس از پایان مهلت فروش، سازنده نتوانست خانه 
را تکمیل یا بفروشــد که در این صورت بازهم آن خانه خالی محسوب می شود؟  
این ابهامات درحالی به این مصوبه وارد شده است که رئیس کیمسیون اقتصادی 
مجلــس آن ها را قابــل رفع می داند و اعام کرده که رفع آن ها در دســتور کار 
مجلس قرار می گیرد. با این تفاسیر، مالیات بر خانه های خالی همچنان در مرحله 
اصاح باقی مانده است و باید دید که با ایرادات وارد شده بر آن از سوی شورای 

نگهبان چه تغییراتی پیدا می کند.  

 مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور
 تمدید شد

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت 
نام وام کرونا را برای صاحبان مشــاغل بیمه شــده تا ۱۵ شهریور و صاحبان 
مشــاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه تمدید کرد. مهمترین مصوبه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع کرونا، حذف شــرط »نداشتن 
چک برگشتی« از شــروط دریافت همه تسهیات کرونایی برای متقاضیان و 
ضامنین در همه تســهیات مربوط به کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
بود.در بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا که به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور 
نمایندگان دستگاهها برگزار شد،گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیات 
به کسب و کارهای آســیب دیده ناشی شیوع کرونا توسط وزارت کار و بانک 
مرکزی و گزارشــی از آخرین وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری توســط 
سازمان تامین اجتماعی ارائه و راهکارها و پیشنهادات این سازمان در خصوص 
دریافت تسهیات بانکی بحث و بررسی شد.یکی از موانع پیش رو برای دریافت 
تسهیات حمایتی کرونا، »نداشتن چک برگشتی« بود که کارگروه این شرط 
را از مقررات پرداخت تسهیات بانکی مستثنی کرد تا روند پرداخت تسهیات 
کرونا به متقاضیان و صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.بر این اساس مهلت 
زمانی تشــکیل پرونده و پرداخت تسهیات به »کسب وکارهای بیمه نشده« 
تا پایان شــهریور ۱۳۹۹و »کسب و کارهای بیمه شــده«  تا ۱۵ شهریورماه 
۱۳۹۹ تمدید شــد و متقاضیان می توانند در مهلت یاد شــده به سامانه کارا 
بــه نشــانی https://kara.mcls.gov.ir/   مراجعه و روند ثبــت نام برای دریافت 
تسهیات حمایتی کرونا را دنبال کنند.در این جلسه همچنین از پایگاه اطاع 
رســانی و پایش اقتصادی کرونا به آدرس   www.coronomy.ir رونمایی شــد. 
مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از کرونا، تمدید مهلت 
زمانی تشکیل پرونده متقاضیان و پرداخت تسهیات کمک ودیعه مسکن برای 
این گروه ها تا پایان شــهریور ۱۳۹۹ بود و گزارشــی از عملکرد وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص پرداخت تسهیات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه 
شد.پرداخت تسهیات حمایتی به شاغلین کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا و فعاان اقتصادی ۱۴ رســته منتخب از ســیزدهم خرداد ماه آغاز شده 
و مشموان برای گرفتن وام به بانکها معرفی شده اند.برابر آخرین آمارها بیش 
از ۴۰۷ هــزار واحد در ســامانه کارا ثبت نام کــرده و وام کرونا به ۵۰ درصد 

متقاضیان پرداخت شده است.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در دیــدار ویدئو 
کنفرانسی با »دنیستا ساچوا«، وزیر کار و سیاست های 
اجتماعی کشــور بلغارستان اظهار امیدواری کرد: سند 
تبادل نیروی کار بین دو کشور که در حال رایزنی است 
به مرحله نهایی برســد.به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطاع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شــریعتمداری  بــا تبریک انتصاب »ســاچوا« به این 
سمت گفت : به دنبال نظام مند کردن اعزام نیروی کار 
ماهر ایرانی به کشور بلغارستان هستیم.وی با اشاره به 
تولید کیت های تشــخیص کرونا  از سوی فرهیختگان 
دانشــگاهی در ایران گفت: آمادگــی داریم در صورت 
نیاز،  این کیت ها را در اختیار  بلغارســتان قرار دهیم.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت تبادل تجربیات 
دو کشور در حوزه های مشترک، از توجه و تاش دولت 
بلغارستان در حل مشکات رانندگان ایرانی در مرز این 
کشــور با رومانی به دلیل ویروس کووید ۱۹ قدردانی 
کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشــریح برخی 
از اقدامــات این وزارتخانه در روزهای شــیوع بیماری 
کرونا به پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۲۳ میلیون 
خانوار ایرانی، شناسایی گروه های زیر خط فقر ، فقیر و 
آســیب پذیر جامعه در پنج ماه و اختصاص مبلغ ۲۰۰ 
الی ۶۰۰ هزار تومان مســتمری بــه خانوارهای یک تا 
پنج نفره اشــاره کرد. شــریعتمداری افزود: همچنین 

گروه هــای آســیب پذیر جامعه ایرانیان،  افــراد دارای 
مشاغل غیررسمی و غیربیمه جداگانه مورد توجه قرار 
گرفت و با شناسایی حدود چهار میلیون خانوار، به هر 
خانوار یــک میلیون تومان پرداخت شــد.وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی به راه اندازی ســامانه ای بیکاری 
برای ثبت نام افرادی که بــه دلیل کرونا دچار بیکاری 
اجباری شــده اند، اشاره و تصریح کرد: این افراد در این 
ســامانه ثبت نام کردند و تحت پوشش بیمه کرونایی 
قــرار گرفتند.وی تصریح کرد: در این ایام، نزدیک به ۳ 
هزار میلیارد تومان ماهیانه بــرای  این بیکاران  واریز 
شده است.  شــریعتمداری در خصوص اقدامات انجام 
شــده در زمینه حفظ اشــتغال موجــود و حمایت از 
کارفرمایان نیــز افزود: ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع 
بانکی به این منظور اختصاص یافته است. وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی افزود: به ازای هر نفر شــاغل در 
این کارگاه ها، کارفرمایان می توانند از وام های ۱۲ و ۱۶ 
میلیون تومانی با نرخ تسهیات بانکی تسهیلی برخوردار 
شوند.شــریعتمداری به حمایت از بنگاه ها در ایران نیز 
اشــاره و تصریح کرد: تعویق اخــذ مالیات و حق بیمه 
تامین اجتماعی بنگاه هایی که از کرونا آسیب دیده اند 
ازجمله این اقدامات اســت. شریعتمداری با بیان اینکه 
برای حفظ ســامت مردم، توسعه دولت الکترونیک به 
صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت، تصریح کرد: با 

این اقدام تاش شد تا مراجعات مردم به مراکزمختلف، 
کاهش یابد.شریعتمداری با اشاره به تشکیل هیات های 
مشترک بازرسی ایمنی کار و بازرسی بهداشت محیط 
کار در سطوح ملی، منطقه ای، محلی و ضرورت رعایت 
اجرای شــیوه نامه های بهداشتی در همه مشاغل گفت: 
تاش شده است ضمن حفظ فعالیت های اقتصادی در 
کشور، میزان آسیب های ناشــی از کرونا در واحدهای 
صنعتــی و کارگاه ها به حداقل ممکن کاهش یابد.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی کشورمان را برای 
تبادل تجربیــات و انتقال اطاعات در این زمینه اعام 
کــرد و گفت: می توان با توجه بــه اقدامات مطلوب دو 
کشــور در زمینه های مختلف، از تجربیات یکدیگر  در 
این زمینه ها بهره مند شویم.شــریعتمداری با اشــاره 
به برگزاری نوزدهمین اجاس کمیســیون مشــترک 
همکاری اقتصادی ایران و بلغارســتان در سال ۱۳۹۸ 
در صوفیــه گفت: در ادامه مذاکــرات انجام گرفته در 
کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی بین دو 
کشور،  آمادگی خود را درباره مباحثی همچون حفاظت 
فنی و بهداشت کا، اشــتغال، کارآفرینی، آموزش های 
فنــی و حرفه ای، حمایت های اجتماعــی از گروه های 
جمعیتی آسیب پذیر، توسعه در زمینه حوزه های تامین 
اجتماعی، اصاح قوانین بازنشســتگی، توانمندسازی 
معلوان و خصوصاً زنان سرپرست خانوار اعام کردیم. 

 وزیر راه و شهرسازی:
  یک شرکت حقوقی مالک ۲۳ هزار

 خانه است
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از امروز پیامک مالیات بر خانه های خالی 
برای تعدادی از مالک ها ارســال خواهد شد و تا ۱۵ روز وقت دارند که این 
اطاعات را تایید کنند یا نسبت به آن اعتراض داشته باشند. محمد اسامی 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز با اجرا شدن مالیات بر خانه های خالی 
یکی از مطالبات کهن مردم عملیاتی شد گفت: از روزگذشته پیامک مالیات 
بر خانه های خالی برای تعدادی از مالک ها ارسال خواهد شد و تا ۱۵ روز وقت 

دارند که این اطاعات را تایید کنند یا نسبت به آن اعتراض داشته باشند.
وی افزود: در ۱۵ روز کاری این پیامک های رفت و برگشتی انجام می شود 
و راســتی آزمایی خوداظهاری ها به پایان خواهد رسید.وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مســکونی فاقد ســکونت 
شناسایی شده است اظهار داشــت: فعا مالکیت حقیقی ها شناسایی شده 
اســت و در این آمار مشخص شده ۶۰۰ واحد مسکونی به نام یک فرد بوده 
و از بین حقوقی ها هم مشــخص شــده ۲۳ هزار واحد مســکن به نام یک 
شرکت بوده است.وی تاکید کرد: البته هنوز تا زمانی که پیامک های رفت و 
برگشــتی راستی آزمایی ها به اتمام نرسد این آمار قابل قضاوت نیستند.وزیر 
راه و شهرســازی ادامه داد: بهمن ماه ســال گذشته سامانه اسکان و اماک 
رونمایی شد و از آن پس هر دستگاهی که برای ارائه اطاعات به این سامانه 
نیاز به مجوز داشت این مجوزها را تهیه کرد و برای اینکه امروز این سامانه 
مورد بهره برداری قرار بگیرد یک عملیات طاقت فرســا و هماهنگ شــده ای 
صورت گرفته است.اســامی ادامه داد: موضوع مهم بحث خروج مسکن از 
احتکار است تا با این سازوکار جلوی افزایش قیمت مسکن را بتوانیم بگیریم 
و مهمترین اقدامی که بر می داریم این است که بتوانیم این جریان را تثبیت 
کنیم.اســامی ادامه داد: گام بعدی این است که مجتمع های مسکونی که 
این آمادگی را دارند وارد طرح اقدام ملی مســکن شوند و دولت به ازای این 
واحدها به آنها زمین شهری مرغوب می دهد تا از این طریق جریان تولید و 
عرضه مسکن پایدار باقی بماند.وی با اشاره به دستگاه هایی که هنوز اطاعات 
خود را به سامانه اماک و اسکان ارائه ندادند گفت:  وزارت نیرو و وزارت نفت 
به این سامانه لینک خواهند شد. موضوع اصلی این است که خانه های متعلق 
به شرکت ملی گاز ایران یک کنتور مشترک دارند و باید این مشکل برطرف 
شود.اســامی تاکید کرد: هیچ نهاد و دستگاهی خود را معاف از همکاری با 
ما نمی داند مگر اینکه دســتگاهی اطاعات سری داشته باشد که نتواند آن 
را در اختیار سامانه قراردهد.اسامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند 
واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران شناسایی شده است گفت: ۵۳۰ هزار 
واحد خالی از سکنه در تهران شناسایی شده است که امروز برای مالک ۱۰۰ 
هزار واحد پیامک مالیات ارسال می شود و تا ۱۰ روز آینده این پیامک برای 
مالک یک و نیم میلیون واحد خالی ارسال خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی 
در پاســخ به سوال دیگر ایلنا مبنی براینکه رییس کل بانک مرکزی مدعی 
شده بانک ها هیچ خانه خالی ندارند، گفت: ما پیکره واحدی هستیم و برد و 
باختی در بین دستگاه های دولت وجود ندارد مهم این است که سرمایه های 
بی حساب وارد بازار مسکن نشود تا نتواند قیمت مسکن را افزایش دهد.وی 
گفت:  اصاحیه مجلس در مالیات بر خانه های خالی بسیار بازدارنده خواهد 
بود و قانون قبلی نرخ های اعام شــده بازدارندگی نداشتند.اسامی با تاکید 
بر اینکه مالیات بر خانه های خالی را یک فرصت برای درآمدزایی نمی دانیم 
اظهار داشــت: این یک اهرم قوی برای این است که اجازه ندهیم با هجوم 
سرمایه  به بازار قیمت مسکن افزایش یابد.وی با بیان اینکه تاکید ما این است 
مجری های ذیصاح دارای پروانه مســکن ملی را بسازند، گفت: تعدادی از 
واحدهای مسکن مهر که هنوز ساخته نشده بودند در قالب مسکن ملی تولید 
و عرضه می شوند.اسامی ادامه داد: زمانی که ما وارد وزارت راه و شهرسازی 
شدیم، ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشت که این امروز 
این تعداد به ۱۳ هزار واحد رســیده که البته مراحل ساخت آنها در مرحله 
اسکلت و جانمایی زمین بوده و هنوز ساخته نشده بودند.وی تاکید کرد:  قرار 
داد ما با پیمانکاران برای ساخت مسکن ملی بر اساس فهرست بها و شاخص 
تعدیل اعامی از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده و تمام تدابیر اندیشیده 
شــده تا تجربه تلخ مسکن مهر را تکرار نکنیم.وی افزود: البته تورم اخیر بر 

قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی اثرگذار خواهد بود.

ضرر ایراین های داخلی از کرونا ۷00 میلیون دار
عضو کابینــه دولت دوازدهم در خصوص اینکه ایراین ها و شــرکت های 
هواپیمایــی در ایام کرونا چه میزان متحمل ضرر شــده اند، گفت: ضرری 
که رسما اعام شده اســت ۷۰۰ میلیون دار در پنج ماه ابتدای سال بوده 
اســت. ۲۳۰۰ میلیاردتومان از اعتبارات کرونا را برای بخش حمل و نقل به 
ایراین ها و شــرکت های ریلی اختصاص دادیم. هم اکنون عملکرد ۲۳۰۰  
میلیاردتومان کمتر از ۳۰ درصد اســت. همه ایراین ها نتوانستند دریافت 
کنند و در حال تشــریفات بانکی هستند تا بتوانند تضامین خود را به بانک 
ارایه دهند و تسهیات را دریافت کنند.اسامی تاکید کرد: در ایام کرونا برای 
ما مهم است که ایراین ها تعدیل نیرو انجام ندهند و بتوانند پشتیبانی فنی 
از ناوگان انجام دهند. به دنبال آن بودیم که بتوانند از تســهیات صندوق 

توسعه ملی برای توسعه ناوگان آنها مبالغی در اختیار آنها قرار بگیرد.

معاون اشتغال وزیرکار گفت: ستاد ملی 
مقابله با کرونــا منابع مالی پیش بینی 
شــده برای تســهیات کرونا را تا ۲۰۰ 
هزار میلیارد ریال کاهش داد.روز گذشته 
بیســت و چهارمیــن جلســه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا  به ریاست محمد 
نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور 
برگزار شد.در این جلسه گزارش آخرین 
وضعیت پرداخت تســهیات به کسب 
و کارهای آســیب دیده ناشی شیوع از 
بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش 
عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد 
پرداخت تسهیات ودیعه اجاره مسکن به 
خانوارها ارایه شد.عیسی منصوری، معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این 
جلســه  گفت: براساس آخرین آمارها از 
سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده 
ثبت نــام کرده اند. این تعداد ۷۷۵ هزار 
نفر اشتغال را شامل می شود که توسط 
۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۱۲ 
هزار میلیارد ریال تسهیات را در برمی 

گیرد.رانندگان با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و 
۴۷۰ میلیارد ریال از رقم کل تسهیات 
کرونــا، بلندترین ســتون را در جدول 
آماری رســته های بسیار آسیب دیده از 
شــیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت 
کــرده اند.وی با اشــاره به کســر ۲۰۰ 
هــزار میلیارد ریال از محل تســهیات 
کرونا به کســب و کارهای آسیب دیده 
و اختصاص آن به طرح ودیعه مســکن 
براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده 
های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع 
تسهیات مورد نیاز، ۲۳۵ هزار میلیارد 
ریال است که ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن 
مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و 
نیز شــاغان غیررسمی فاقد بیمه است 
و ۳۵ هــزار میلیارد ریــال نیز به ۱۰۸ 

شــرکت بزرگ حمل و نقــل عمومی 
مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی 
و دریایی اختصاص یافته است. عاوه بر 
این کل تسهیات درخواستی نهایی شده 
متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام 
شــدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد ۸۴۸ زیر رســته 
به شدت آســیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی 
شناسایی شده اســت. تعداد بنگاه های 
آســیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ 
میلیون واحد است که ۳.۱ میلیون واحد 
آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۷.۱ 
میلیون واحــد فاقد بیمه و کدکارگاهی 
هستند، این تعداد ۸.۲ میلیون نفر بیمه 
شده و۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل 
می شــود.به گفته منصوری، با توجه به 

تعداد ۲ میلیــون ۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر 
شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، 
تعداد ۱۱۴ هزار نفر و ۸۳۸ نفر در سامانه 
کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بــا ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر 
بیشترین آمار را به خود اختصاص داده 
است. تســهیات درخواستی برای این 
تعداد ۲ هــزار و ۵۰۵ میلیارد ریال می 
باشــد که بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن 
پرداخت شده است. وزارت کشور در رده 
بعدی شاغان غیرسمی و فاقد بیمه قرار 
دارد که با ۳۵ هــزار و ۵۷۰ مورد ثبت 
نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تسهیات 
را دریافت کرده اند.وی ضمن بیان اینکه 
۵۰ درصد از متقاضیان معرفی شــده به 
مؤسســات عامل، تســهیات بانکی را 
دریافت کرده اند، گفت: از کل ۳۸۵ هزار 
و ۱۶۶ پرونده ارســال شده به مؤسسات 
عامل، ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ پرونده مصوب 
و تسهیات مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ 
پرونده پرداخت شده است. تاکنون ۲۳ 
هزار و ۶۶۷ میلیــارد ریال تحت عنوان 
تسهیات کرونا از سوی مؤسسات عامل 

به مشموان پرداخت شده است.

آخرین خبر از پرداخت وام کرونا
۵0درصد از متقاضیان تسهیات 

کرونایی گرفتند

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه اعام کرد: برای حمایت از بازار سرمایه 
و حقوق ســهامداران، فروش سهام عدالت به صورت 
بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می شــود.، حســین 
فهیمی اظهار کرد: فروش سهام عدالت در بازار باعث 
نزولی شدن بازار سرمایه نشده است و نکته ای که این 
روزها در این رابطه مطرح می کنند، صحت ندارد.وی 
با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه عمیق شده است، 
ادامه داد: در بازاری که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
معامله صورت می گیرد عددهای چند صد میلیاردی 
ســهام عدالت در برخی روزها تاثیر زیادی در منفی و 
مثبت شدن بازار ندارد؛ ممکن است در برخی نمادها 
تاثیر مقطعی داشته باشد، اما اینکه کل شاخص بورس 

را منفی و مثبت می کند، صحت ندارد.فهیمی که در 
صدا و ســیما ســخن می گفت، اظهار کرد: از ابتدای 
آزاد سازی سهام عدالت، بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان 
سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. در این 
روزها جمعا ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته 
شده است پس فروش ســهام عدالت تاثیری در بازار 
ندارد.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی  اوراق 
بهادار و تســویه وجوه، درباره روش های فروش سهام 
عدالت ادامه داد: فروش ســهام عدالت تابع قوانین و 
مقررات بازار بورس اســت و در فروش سهام عدالت، 
سفارشات تجمیع، و در اختیار گارگزاری قرار می گیرد. 
ضمن اینکه اگر ســهم کارگزار بــرای فروش کم بود 
بصورت کل عرضه می کند و اگر بصورت بلوک بود تابع 

قانون بلوکی خواهد شد؛ به طوری که اگر حجم فروش 
کارگزاری در یک نماد بزرگ و بلوک باشــد مشمول 
مقررات بلوکی بازار می شود و باید سهام را به این روش 
بفروشد.فهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا امکان 
فروش ۶۰ درصد ســهام عدالت فراهم شــده، ممکن 
است افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال دارد 
سهام، مشمول فروش بلوک یا عمده شود. وی تصریح 
کرد: فروش بلوکی ســهام عدالت، بــا نماد ۲ در تابلو 
بورس درج می شود.وی با اشاره به اینکه فروش سهام 
عدالــت به صورت عمده یا بلوکی برای حمایت بازار و 
سهامداران است، گفت: با این روش یک رقابت خاصی 
بین خریداران عمده شــکل می گیرد و گاهی ممکن 

است بااتر از قیمت تابلو فروخته شود.

فروش سهام عدالت بلوکی شد

 شریعتمداری در دیدار ویدئو کنفرانسی با  وزیر کار کشور بلغارستان:

پرداخت 23 هزار میلیارد تومان به 23 میلیون خانوار ایرانی
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با ریزش داراستانها

واردات نفت ارزان تر شد
افت اخیر ارزش دار آمریکا در برابر ارزهای بزرگ دیگر، خرید 
نفــت خام را برای برخی از واردکننــدگان نفت ارزان تر کرده 
اســت. از آنجا که یورو ارز اصلی اســت که ارزش آن در برابر 
دار آمریکا صعود کرده اســت، کشورهای حوزه منطقه یورو 
که بسیاری از آنها واردکننده نفت هستند شاهد ارزان تر شدن 
خرید نفت در تابستان امسال بوده اند زیرا نفت به دار قیمت 
گذاری می شــود.اداره اطاعات انرژی آمریکا برآورد کرد در 
فاصلــه اول ژوئن تا ۱۲ اوت، قیمت نفت برنت به دار آمریکا 
۱۹ درصد افزایش یافت اما در نتیجه صعود نرخ یورو در برابر 

دار، قیمت نفت به یورو تنها ۱۲ درصد افزایش داشت.
قیمت نفت برنت و شاخص ارزش دار آمریکا بر مبنای روزانه 
در چند ماه اخیر خاف جهت یکدیگر حرکت کرده اند. این دو 
شاخص به اطاعات اقتصادی مشابه واکنش نشان می دهند 
که شامل دورنمای رشــد اقتصاد جهانی و انتظارات پیرامون 
تقاضا برای نفت بوده اســت.در هفته های اخیر با وجود این 
که دورنمای تقاضای جهانی برای نفت به دلیل تاثیر ادامه دار 
پاندمی ویروس کرونا، بازنگری منفی پیدا کرده است اما ضعیف 
شدن ارزش دار از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است. دار 
ضعیفتر معموا خرید نفت به ارزهای دیگر را ارزان تر می کند.

آمار رسمی که نشان داد تولید نفت آمریکا با ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهش، به ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز رسیده و در هفته 
منتهی به هفتم اوت ذخایر نفت ۴.۵ میلیون بشــکه کاهش 
پیدا کرده و ذخایر بنزین ۷۰۰ هزار بشکه و ذخایر سوختهای 
تقطیری ۲.۳ میلیون بشکه کاهش داشته است، از قیمتهای 
نفت پشتیبانی کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، اما بازنگری 
منفی در دورنمای تقاضا، رشد قیمتها را محدود کرد. آژانس 
بیــن المللی انرژی )IEA( پیش بینی خود از تقاضا برای نفت 
در ســال ۲۰۲۰ را ۸.۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد و به 
۹۱.۹ میلیون بشکه در روز رساند. اوپک در گزارش اوت خود 
پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۰ به 
میزان ۹.۰۶ میلیون بشکه در روز نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ 
کاهش پیدا کرده و به ۹۰.۶ میلیون بشــکه در روز می رسد. 
اداره اطاعات انرژی آمریکا نیز میزان تقاضا برای نفت در سال 
میادی جاری را ۹۳.۱ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد 
که ۸.۱ میلیون بشــکه در روز کاهش نسبت به سال گذشته 
نشان می دهد. جدیدترین پیش بینی این آژانسها نشان می 
دهد که بحران کووید ۱۹ شــدیدتر از آنچه تصور می رفت به 

اقتصاد جهانی و مصرف نفت آسیب خواهد زد.

استقبال از طرح دوگانه سوز کردن خودروها 
در کرمانشاه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از استقبال دارندگان 
تاکسی و وانت بارها برای مشارکت در طرح دوگانه سوز کردن خودروها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه، 
فریدون یاســمی با بیان اینکه هفت واحد کارگاهــی مجاز تبدیل خودرو ها به 
دوگانه ســوز در سطح استان فعال هستند، افزود: استقبال خوبی از این طرح از 
سوی وانت بارها و تاکسی دارها شده است. به گفته وی، متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir نسبت به تبدیل رایگان خودروی خود اقدام کنند. 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشــاه افزود: صاحبان 
وسایل نقلیه تاکسی ها و وانت بارها نسبت به ثبت نام سریعتر اقدام کنند چراکه  
در طرح دوگانه سوز کردن خودروها اولویت با کسانی است که زودتر در سامانه 
مذکور ثبت نام کنند. به گفته یاسمی، هم اکنون ۷۴  باب جایگاه سی ان جی در 
سطح استان وجود دارد که رقم مناسبی است. وی تصریح کرد: از سرمایه گذاران 
برای احداث جایگاه سی ان جی در شهرستان هایی که تا کنون گازرسانی نشده 
بودند و هم اکنون در حال اتصال به شبکه گاز هستند، دعوت بعمل آمده است.

گفتنی اســت طرح دوگانه سوز کردن تاکسی ها و وانت بارها در سراسر کشور 
و با اهداف خاص خود در حال انجام اســت که اســتفاده مطلوب از گازطبیعی، 
جلوگیری از قاچاق ســوخت، ارزان  وپاک بودن آن از جمله اهداف اســتفاده از 

سوخت سی ان جی است.

دریافت لوح تقدیر دو ستاره از سومین دوره 
جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر 

در سومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت 
ملی گاز ایران، از ســوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران از خدمات شــرکت گاز استان 
اردبیل در راســتاي کســب تقدیر نامه دو ستاره مدل 
تعالي سازماني با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، در سومین جشنواره سرآمدی 
و بهبود مســتمر شرکت ملی گاز ایران ، شرکت های برتر در زمینه سرآمدی و 
بهبود مستمر معرفی شدند که از خدمات شرکت گاز استان اردبیل در راستاي 
کسب تقدیر نامه دو ستاره مدل تعالي سازماني با اهداء لوح تقدیری که به امضاء 
مهندس حســن منتظر تربتی ، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
رســیده بود؛ تجلیل بعمل آمد. سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل با اعام این خبر افزود :  براســاس ارزیابی صورت پذیرفته از شرکت گاز 
اســتان و با بررسی مدارک و مستندات ارایه شده در اظهار نامه تعالی سازمانی 
، این شــرکت حائز شرایط دریافت سطح تقدیر نامه دو ستاره از سوی دبیرخانه 
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران شناخته شد.رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل  شــرکت گاز استان ، کسب تقدیر نامه دو ستاره مدل تعالي 
سازماني را نمونه دیگری از اقدامات شرکت گاز استان اردبیل در جهت سرآمدی 
و ارائه خدمات مطلوب به مردم دانســت و خاطر نشــان کرد: سرآمدی و تعالی 
مقوله ای بی پایان و مســتمر اســت و این شرکت عزم جدی در راستای تعالی 
سازمانی دارد و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته با شناسایی فرصت های 
قابل بهبود این شرکت عزم جدی برای ارتقاء شاخصهای عملکردی ، در راستای 
ارایه خدمات مطلوب به مشترکین را دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در 
این خصوص ضمن تشــکر از زحمات همه کارکنان  شرکت اظهارداشت: کسب 
این تقدیرنامه تنها در ســایه همت ، جدیت و مســاعی همه کارکنان بخشهای 
ستادی ، بهره برداری، مهندسی ، اجرایی، پشتیبانی و علی الخصوص امور برنامه 
ریزی محقق شــده و امیدواریم با تاش بی وقفه  این عزیزان بتوانیم همچنان 

مسیرتعالی را بیش از گذشته ادامه دهیم. 

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ 
طراحی نرم افزار سیمواتوری سیستم کنترل 

توربین واحدهای بخاری 
 نرم افزار سیمواتور آموزشی سیستم کنترل )EHC( توربین واحدهای بخاری 
نیروگاه شهید رجایی، در این نیروگاه طراحی و آماده بهره برداری شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سهیل رحیمی مدیر امور 
بهره برداری نیروگاه بخار دراین باره توضیح داد: ضرورت افزایش پایداري واحدها 
به ویژه در فصل پرمصرف تابستان، انگیزه ای شد تا یکی از متخصصان حوزه بهره 
برداری نیروگاه بخار برای کاهش ریســک ها و خطاهای انسانی در بهره برداری 
واحدهــای بخاری، اقدام به طراحی نرم افزار ســیمواتوری برای ارتقای مداوم 
مهارت کارکنان در سیستم کنترل توربین این واحدها نماید. رحیمی افزود: این 
شبیه ساز تمرینی که با استفاده از نرم افزار »جاوا اسکریپت« از سوی »امین اله 
حیدری« از کارکنان امور بهره برداری نیروگاه بخار طراحی شــده است، قابلیت 
انجام مانور در فعالیت هاي شــات دان واحد، راه اندازي و دور دادن توربین، والو 
ترانسفر، کاهش و یا افزایش بار واحد و ... را دارد؛ از این روی، کارکنان این حوزه 
مــی توانند برای ارتقای آمادگی ها و مهارت های ازم، با بهره گیری از این نرم 
افزار، به انجام مانورهای مختلف بهره برداری در این محیط بپردازند. مدیر امور 
بهره برداری نیروگاه بخار ادامه داد: افزایش مهارت کارکنان بهره برداری نیروگاه 
بخار با اســتفاده از انجام مانورهای مجازی، کاهش هزینه های ناشــی از خروج 
واحدهــا به دلیل خطای انســانی و ...، از اهداف طراحــی و راه اندازی نرم افزار 
شبیه ساز برای آموزش سیستم کنترل توربین است. رحیمی افزود: داشتن ابزار 
مناسب وکسب دانش و تخصص ازم در فرآیند بهره برداری از واحدها، موجب 
کســب اطمینان از تولید برق پایدار می شود؛ از این روی بهره گیری از ظرفیت 
سیستم سیمواتوری فوق می تواند با ایجاد زمینه ازم در افزایش مهارت های 

فنی متخصصان این حوزه، متضمن پایداری تولید برق در واحدها باشد. 

 زنگنه:
 کشتی و محموله توقیف شده از سوی آمریکا 

برای ایران نیست
وزیر نفت توضیحاتی درباره ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشــتی های نفتکش 
ایرانی ارائه کرد.، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشــیه حضور خود در جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: در این جلسه درباره 
اوراق مالی اســامی که برای طرح های نفت براساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار 
است منتشر شود، توضیحاتی ارائه شد و در این مورد دیوان محاسبات و سازمان 
بورس و انرژی توضیحاتی را ارائه کردند و نمایندگان مجلس هم ســواات خود 
را مطرح کردند.وی افزود: یکی از موارد مورد بررسی توسط کمیته فقهی بورس 
و شــورای عالی بورس بحث معامات سلف موازی استاندارد بود که جزو اوراق 
مالی اسامی تعریف می شود و البته انواع و اقسامی دارد.زنگنه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه اوراق سلف چه زمانی عرضه می شود، اظهار کرد: فکر می کنم امروز 
این موضوع تعیین تکلیف شود، دوستان به دنبال حل مشکل هستند تا ابهامی 
وجود نداشته باشد. برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این 
بودند که به حوزه نفت کمک کنند که بدون ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر 
منتشر شود.وزیر نفت افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس 
از بررسی و مشورت اعام می کند، اما نظر آنها را مثبت دیدم.وی در واکنش به 
ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشــتی های نفتکش ایرانی، گفت: نه کشتی و نه 
محموله ها متعلق به ایران نیست، بلکه این محموله ها شامل بنزین فروخته شده 
ایران به ونزوئا بوده است. آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی برای خود است، نه 
کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران نبوده است.زنگنه تاکید کرد: این محموله ها 
شامل بنزین ایران بوده که به صورت فوب به ونزوئا فروخته شده بود، آمریکا نه 

اموال جمهوری اسامی ایران، بلکه اموال ونزوئا را توقیف کرده است.

  ارائه گواهی صرفه جویی برای 
استخراج رمز ارز

ســخنگوی صنعت برق، از انتشار فراخوان جذب ســرمایه گذاری در طرح های 
بهینه ســازی مصرف برق از ســوی شرکت توانیر در راســتای افزایش شاخص 
بهــره وری انرژی خبر داد. مصطفی رجبی مشــهدی با اعــام این خبر گفت: 
متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
۳۱ شهریور سال جاری از طریق درگاه اینترنتی ثبت مکاتبات اداری به شرکت 
توانیر ارسال کنند.رجبی مشهدی با بیان اینکه این فراخوان منتشر شده و صنعت 
برق از هرگونه همکاری در این زمینه استقبال می کند، تصریح کرد: بر اساس این 
طرح، در ازای سرمایه گذاری صورت پذیرفته، معادل انرژی الکتریکی صرفه جویی 
شــده در طول عمر طرح )حداکثر به مدت ۱۰ ســال( گواهی صرفه جویی قابل 
انتقــال به غیر و همچنین قابــل معامله در بورس انرژی به ســرمایه گذار ارائه 
خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: گواهی صرفه جویی، قابل تخصیص به تمامی 
کاربری های رایج از جمله اســتخراج رمز ارزهاست که در صورت استفاده، باعث 
کاهش چشمگیر هزینه های استخراج و افزایش ســودآوری برای فعاان حوزه 
اســتخراج رمز ارزها خواهد بود.سخنگوی صنعت برق گفت: جزئیات کامل این 
طرح در پایگاه اینترنتی شــرکت توانیر منتشر شــده و برای عموم مردم قابل 
دســترس اســت.بر پایه این گزارش، وزارت نیرو چندی پیش دستورالعملی را 
منتشــر کرد که بر اســاس آن شرکت توانیر موظف شــده است با هدف ایجاد 
شــفافیت و فراهم نمودن فرصت های برابر برای متقاضیان ســرمایه گذاری در 
طرح های بهینه سازی انرژی الکتریکی و همچنین اولویت بخشی به فرصت های 
برتر بهینه سازی، عاوه بر اطاع رسانی، تمهیدات ازم و بسترسازی مناسب برای 

اجرایی شدن طرح های بهینه سازی را انجام دهد.

تولید روزانه گاز طبیعی از مرز ۷۰۰ میلیون 
مترمکعب گذشت

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: هم اکنون میانگین تولید روزانه گاز طبیعی 
در پاایشگاه های کشور ۷۰۳ میلیون مترمکعب است. محمد عسگری اظهار کرد: 
میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پاایشگاه های کشور هم اکنون ۷۰۳ میلیون 
مترمکعب اســت که در مقایسه با دوره مشابه پارســال ۶۹ میلیون مترمکعب 
افزایش داشته است.به گفته وی، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه 
پارسال ۶۳۴ میلیون مترمکعب بوده است.سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تأکید 
کرد: انجام تعمیرات اساسی در پاایشگاه های کشور و شیوع ویروس کرونا خللی 

در افزایش تولید گاز طبیعی به وجود نیاورده و این روند رو به رشد ادامه دارد.
میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پاایشگاه های کشور در خرداد ماه امسال به 
۶۷۴ میلیون مترمکعب رسیده بود.مسعود زردویان، مدیر هماهنگی و نظارت بر 
تولید شــرکت ملی گاز ایران نیز چندی پیش از افزایش توان دریافت و پاایش 
گاز در پاایشگاه های گاز سراسر کشور خبر داده و گفته بود که ظرفیت فرآورش 
گاز در پاایشگاه های کشــور به حدود یک میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب در 
روز رســیده و تولید گاز در ســه ماه نخست امسال جهش ۲.۲ درصدی را ثبت 

کرده است.

یک کارشــناس خاورمیانه اظهار داشت: روسیه بعنوان 
دارنده منابع عظیم گازی مایل است اروپا را به لوله های 
گاز خــود متکی کند، قطر هم با همکاری ترکیه اصرار 
دارد که خط لوله ای از طریق کشورهای عربی، سوریه و 
ترکیه به اروپا ببرد که این دو خط لوله در تعارضند و باید 
بسیاری از جنگ های سوریه و لبنان را ناشی از تعارض 
منافع قطر و روسیه بعنوان دارندگان منابع عظیم گازی 
بحساب آورد.صباح زنگنه، درباره تغییر تمرکز بر انرژی 
مدیترانه اظهار داشت: در بخش هایی در ضلع جنوبی این 
دریا در الجزایر و لیبی هم گاز و هم نفت موجود است، 
یک مقداری هم نفت در مصــر وجود دارد اما عمده ی 
منابع گازی است. حسن این منابع این است که به عنوان 
انــرژی پاک تلقی می شــود و آلودگی آن کمتر از نفت 
اســت، نکته دوم این است که بازار مصرف این انرژی ها 
نزدیک منطقه است یعنی کشــورهای اروپایی و مصر 
سرجمع حدود ۷۰۰ میلیون نفر و ترکیه با ۸۰ میلیون 
نفر جمعیت بازار مهم، بزرگ و آینده داری را تشــکیل 
می دهنــد. از طرف دیگر این منطقــه دارای تعارضات 
سیاســی و تاریخی پیچیده ای است که اجازه نمی دهد 
منابع براحتی و براساس تقسیم عادانه و منطقی مورد 
توافق، استخراج و به بازار مصرف رسانده شود. وی افزود: 
یک طرف رژیم صهیونیستی است که منابع عظیم گاز 
فلسطین و همچنین غزه را تحت قدرت خود درآورده و 
اجازه نمی دهد این کشور دسترسی داشته باشد، لبنان 
نیز کشور دومی است که ۱۲ فیلد و میدان بزرگ گازی 

دارد اما آزارها و مشکات رژیم صهیونیستی و همچنین 
اختافات و فســاد دولتمــردان لبنان مانــع فعالیت 
شرکت های بزرگ نفتی و گازی و تاخیر در برداشت شده 
است. کشور بعدی مصر است که اختافاتی با اسرائیل 
دارد اما تاحدی به معادله تجاری رســیده و فعا از گاز 
استخراجی اسرائیل استفاده می کند. رژیم صهیونیستی 
گاز را از داخل ســرزمین های اشغالی هم استفاده و هم 
به مصر و اردن صادر می کند.زنگنه تصریح کرد: کشور 
بعدی قبرس اســت که بعنوان جزیره ای بین سوریه و 
ترکیه قرار گرفته است و در منطقه جنوب و یونانی نشین 
منابع گازی آب های قاره ای را در اختیار دارد که قبرس 
شمالی نســبت به این موضوع معترض اما توان اعمال 
قدرت ندارد و به ترکیه متوسل می شود. ترک ها تاش 
کردند در آب های خود گاز کشف کنند اما هنوز موفق 
نشده اند. کشور سوریه هم منابع گازی عظیمی دارد، اما 
با جنگ تحمیلی و تروریسمی که بر این کشور وارد شد 
عما از دسترســی به منابع نفتــی و گازی عقب مانده 
است، لیبی هم منابع نفتی و گازی دارد اما میادین این 
کشــور از طرف شرق به مصر و از شمال به اروپا نزدیک 
است و همین باعث شده کشــورهای اروپایی به طمع 
افتاده و جنگ هایی را در این کشور حادث کنند، ضمن 
اینکه ترکیه نیز ســعی کرده جاپایی برای خود ترسیم 
کند.این کارشــناس حوزه خاورمیانــه در ادامه گفت: 
امریکا هم که یکی از پایه های ســلطه بر جهان انرژی 
است وقتی این منطقه دارای ذخایر باای انرژی است در 

لیبی اشــغال و ساقط کردن قذافی، در الجزایر با تاش 
برای تغییر وارد و دست به اقداماتی می زند، در این بین 
روسیه بعنوان دارنده منابع عظیم گازی مایل است اروپا 
را به لوله های گاز خود متکی کند، قطر هم با همکاری 
ترکیه اصرار دارد که خط لوله ای از طریق کشــورهای 
عربی، سوریه و ترکیه به اروپا ببرد که این دو خط لوله 
در تعارضند و باید بسیاری از جنگ های سوریه و لبنان 
را ناشی از تعارض منافع قطر و روسیه بعنوان دارندگان 
منابع عظیم گازی بحساب آورد.وی خاطرنشان کرد: در 
هــر حال گاز باید به بازار مصرف برود که دو بازار عمده 
اروپا و شرق اسیا است، اروپا به روسیه و مدیترانه نزدیک 
است، ایران هم بعنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان 
با خــط لوله گازی به عراق و ترکیه صــادرات دارد. در 
سیاست های اســتراتژیک و راهبردی نمی تواند خود را 
صرفا به تامین کننده گاز این دو کشور محدود کند عاوه 
بر جنوب شرق آسیا باید در اروپا و خاورمیانه نیز سهم 
داشــته باشد، یکی از بازارها عراق، کویت، اردن و حتی 
امارات است بنابراین استراتژی چندوجهی و چندمحوری 
باید طراحی شــود، اما واقع امر اینکه در هر اقدام ایران، 
رقبا ســعی در مانع تراشــی دارند حتی در عراق هنوز 
عده ای مخالف انتقال گاز ایران هستند. حضور امریکا در 
عراق و سوریه و همچنین ممانعت این کشور از انتقال به 
پاکستان و هند هم از جمله موانع تحقق استراتژی گازی 
ایران شده است که تماما در اقتصاد سیاسی قابل توجه و 
نیاز به طراحی فراگیر و آگاهانه برای تحقق اهداف دارد.

 در گفت وگوی تشریح شد:

منابع گازی مدیترانه؛ از دست درازی تا جنگ های تحمیلی

 مذاکرات شرکت آمریکایی برای
 اکتشاف نفت در عراق

غول نفتی آمریکایی شورون قصد دارد تفاهم نامه ای را با عراق برای توسعه یکی از میادین 
نفتی بزرگ این کشــور امضا کند.روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: 
شورون و دولت عراق سرگرم مذاکره در خصوص امکان انجام کار اکتشافی در میدان نفتی 
جنوبی نصیریه هســتند که برآورد می شــود حدود ۴.۴ میلیارد بشکه نفت دارد.در حال 
حاضر نصیریه حدود ۹۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند اما ناآرامیهایی که در عراق 
در جریان است، ایه دیگری از ریسک را برای شورون به منظور دنبال کردن هر گونه پروژه 
ای در این کشــور ایجاد می کند.بر اساس گزارش رویترز، وال استریت ژورنال اعام کرد 
اگر دو طرف به توافق برســند، قرارداد شورون در جریان سفر مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر جدید عراق به واشــنگتن اعام خواهد شد.در حالی که اکثر شرکتهای نفت و گاز به 
جای سرمایه گذاری جدید، در حال کاهش ارزش داراییهای خود هستند، این غول نفتی 
آمریکایی اخیرا شــرکت نوبل را در قراردادی به ارزش پنج میلیارد دار خریداری کرده و 
از طریق آن کنترل میدان گازی فراســاحلی عظیم لویاتان را به دست آورده است.شورون 
با وجود تاش برای ســرمایه گذاریهای بیشتر، در سه ماهه دوم امسال تحت تاثیر سقوط 
قیمتهای نفت ۸.۳ میلیارد دار ضرر مالی گزارش کرد و با خروج کامل از ونزوئا ناچار شد 
۲.۶ میلیارد دار ضرر و زیان متحمل شود در حالی که این شرکت در سه ماهه دوم سال 
گذشته ۴.۳ میلیارد دار درآمد داشت. شورون نسبت به ادامه عملکرد مالی ضعیف خود 
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ هشدار داده است.طبق گزارش وال استریت ژورنال، شورون 

اعام کرد درباره گمانه زنی بازار یا مسائل تجاری اظهارنظر نمی کند.

قیمت نفت در معامات روز ســه شنبه 
کاهش یافت اما عمده رشــدی که شب 
گذشته تحت تاثیر پایبندی باای اوپک 
پاس به توافق کاهش تولید داشــت را 
حفظ کرد. بهای معامات نفت برنت ۲۲ 
سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و 
به ۴۵ دار و ۱۵ ســنت در هر بشــکه 
رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۱.۳ درصد 
افزایش داشت.بهای نفت آمریکا پس از 
این که روز گذشــته ۲.۱ درصد صعود 
کرد، در معامات روز جاری ۲۳ ســنت 
معادل ۰.۵ درصد کاهش داشــت و به 
۴۲ دار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید.

دو منبع آگاه در اوپک پاس به رویترز 

اعــام کردند نرخ پایبندی این گروه به 
توافق کاهش تولید در ژوئیه حدود ۹۷ 
درصد بوده اســت. این تولیدکنندگان 
با هــدف کاهش ســطح ذخایر جهانی 
همزمان با ســقوط تقاضا، تولیدشان را 
به میزان بی سابقه ای محدود کرده اند.

اوپک و شرکایش در واکنش به سقوط 
کم ســابقه تقاضا پس از شیوع ویروس 
کرونــا و وضع قرنطینه در جهان، از ماه 
مه تا پایان ژوئیه تولیدشان را به میزان 
۹.۷ میلیون که معادل حدود ۱۰ درصد 

از تولید جهانی بود، محدود کردند و از 
اول اوت تا پایان ســال ۲۰۲۰  کاهش 
تولید خــود را به میــزان ۷.۷ میلیون 
بشــکه در روز ادامه می دهند.نشست 
کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک 
پاس بــرای بازبینی وضعیت بازار نفت 
و پایبندی بــه توافق کاهش تولید قرار 
است روز چهارشــنبه برگزار شود. این 
کمیته به ارایه مشــاوره به اوپک پاس 
می پردازد و تصمیمی نمی گیرد.منابع 
آگاه اظهار کردهاند این کمیته تغییری 

در توافق فعلی کاهش تولید را پیشنهاد 
نخواهد کرد و به پایبندی کشــورهایی 
شامل عراق، نیجریه و قزاقستان متمرکز 
می شــود که وعده داده اند پایبندی به 
توافق را بهبود ببخشــند و مازاد تولید 
خود در ماههــای اخیر را جبران کنند.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه هفته 
گذشته اظهار کرد هیچ پیشنهاد اضافی 
برای تغییر این توافق وجود ندارد.اداره 
آمریکا هفته گذشــته  انرژی  اطاعات 
میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ را 
۹۳.۱ میلیون بشکه در روز پیش بینی 
کرد که ۸.۱ میلیون بشکه در روز کاهش 

نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

ابتا به کرونا مانع حضور وزیر روسی 
در نشست اوپک پاس نخواهد نشد

وزیــر انرژی روســیه با وجود مثبت اعام شــدن تســت ابتای 
وی به ویروس کرونا، در نشســت مجازی روز چهارشــنبه کمیته 
نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک حضور پیدا خواهد کرد. 
ســخنگوی وزارت انرژی روسیه با تایید حضور نواک در بیست و 
یکمین نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک 
در ۱۹ اوت، بــه رویترز گفت: حال وزیر خوب اســت و وی هیچ 
عائمی ندارد.کمیته نظارتی مشــترک وزیــران اوپک پاس در 
نشســت چهارشــنبه هفته جاری به بازبینی وضعیت بازار نفت و 
پایبنــدی به توافق کاهش تولید خواهد پرداخت.دو منبع آگاه در 
اوپک پاس به رویترز اعام کردند نرخ پایبندی این گروه به توافق 
کاهش تولیــد در ژوییه حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد بوده اســت. این 
تولیدکنندگان با هدف کاهش ســطح ذخایــر جهانی همزمان با 
سقوط تقاضا، تولیدشان را به میزان بی سابقه ای محدود کرده اند.

نــواک به همــراه یک هیات دولتــی کــه در راس آن میخائیل 
میشوستین، نخست وزیر روســیه قرار دارد، در شرق دور روسیه 
بسر می برد. نخست وزیر روسیه هم در اواخر آوریل به کرونا مبتا 
شده بود.بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی وزارت انرژی روسیه 

اعام کرد نواک فعا از راه دور به کارش ادامه می دهد.

نفت از صعود بازماند
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نگـــاه رییس اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

چرا ۲۷ میلیارد دار ارز صادراتی بازنگشت؟
رییــس اتاق بازرگانی تهران به تشــریح دایــل این اتاق در 
بازنگشــتن ارز حاصل از صادرات پرداخت.مسعود خوانساری 
دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بیان 
کرد: بانک مرکزی در هفته های گذشــته با اعتراض نسبت به 
عملکــرد صادرکنندگان اعام کرد کــه ۲۷ میلیارد دار ارز 
حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که اتاق بازرگانی از همان 
ابتدا اعام آمادگی کرد تا با شــفافیت چرایی این موضوع را 
بررسی کند.وی با اشــاره به درخواست اتاق از بانک مرکزی 
برای دریافت فهرســت افراد و شــرکت هایی کــه ارز خود را 
بازنگردانده اند، گفت: در روزهای گذشــته بانک مرکزی این 
فهرســت را در اختیــار ما قرار داد. اوا عــدد موجود در این 
فهرست بسیار پایین تر از عدد ۲۷ میلیارد دار ابتدایی است 
و در وهله دوم نتایج جلسات چندگانه برگزار شده میان اتاق 
بازرگانی و این شــرکت ها نشان می دهد فراهم نبودن برخی 
مقدمات اجرایی، مانع از بازگشــت بخشــی از این ارزها شده 
اســت.رییس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: نبود هماهنگی 
میان دســتگاه های اجرایی مانند گمرک، ســازمان توســعه 

تجارت و بانک مرکزی خود عاملی برای نرســیدن ارزها بوده 
است. تعدادی از صادرکنندگان در جلسه با اتاق ثابت کردند 
که برخی از قوانین را نمی دانســتند و آن قدر دســتورالعمل 
و مقررات وجود داشــته که امکان دسترسی به قانون اجرایی 
فعلی برای آنها دشوار شده است.خوانساری در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشاره به طرح فروش اوراق سلف نفتی از 
سوی دولت، بیان کرد: در بودجه امسال احتماا بیش از ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان کسری  بودجه داریم و دولت برای برطرف 
کردن آن روش هایی مانند انتشــار اوراق قرضه را دارد. اوراق 
سلف نفتی نیز با توجه به مدیریت انتظارات تورمی و کم هزینه 
تر بودن نســبت به سایر طرح ها می تواند جنبه مثبتی داشته 
باشــد.وی درباره آخرین وضعیت صدور کارت های بازرگانی 
جدید نیز گفت: از ابتدای مرداد بنا بود، تمام فرایندها از طریق 
سامانه جامع تجارت پیگیری شود و با وجود رسیدن به پایان 
مرداد هنوز خبری از این سامانه نیست و وقتی متقاضیان به 
اتاق مراجعه می کنند دیگر از دست ما هم کاری بر نمی آید و 

از این رو امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

ضرورت ایجاد شهرک های صنعتی 
دکترستار محمدپور -سید مهدی حمیدی 
بســیاری از کشورهای جهان امروزه به وجود آوردن مناطق و شهرهای صنعتی 
را قدم مثبت و مؤثری درراه صنعتی شدن و رشد و توسعه اقتصادی کشور خود 
می دانند. اولین  تجمعات صنعتی در انگلســتان و آمریکا در اوایل قرن اخیر با 
مالکیت خصوصی و به منظور استفاده های تبلیغاتی و مستغاتی به وجود آمدند، 
مانند منطقه صنعتی مرکز شیکاگو که نزدیک به خطوط راه آهن احداث گردید. 
و درنتیجــه مخارج حمل ونقل کااها به بازار مصرف را مســتقیماً عاید راه آهن 
شــیکاگو نمود.صنعتي شــدن به عنوان یک تصمیم سرنوشت ساز براي توسعه 
اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال رشد، ضروري محسوب می شود. ایجاد 
شهرک های صنعتي می تواند در تثبیت و نگه داشت جمعیت در نواحي مختلف، 
تأمین اشتغال و افزایش درآمد مؤثر باشد. بر این اساس در دو دهه اخیر، استقرار 
صنایع در قالب شهرک ها و نواحي صنعتي باهدف دستیابي به توسعه موردتوجه 
برنامه ریزان قرارگرفته است.امروزه باتوجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای رو 
به رشد جامعه، ایجاد شهرک های صنعتی در جهت پاسخ به نیاز انسان ها در همه 

جای دنیا احساس می گردد.
ضرورت ایجاد شهرک های صنعتی

یکي از ویژگی های بارز الگوهای توســعه ای در اکثر کشورهای درحال توسعه، 
سرعت فاحش توسعه یافتن مناطق شهری نسبت به مناطق روستایي است. به 
طوری که نه تنها در مناطق روستایي فاصله ای چشمگیر در زمینه سرمایه گذاری 
و تولید به چشــم می خورد، بلکه از حیث مســائل فرهنگــي و اجتماعي نظیر 
آموزش، سامتي و امنیت اجتماعي که همه جز پیش شرط های توسعه انساني 
هســتند نیز دارای عقب ماندگی های فاحشي نسبت به مناطق شهری هستند. 
این وضعیت مهاجرت های بی رویه را به دنبال داشــته است که مقدمه ای برای 
مشکات فراگیر اجتماعي و اقتصادی به ویژه ای در مراکز شهری بوده است. فقر، 
پایین بودن درآمد، بیکاری بــه تبع آن مهاجرت از مهم ترین چالش های پیش 
روی جامعه روســتایي اســت .راه اندازی و گسترش صنایع روستایي با توجه به 
نقش مؤثری که می توانند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعي ایفا کنند، یکي 
از مهم ترین راه حل ها برای غلبه بر معضات مناطق روستایي محسوب می شود.

وجود شــهرک های صنعتي و کارخانجات در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند 
باعث برقراری رابطه و ایجاد انگیزه و بهره برداری افراد و اهالي آن مناطق جهت 

توسعه موقعیت خود و منطقه گردد.

امام جمعه شهرستان مبارکه: 
شرکت فواد مبارکه یک همسایۀ متعهد

در شــرایط ســخت تحریم و شــیوع ویروس کرونا که بســیاری از مشــاغل، 
کســب وکارها، درآمدها و توسعه با مشکات جدی مواجه شده است، اینکه در 
فواد مبارکه تولید و توســعه ها همچنان به قوت خود باقی مانده بسیار باارزش 
است، وگرنه در شرایط عادی بسیاری از افراد و سازمان ها می توانند کار همیشگی 
خود را ادامه دهند.این مطلب را حجت ااســام و المسلمین موسوی امام جمعه 
مبارکه در دیدار ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فواد مبارکه با ایشان مطرح کرد 
و گفت: در این شــرایط خاص در سال جهش تولید، تحقق منویات مقام معظم 
رهبری از اهمیت زیادی برخوردار اســت. خوشبختانه شاهدیم که فواد مبارکه 
عاوه بر کســب توفیقات چشمگیر در تولید به تحقق مسئولیت های اجتماعی 
خود نیز با جدیت بیشتر پایبند است.وی اظهار داشت: شرکت هایی مانند فواد 
مبارکه به دلیل گســتردگی، تنوع کاری، با خطرات متعددی مواجه اند، ولی ما 
شاهد آن هستیم که  از بسیاری از خطرات پیشگیری و تعداد زیادی هم ختم به 
خیر می شود و این امر در نتیجه رویکرد مدیریت این شرکت به مسئولیت های 
اجتماعی و دســتگیری از آحاد مختلف جامعه اســت.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود بر  اهمیت موضوع صرفه جویی در مصرف آب و اســتفادۀ بهینه 
از آن تأکیــد و اظهار کرد: اینکه فواد مبارکه در دو شهرســتان هم جوار خود، 
جهت احداث شــبکۀ فاضاب و جمع آوری، تصفیه و استفادۀ  مجدد از فاضاب 
تصفیه شــده در چرخۀ تولید و آبیاری فضای ســبز خود اقدام نموده، عاوه بر  
بــرکات دنیوی، اجر   اخروی نیز  در  پی دارد؛ چراکه در آیات و احادیث زیادی 
از آب به عنوان مایۀ حیات یادشده است.حجت ااسام موسوی در ادامه سخنان 
خود توسعۀ فرهنگی شهرســتان مبارکه را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه 
تعامات فواد مبارکه با شهرســتان در این زمینه نیز باید توســعه یابد، گفت: 
ازآنجاکه شــرکت فواد مبارکه به عنوان یک همسایۀ متعهد همواره به توسعۀ 
منطقۀ پیرامونی خود در حوزه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه 
داشته اســت، به نظر می رسد باید با برنامه ریزی های بهتر از ظرفیت های فواد 
مبارکه در توســعۀ فضاهای فرهنگی و مذهبی شهرستان استفاده شود تا از این 

طریق شاهد رشد تعالی فرهنگی جامعه باشیم.

طبق اعام کمیته HSEE ایمپاسکو:
 معادن برتر معرفی شدند

معادن سنگ آهن سیرجان، سرب و روی انگوران و زغالسنگ البرز مرکزی رتبه 
یک تا ۳ را در این ارزیابی کسب کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، طبق بررسی کارشناسی کمیته HSEE شرکت بر اساس 
شاخص های مصوب از قبیل ممیزی ایمیدرو و حضور در مانورهای آتش نشانی 
و فوریت های پزشــکی و کمک های اولیه، مجتمع های سنگ آهن سیرجان، 
سرب و روی انگوران و شــرکت زغالسنگ البرز مرکزی به عنوان مجتمع های 
برتر ایمپاسکو معرفی شدند.بر اساس این گزارش مجتمع نفلین سینیت کلیبر 
بیشترین رشد را به لحاظ کنترل غبار باطله ها، احداث تصفیه فاضاب و غیره در 
میان ۲۱ مجتمع تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران کسب کرده است.

طبق اعام کمیته HSEE ایمپاســکو شرکت پارت گودال گیتی )راهبر مجتمع 
فروکروم سبزوار( به عنوان راهبر برتر در میان سایر راهبران شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران معرفی شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
طرح اعزام پزشک عمومی به روستاهای 

شهرستان بهاباد
 در راســتای اشــاعه فرهنگ همیــاری و تعمیم خدمات بهداشــتی درمانی 
 در مناطــق کــم برخــوردار حــوزه فعالیــت شــرکت معدنــی و صنعتــی 
چادرملو ، از ابتدای مرداد ماه ســال جاری این شــرکت اقدام به اعزام پزشــک 
عمومی به روســتاهای شهرســتان بهاباد نمود .این خدمات بطور رایگان انجام 
 میشود و هر پنجشنبه تیم پزشکی به یکی از روستاهای بهاباد اعزام می گردد.

گفتنی است بهاباد از شهرستانهای استان یزد در 6۵ کیلومتری  معدن چادرملو 
قرار گرفته است .

گزیده خبر

معاون وزیر صنعت:
اکتشافات زیر زمینی تا عمق ۲۰۱۰ متری تحقق یافته است

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ورود ایمیدرو به اکتشافات عمقی و شناسایی معادن عمیق یک ضرورت است 
و شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی، در این مســیر گام برداشته و در عمق ۲۰۱۰ متری اکتشاف کرده است و باید آن را 
توسعه داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو(، خداداد غریب پور در 
جلسه مجمع ساانه ایمپاسکو افزود: اولویت کشور اکنون، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی است و رفع ریشه ای این مشکات، 
برداشتن گام های بزرگ است.وی اضافه کرد: امروز با توجه به شرایط پیش رو، ناچاریم نفت را از سبد صادراتی به حداقل 
برسانیم و بخش معدن می تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت و دستیابی به این اهداف شود. رییس هیات عامل 
ایمیدرو با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معدن، باید گام های بزرگی برداشــته شــود، گفت: برای جهش 
تولید در این بخش، باید جهش اکتشاف و سرمایه گذاری )استخراج و فرآوری( انجام شود و در این روند، تولید حلقه آخر 
است.به گفته وی، با توجه به ظرفیت باای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان یکی از شرکت های دولتی، 
باید رویکرد جدیدی در حوزه اکتشاف، حفاری و بومی سازی این شرکت انجام شود و از این رو، باید گلوگاه های این حوزه 
را از نظر تامین ماشین آات، تامین ارز و حتی استفاده از پیمانکاران خارجی برطرف شود.غریب پور تصریح کرد: از نظر 
تامین مالی، برای توسعه اکتشافات، محدودیتی نیست و اکتشاف زیر زمینی تا عمق ۲۰۱۰ متررییس هیات عامل ایمیدرو 
با بیان اینکه به شناسایی و اکتشاف معادن زیر زمینی وارد شده ایم و اکنون همه معادن روباز کشور شناسایی و مورد بهره 
برداری قرار گرفته است.وی پیش بینی کرد: بهره برداری از معادنی مانند چادرملو بدلیل اتمام ذخیره تا چهار سال آینده 

به اتمام برسد، بنابراین ورود ایمیدرو به اکتشاف های عمقی و شناسایی معادن عمیق یک ضرورت است.

معاون وزیر کشور:
 ۲۲ درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی کشور 

غیر فعال هستند
معاون اقتصادی وزیر کشــور گفت: یکی از برنامه های مهم دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال کردن ۱۵۰۰ 
واحد غیرفعال در کشور است که سهم استان البرز ۱۰۰ واحد خواهد بود.بابک دین پرست دیروز سه شنبه ۲۸ مرداد در حاشیه 
بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرســتان اشتهارد که با همراهی استاندار البرز صورت گرفت، گفت: وزارت کشور برای 
توسعه شهرستان های کمتر توسعه یافته برنامه ویژه ای دارد که شهرستان اشتهارد نیز در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره 
به مصوبه هیئت وزیران که منجر به معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد شد، گفت: این مهم برای تولیدکنندگان از اهمیت 
باایی برخوردار است و باعث ارتقای انگیزه در میان آنها می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور 
با اشــاره به بازدیدهای که از واحدهای تولیدی و صنعتی مســتقر در شهرک صنعتی اشتهارد انجام شده است، گفت: برخی از 
این واحدها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند.دین پرست در بخش دیگری با اشاره به وجود ۴6 هزار واحد مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، گفت: از این تعداد ۹۸۰۰ واحد یعنی حدود ۲۲ درصد غیرفعال هستند.وی با اشاره به وجود 
۳۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال در کشــور، گفت: ۴۰ درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، ۲۳ درصد با 
ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۴ درصد با ظرفیت باای ۷۰ درصد مشــغول به فعالیت هستند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کشور یکی از برنامه های مهم دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال کردن هزار و ۵۰۰ 

واحد غیرفعال در کشور دانست که سهم استان البرز ۱۰۰ واحد خواهد بود.

وزارت  منتشــره  آمارهــای  بررســی 
صنعــت، معــدن و تجــارت حاکی از 
رشــد تولید ماشین لباسشــویی، انواع 
تلویزیون و یخچــال و فریزر از ابتدای 
امســال تا پایان تیرماه نسبت به مدت 
مشابه پارســال است.برپایه این آمارها، 
در مدت یاد شــده ۲۸۹ هــزار و ۵۰۰ 
کشور  در  ماشین لباسشــویی  دستگاه 
تولید شــد.این آمار در مقایسه با تولید 
۱۷۰ هزار و ۴۰۰ دســتگاهی در مدت 
مشــابه پارسال رشــد 6۹.۹ درصدی 
نشان می دهد.همچنین تا پایان تیرماه 
۳۴۱ هــزار و ۵۰۰ دســتگاه تلویزیون 
از ســوی کارخانجات داخلی تولید شد 

که در هم ســنجی با تولیــد ۲۱۱ هزار 
و ۸۰۰ دســتگاهی چهار ماهه نخست 
پارســال رشــد 6۱.۲ درصدی داشته 
است.در تولید یخچال و فریزر نیز رشد 
۱۲ درصدی به ثبت رســید. در چهار 
ماهه امسال ۴۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
از این محصوات تولید شــد، در حالی 
که آمار تولید آنها در مدت مشابه سال 
گذشته ۴۴6 هزار دســتگاه بود.به اگر 

چه بخش خصوصی همچنان از کاهش 
تخصیص ارز مواد اولیه به تولیدکنندگان 
لوازم خانگی و مشکات تولید گایه دارد، 
اما آمارها از افزایــش تولید چهار ماهه 
نخست امســال حکایت دارد.با وضعیت 
کنونی کمبود ارز، تامیــن مواد اولیه و 
قطعــات مورد نیاز تولیــد لوازم خانگی 
دچار مشــکل شده اســت. با این حال 
در شــرایط کنونی همه شــرکت ها در 

تاشند تا کااهای با قیمت مناسب به 
منظور تامین نیاز مصرف کنندگان تولید 
کنند.در این زمینه ســخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی به ایرنا گفت: 
مطابق برنامه ریزی انجام شــده، یکی از 
واحدهای تولیدی بزرگ کشور تا پایان 
امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
لوازم خانگــی ارزان تولیــد و در اختیار 
گروه های هدف قرار می دهد.»حمیدرضا 
غزنوی« افزود: این لوازم خانگی، هر چند 
با امکانات کمتر اما با کیفیت مناســب 
خواهند بود که تاش شده »بدون یک 
ریال ســود« به دست اقشار آسیب پذیر 

برسد.

رشد تولید سه قلم لوازم خانگی 
در چهار ماهه امسال

تعریف ۴ هزار میلیارد تومان پروژه داخلی سازی با 
همکاری دانش بنیان ها

ت معــاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعریف پروژه های داخلی ســازی به 
ارزش چهار هزار میلیارد تومان در صنعت خودروســازی با همکاری نظامی ها و شرکت های 
دانش بنیان خبر داد.»مهدی صادقی نیارکی« افزود: در راســتای نهضت ساخت داخل، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در تاش است تا از همه ظرفیت های موجود کشور استفاده کند.
وی بیان داشــت: در این مســیر تاکنون از پتانسیل جامعه قطعه سازی و تشکل ها، واحدهای 
تولیدی پیشتاز، شــرکت های دانش بنیان، وزارت دفاع و شرکت های زیرمجموعه، همچنین 
فرماندهی هوافضای ســپاه اســتفاده، قرارداد منعقد و پروژه تعریف شــده اســت.به گفته 
صادقی نیارکــی، این پروژه ها با شــرکت ها و مجموعه هایی تعریف شــده که در لبه فناوری 
و تکنولــوژی در حرکتنــد تا در زمینه قطعــات خارجی و وارداتی به عمق ســاخت داخل 
مناســبی دست یابیم.وی خاطرنشان کرد: شرکت ها و مجموعه های یادشده تاکنون در زمینه 
داخلی سازی قطعات و سیستم های با فناوری باا )HighTech( به ویژه سیستم های توربوشارژ 
)پُرخوران(، یی.سی.یو )ECU - کامپیوتر خودرو(، برخی سنسورهای خاص و غیره وارد عمل 
شــده و همکاری هایی تعریف کرده اند.این مقام مســوول در عین حال یادآوری کرد: پس از 
ســاخت نمونه های اولیه، پاس کردن تســت های یک روزه و غیره، اجرایی شــدن کامل این 
پروژه ها نیازمند تامین نقدینگی است.وی ادامه داد: نظام های مالی و اقتصادی سازندگان این 
قطعات و سیســتم ها باید اصاح شــود، زیرا برای خودروسازان و سازندگان تامین نقدینگی 
اولویت دارد و باید بر مبنای درآمدهایی که دارند در پروژه های جدید ســرمایه گذاری کرده 
و عمق ســاخت داخل را ارتقا دهند تا ضرر نکرده، پلتفرم های خود را توســعه داده یا روی 
پلتفرم های جدید سرمایه گذاری کنند.معاون امور صنایع وزارت صنعت اظهارداشت: از مجموع 
حدود ۳۳۰ میلیون یورو قراردادی که از پارســال تا امروز برای توســعه داخلی ســازی امضا 
شــده، تاکنون 6۰ میلیون یورو از آنها ساخت داخل شده، به تولید انبوه رسیده و در اختیار 
خودروسازان قرار گرفته است.وی ادامه داد: تحقق باقی مانده این قراردادها نیازمند زمان است 
و باید مراحل طراحی، تکوین، ساخت نمونه های اولیه، تست اولیه محصول و در نهایت تولید 

انبوه را بگذرانند.

 ضمانت تداوم اجرای داخلی سازی
صادقی نیارکی در پاســخ به این پرســش که چه ضمانتی برای تداوم اجرای این پروژه ها در 
آینده با احتمال کاهش تحریم ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: عمده قطعاتی که تاکنون برای 
داخلی سازی در نظر گرفته شده، از قطعات های تکی که تیراژ اقتصادی هم دارند در نظر گرفته 

شده است و با توجه به افزایش نرخ ارز، ساخت داخل آنها توجیه اقتصادی دارد.

مسوول توسعه صادرات روسیه:
آمادگی روسیه برای تامین ماشین 

آات معدنی ایران
 مسوول توسعه صادرات روسیه در ایران از اعام آمادگی روسیه 
برای تامین ماشین آات بخش معدن وصنایع معدنی ایران خبر 
داد و گفت: نرخ تسهیات بانکی دریافتی نیز کمتر از کشورهای 
اروپایی اســت و به میزان ۱.۵ درصد پیش بینی می شود.»پاول 
بوخانف « ) Pavel Bukhanov(مســوول توسعه صادرات روسیه 
در ایران در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام 
مهندســی ایران، ، پیرامون چگونگی همکاری این کشور برای 
تامین ماشین آات مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی ایران 
گفت: مرکز توســعه صادرات روســیه یک برنامه ویژه از سوی 

دولت برای تامین ماشین آات و تجهیزات معدنی دارد.
به گفته وی، چنانچه تجهیزات و ماشــین آات وارداتی با بهره 
گیری از تســهیات بانکی انجام شــود، نرخ بهره ای که به آن 
تعلق می گیرد کمتر از نرخ بهره کشــورهای اروپایی اســت.

بوخانف توضیح داد: نرخ بهره کشــورهای اروپایی چهار درصد 
پیش بینی شده، اما روسیه در این ارتباط نرخ بهره ۱.۵ درصدی 
را کارسازی خواهد کرد.وی افزود: فهرست تجهیزات و ماشین 
آاتی که مشمول برخورداری از این نرخ بهره می شوند، تعداد 
دو هزار و ۵۰۰ قلم کااســت و روسیه حمایت خود را در این 
زمینه اعمال می کند.مسوول مرکز توسعه صادرات روسیه در 
ایران تصریح کرد: کشور متبوعش برای تمامی اقام مورد نیاز 
بخش معدن و صنایع معدنی ایران که در این فهرست قرار دارد، 
آماده اســت.   بر اساس گزارش سازمان گمرک روسیه، ایران با 
روسیه در سال ۲۰۱۸ یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دار مبادات 
بازرگانی داشــتند که یک میلیــارد و ۲۰۷ میلیون دار آن را 
صادرات به ایران و ۵۳۳ میلیون دار را واردات از ایران شــامل 
می شــود.این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ ایران و روسیه 
یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون دار مبادات بازرگانی داشــته که 
صادرات کااهای روســیه به ایران یک میلیارد و ۳۱۴ میلیون 

دار و واردات از ایران ۳۹۲.۲ میلیون دار بود.
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نگـــاه

بانک ها

رییس سازمان بورس:

مسئولیت سود و زیان به عهده سهامدار است
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار می گوید ایــن بازار در 
ماه های گذشته از نظر جذب سهامدار جدید و افزایش نقدینگی 
رکوردهایی تاریخی را به ثبت رسانده و در هر روز بیش ۱۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه 
می شود. حسن قالیباف اصلی دیروز در نشست هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بررســی عملکرد بازار بورس از 
نظر جذب سهامدار جدید نشــان می دهد که اگر در سال های 
قبل در مجموع ۵۰ هزار ســرمایه گذار جدید وارد بازار می شد، 
عددی قابل توجه بود. این عدد در ســال ۱۳۹۷ به حدود ۱۰۰ 
هزار و در ســال ۱۳۹۸ به ۸۲۰ هزار سهامدار جدید رسید ولی 
اعداد در ســال جاری به شــکل جدی تغییر کرده اند و تنها از 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون کد معاماتی 
جدید به ثبت رســیده است.وی با بیان اینکه سهامداران جدید 
به طــور میانگین حضور خود در بازار ســرمایه را با حدود ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون تومان نقدینگی آغاز می کنند، گفت: بر اســاس 
براوردها از عملکرد ســال جاری هر روز حــدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
هزار کد معاماتی توســط شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر 
می شــود و اگر همین میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان 
را در نظــر بگیریم، در هر روز بیــش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می شود.رییس 
سازمان بورس با بیان اینکه برای حفظ نقدینگی باید روند عرضه 
سهام شرکت ها در بورس ادامه پیدا کند، گفت: بررسی ها نشان 
می دهد که از اول سال تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
جدید وارد بورس شده است. برای حفظ این اعداد و عمق بخشی 
به بازار، باید عرضه اولیه شرکت ها در بورس را افزایش داد که در 

این زمینه نیز از ابتدای سال اقدامات خوبی صورت گرفته است.
قالیباف توضیح داد: طبق آمارهای ســال گذشته، میزان عرضه 
اولیه در بورس ۵۳۰۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در ســال 
جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تاش می شود 

که ادامه پیدا کند. ما رسما به شرکت های بخش خصوصی اعام 
می کنیم که امکان عرضه سهام آن در بازار بورس وجود دارد و 
برای آنکه مدیریت از دست سرمایه گذار و موسس خارج نشود، 
شــیوه هایی طراحی شده است.وی با اشــاره به در نظر گرفتن 

سهام ممتاز برای شرکت هایی که قصد عرضه در بورس را دارند، 
گفت: یکی از نگرانی های اصلی ســرمایه گذاران این شرکت ها 
این است که مدیریت خود بر شرکت یا سازمان خود را از دست 
می دهند. ما به این منظور ســهام ممتاز را در نظر گرفتیم که 
با اســتفاده از آن مدیریت شرکت تغییر نمی کند و این نگرانی 
بخشــی از سرمایه گذاران را برطرف خواهد کرد.به گفته وی، با 
سرعت گیری فرایند پذیرش شرکت ها در بورس، در هفته های 
گذشــته حدود ۱۰ شرکت در فرابورس پذیرفته شده اند و ۱۰۰ 
شــرکت نیز درخواســت خود را نهایی کرده اند. در کنار آن ۵۰ 
شرکت نیز درخواست ورود به بورس تهران را ارائه داده اند.رییس 
ســازمان بورس با بیان اینکه ســهامداران و سرمایه گذاران در 
بورس باید به ماهیت این بازار توجه داشــته باشند، بیان کرد: 
این نگرانی که بازار بورس به سرنوشــت موسســات مالی دچار 
می شــود از اساس اشتباه اســت، زیرا این موسسات وعده سود 
قطعی می دادند اما در بازار بورس همزمان سود و زیان در اختیار 
سرمایه گذار است و سهامدار خود می داند که بازار بورس چه نوع 
بازاری است.قالیباف ادامه داد: با توجه به میزان ریسکی که افراد 
می پذیرند امروز صندوق های با درآمد ثابت، با درآمد مختلط و 
صندوق سهامی داریم و در کنار آن فعالیت در بازار سرمایه نیز 
ادامه دارد. پس افراد باید ضمن ســنجش شرایط بازار و ارزیابی 
که از سهم ها دارند، میزان ریســک مورد عاقه شان در حضور 
در این بازار را نیز مشخص کنند.وی خاطرنشان کرد: ذات بازار 
سرمایه با باا و پایین و افت و رشد شاخص همراه است و تمامی 
سهامداران این بازارها در سراسر جهان می دانند که شرایط این 

بازار چگونه است.

بورس نیاز به اصاح داشت
یک تحلیل گر بازارهای مالی با بیان اینکه هر رشد شتابانی به اصاح قیمت ها در 
تاار شیشــه ای منجر می شود گفت:بعد از سقف شکنی های پی در پی شاخص، 
ریزش های چند وقت اخیر طبیعی بود چون بورس به اصاح نیاز داشــت.فرهاد 
راد اظهار داشــت: نگاهی به آمار داد و ســتدهای بورس در ۵ ماه ابتدایی ســال 
جاری نشــان می دهد که این بازار در یک کانال صعودی پُرشتاب قرار داشت و 
انتظار وقوع اصاح شاخص و قیمت سهام شرکت ها غیر طبیعی نبود، به همین 
دلیل سرمایه گذاران نباید با تصمیم های هیجانی اقدام به خرید و فروش کنند 
و تصور نکنند که بازار ســهام همیشه در یک مسیر صعودی و بدون اصاح قرار 

خواهد داشت.

ریشه های افت بورس
وی در ادامه در خصوص ریشــه های نوســان و افت شدید بورس در چند وقت 
اخیر تصریح کرد : هر چند نوســان جزو ذات بورس است و در این بازار برخاف 
سایر بازارها ریسک های سیستماتیک و غیر سیتماتیک به سرعت در آن اثرگذار 
خواهند شد اما باید اذعان داشت که برخی ناهماهنگی ها در دولت، وزارتخانه ها 
از یک سو عرضه صندوق دارا دوم را با ابهام روبرو کرد و از سویی دیگر اعام وعده 
گشایش های اقتصادی که تا به امروز عملی نشده و مسائلی از این دست هم در 
ریزش های بورس بی تاثیر نبود و باعث شد تا بی اعتمادی و سردرگمی بیشتری 
در بین سرمایه گذاران تاار شیشه ای حاکم شود که زمینه ساز این افت ها بود. 
هر چند در ادامه با شفاف سازی هایی که از سوی مقامات مرتبط صورت گرفت 
برخی از ابهام ها اندکی برطرف شــد اما به هر حال تاثیر مخرب اظهار نظرها و 

تصمیم های نسنجیده در بورس برای همگان عیان شد.

رفتار هیجانی نوسهامداران
راد گفت: در این میان با توجه به آمارهای اعام شده تعداد کدهای معاماتی در 
مرز ۶ میلیون کد سهامداری قرار دارد و ما شاهد حضور نوسهامداران کم تجربه 
ای هســتیم که با کوچکترین رشد و کاهش قیمت ها در بورس اقدام به معامله 
می کنند و با تشکیل دادن صف های فروش سنگین جو بازار سهام را به سمت پر 

نوسان شدن هدایت می کنند.

نقش سازمان بورس در فرهنگ سازی منسجم
این تحلیل گر در خصوص این مســئله که راه حل کنترل رفتارهای هیجانی در 
بورس چیست نیز معتقد است: سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه 
باید با اســتفاده از ظرفیت های موجود در همه ارکان زیر مجموعه خود اقدامات 
منســجم و تاثیرگذاراتری در زمینه فرهنگ سازی، آموزش و حتی فراهم کردن 
بسترهای به روز تر برای آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه انجام دهد که در حال 
حاضر مطلقا شاهد آن نیستیم و نهاد ناظر در مقابل این حجم از استقبال میلیونی 
مردم و ورود به بازار سرمایه تنها به یک نظاره گر تبدیل شده است که این روش 
اساسا مناسب وضعیت فعلی بازار سرمایه با این حجم از عمق و معامات نیست.

چشم انداز بورس
راد درباره چشم انداز بازار سرمایه در ماه های آینده نیز گفت: با توجه به گزارش 
های اغلب مثبت ۳ ماهه ناشران بورسی که در کدال ارائه شده و ورود نقدینگی 
تازه که همچنان به بازار ادامه دارد روند مناسب و سبزی را برای بورس می توان 
ترسیم کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن این مسئله که نگاه دولت به بازار سرمایه 
برای جبران بخشــی از کسری بودجه حمایتی است اگر شاهد بی تدبیری هایی 
همانند حاشیه های عرضه یا عدم عرضه صندوق ETF دوم، عرضه بی محابای سهام 
عدالت برای فروش که فشار سنگینی را بر کلیت معامات بورس تحمیل کرد و 
البته اختاات همیشگی سامانه معاماتی بورس نباشیم می توان به تثبیت یک 

روند متعادل میان مدت در بورس امیداور بود.

در طرح تجهیز منابع »به سوی برتری« محقق شد؛
حفظ سیر صعودی جذب منابع ارزان قیمت

همکاران ســخت کوش بانک آینده، موفق شــدند تا 
در طرح تجهیز منابع »به ســوی برتری«، به دستاورد 
منحصر به فردی رسیدند.طرح مدیریت تجهیز منابع »به 
ســوی برتری« در روز پنج شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۳، پایان 
یافت. این طرح، از روز ســه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ آغاز و 
به مدت یک ماه در راستای تجمیع منابع ادامه داشت که تاش همکاران شعب 
سراسر کشور به منظور بیشینه ســازی فروش محصوات و کیفیت خدمات در 
شاخص هایی نظیر: افتتاح سپرده، طرح اعتباری آینده داران، ارائه تسهیات در 
قالب محصوات مصوب بانک مرکزی ج.ا.ایران و محصوات و خدمات بانکداری 
الکترونیکی، با قوت روزافزون باقی اســت. از جمله دستاوردهای منحصر به فرد 
همکاران شعب در بازه زمانی یاد شده، حفظ سیر صعودی در جذب منابع ارزان 
قیمت، وصول مطالبات و معوقات، فروش طرح اعتباری آینده داران بوده اســت.

شایان ذکر است؛ آن دسته از شعبی که موفق به افزایش منابع خود در مقایسه با 
آغاز طرح »به سوی برتری« شدند، حسب تصمیم مدیران محترم بانک، از پاداش 

آن بهره مند گردیدند.

 بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شعبه 
توانیر ولیعصر )عج(

مدیر عامل بانک مســکن به همراه قاسمی عضو هیأت 
مدیــره و ایزدی مدیر امور ارتباطــات و حوزه مدیریت 
،از شــعبه توانیر بازدید کرد و در جریــان امور جاری 
آنها قرار گرفت .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، دکتر شــایان مدیر عامل بانک طی سخنانی در 
جمع کارکنان شــعبه توانیر ولیعصر)عج( با تقدیــر از زحمات آنان تصریح کرد 
: انتظار بنده این اســت که تمامی کارکنان دســت به دست یکدیگر بدهند و با 
عملکردی خوب و منسجم ، اهداف شعبه را تحقق بخشند .مدیر عامل بانک در 
بخش دیگری از ســخنانش خاطر نشان کرد : آماده شنیدن نظرات ، دیدگاه ها 
و پیشنهادهای سازنده کارکنان در تمامی بخش های صف و ستاد هستیم تا در 
کنار یکدیگر عملکرد کل بانک را ارتقاء بخشــیم .محمود مجیدی رییس شعبه 
توانیر ولیعصر)عج( در ادامه ضمن خوشــامدگویی به مدیر عامل و هیأت همراه ، 
بازدید از شعبه توانیر ولیعصر را مایه دلگرمی و افزایش انگیزه کارکنان عنوان کرد 
و گفت : بازدید مدیران ارشــد بانک از شعب و آشنایی آنان با کارکنان ، همواره 

خاطر آنان باقی خواهند ماند.

شــاخص بورس روند صعودی به خود 
گرفــت و تاکنــون بیــش از ۲۷ هزار 
واحد رشــد کرده اســت. شاخص کل 
بــورس دیروز تا ســاعت ۱۲:۳۸ با ۲۷ 
هــزار و ۷۹۷ واحــد صعــود رقم یک 
میلیون و ۸۴۳ هزار واحد را ثبت کرده 
اســت. شــاخص کل با معیار هم وزن 
نیــز تاکنون ۴۷۰۴ واحد رشــد و رقم 
۴۹۲ هــزار و ۴۵۶ واحــد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار تا این لحظه یک 
میلیون معامله بــه ارزش ۱۴۹ هزار و 
۲۴۲ میلیارد ریــال انجام دادند.صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس، معدنی و 
صنعتی گل گوهر، ایران خودرو، فواد 
مبارکه اصفهان، بانک پارسیان و سرمایه  
گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
ســرمایه  گذاری غدیر نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیــر منفی را روی 
بورس گذاشتند. همچنین فواد مبارکه 
اصفهان، ســرمایه  گذاری غدیر، بهساز 
کاشــانه تهران، ملی صنایع مس ایران، 

بانــک تجارت، بانک پارســیان و ایران 
خودرو نمادهای پربیننــده این بازار را 
تشــکیل دادند. براین اساس معامات 
بازار بــورس برای جلوگیــری از بروز 
اختال در هسته تا ساعت ۱۵:۱۵ ادامه 
خواهد داشت.در آن سوی بازار سرمایه 
فرابورس در حالی به کار خود پایان داد 
که شــاخص کل این بازار با ۳۴۲ هزار 
واحد صعود رقم ۱۹ هزار و ۴۶۵ واحد را 
ثبت کرد. در این بازار ۷۳۲ هزار معامله 
به ارزش ۹۹ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال 

انجام شد.
پتروشــیمی مــارون، ســنگ آهــن 
گوهرزمین، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 
زاگرس، ســهامی ذوب آهن اصفهان و 
ســرمایه  گذاری صبا تامین نسبت به 
سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و 
در مقابل پلیمر آریاساســول نسبت به 
سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را 

روی فرابــورس گذاشــتند. بانک دی، 
پتروشیمی  اصفهان،  سهامی ذوب آهن 
تندگویان، ســرمایه  گذاری صباتامین، 
س. توســعه و عمران اســتان کرمان، 
گروه سرمایه  گذاری میراث فرهنگی و 
صنایع ماشین های اداری ایران نمادهای 

پربیننده فرابورس بودند.

هفته  اولیه های  عرضــه  جزئیات 
جاری

بازار ســرمایه شــاهد عرضه اولیه نماد 
»گدنــا« در روز سه شــنبه در بــازار 
فرابــورس و نمــاد »غکــورش« امروز 
چهارشــنبه در بازار بورس خواهد بود.  
۶۰ میلیــون ســهم شــرکت »تهیه و 
توزیع غذای دنــا آفرین فدک« معادل 
۲۰ درصد سهام این شرکت، امروز )سه 
شنبه( به عنوان شانزدهمین عرضه اولیه 
امسال بازار سرمایه در بازار دوم فرابورس 

ایران ثبت سفارش می شود. این میزان 
سهام در محدوده قیمتی ۵۸۰ تا ۶۰۰ 
تومان برای هر سهم و با ۲۰ سهم برای 
هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد 
شد.تاریخ تخصیص سهام نیز چهارشنبه 
۲۹ مرداد خواهــد بود.همچنین  فردا 
)چهارشنبه ۲۹ مردادماه(  تعداد ۳۶۰ 
میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از سهام 
شــرکت »صنعت غذایی کوروش« به 
عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت 
در فهرست شرکت های پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهادار تهران در بخش 
»محصوات غذایی و آشامیدنی به جز 
قند و شــکر«، گروه »تولید روغن های 
حیوانی و نباتی« و طبقه« تولید روغن 
ها و چربی هــای گیاهی و حیوانی«در 
فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد » 
غکورش » به شیوه ثبت سفارش جهت 
کشف قیمت عرضه خواهد شد.حداکثر 
ســهمیه هرکد حقیقی و حقوقی ۱۰۰ 
سهم و سقف و کف قیمت نیز ۲۹۰۰ و 

۲۷۵۰ تومان است.

صعود شاخص بورس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره ۹۹/5۷۰ آقای صدیق شکری 
فرزند محمد به کدملی ۳۸5۹۰۹۴۰۹۲ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
1۶۹/15 متر مربع به شــماره پاک 1۲۶۲۳ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره 
خریداری از مالک رســمی آقای ستار مرادی ۲-برابر رای شــماره ۹۹/51۶ آقای جهانگیر 
شیرزاد فرزند رحیم به شماره ملی ۳۸5۰۰۹۹۴۶۶ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 1۰۶/۴۰ متر مربع به شماره پاک 1۲۶۲۰ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالشی ۳-برابر رای شماره ۹۹/51۹ آقای 
حبیب اه شــاه محمدی فرزند عبداه به شماره ملی ۳۸5۸۹5۹۹۳۶ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی بان چولباغ به مساحت 5۲۲۳۰/۶۰ متر 
مربع به شــماره پاک ۷۲۰ فرعی از 1۳ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره قریه رشــید آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید حسینی ۴-برابر رای شماره ۹۸/11۲۶ آقای عارف 
اللهمرادی فرزند محمد به شماره ملی ۳۸5۹۳۲۴۶۶۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم با مشهوریت محلی که له ک ئاوی به مساحت ۳۹۷۷۰ متر مربه به شماره پاک 
۶ فرعی از 5۴ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه معین آباد خریداری از مالک رســمی 
آقای کریم امامی 5-برابر رای شماره ۹۹/5۳۹ آقای محمد اولی فرزند محمد سعید به شماره 
ملی ۳۸5۹۳۰15۲۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۲5555۸ 
متر مربع به شماره پاک ۲۳5 فرعی از 5۰ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریع شالیشل 
خریداری از محل مســتثنیات مالکانه سید علی جعفری ۶-برابر رای شماره ۹۹/5۲1 خانم 
احترام نوری فرزند شــکراه به شماره ملی ۳۸5۹۸۷۳۳۳۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی کنار آبادی به مساحت ۳۸۶11 متر مربع به شماره 
پاک 15۲ فرعــی از 15 اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک 
رســمی آقای حسن نوری ۷-برابر رای شماره ۹۹/5۷۲ آقای ناصر حبیبی فرزند حسین به 
شــماره ملی ۳۸5۸۷۸5۶۹5 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت 
محلی کنار جاده دربند به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به شماره پاک 5۹۶ فرعی از ۷5 اصلی 
واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه نســاره علیا خریداری از مالک رســمی آقای محمد علی 
خالدیان ۸-برابر رای شــماره ۹۹/۳۶۴ خانم حمیده شاهمرادی فرزند احمد به شماره ملی 
۳۸5۹۲1۰۹۷1 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی کویل 
ول به مساحت ۴۸۷۰۳ متر مربع به شماره پاک ۳۶۹ فرعی از 1۴ اصلی واقع در بخش 1۴ 
دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقایان محمدرحیم ، عبداه و احمد شاهمرادی 
۹- برابر رای شماره ۹۹/5۲۳ آقای ناصر اکبری فرزند عبداله به شماره ملی ۳۸5۹۴۷1۲۰1 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی ای قبرستان به مساحت 
۳۸۳۷۹ متر مربع به شــماره پاک ۷5 فرعی از 5۳ اصلی واقع در بخش1۴ دیواندره قریه 
دباغ خریداری از مالک رسمی آقای مراد سبزی 1۰-برابر رای شماره ۹۹/51۴ آقای صدیق 
نعمتی فرزند عبداله به شماره ملی ۳۸5۹۲۹۷۳۴1 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت۸۳/۶۰ متر مربع به شماره پاک 1۲۶۲1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ 
دیواندره خریداری از مالک رسمی خانم محترم حمیدی. بدیهی ست در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 13۹۹/۰۵/1۴ 

وتاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه 13۹۹/۰۵/۲۹ 
پیرمحمدی - رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف ۲۸۴(

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
دراجرای مفاد پرونده اجرایی ۹۹۰۰۰۹۴ شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دیواندره 
درنظر دارد ۱۸/۲ هکتار زمین زراعتی دیم  ماترک مرحوم کیکاوس حسنی واقع در روستای حیدر 
دیده بان به قیمت پایه ای ۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰ ریال را از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ســاعت 
۱۰ صبح در دفتر شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند.کســانی که تمایل به خرید دارند 
میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به اعام قیمت پیشنهادی به این اجرا اقدام و در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده باید ۱۰ درصد بهارا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اباغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت 

سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
عبدی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری دیواندره )330(

کمیسیون تشــخیص ماده 12 قانون زمین شهری به موجب 
نظریه شــماره 263-99ک مــورخ 99/5/23 پاک ثبتی 
4330 فرعی، قطعه 160 تفکیکی، از 163 اصلی به مســاحت 
2400 مترمربع، به نشانی فردیس، شهرک وحدت را دایرباغ 
تشخیص و اعام نموده اســت. لذا به استناد مصوبه مورخ 
70/11/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و 
به فاصله 10 روز  به اطاع مالک و صاحب سایر حقوق قانونی 
پاک مطروحه می رســاند تا در صورت اعتراض احتمالی به 
نظریه صادره مراتب اعتراض خود را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند. بدیهی 
اســت در صورت اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی 

و ازم ااجرا است.

 آگهی اعان نظریه کمیسیون
 تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری 

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ول
ت ا

نوب

 رییس اداره کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بین المللی بانک توسعه صادرات 
خبر داد:

 راه اندازی خط سوم انتقال برق ایران 
به ارمنستان طی ۶ ماه آینده

رییس اداره کل تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات از راه 
اندازی خط ســوم انتقال برق دو مداره ۴۰۰ کیلو ولت به طول ۲۷۵ کیلومتر شامل 
طراحی، مهندســی، ساخت، نصب و راه اندازی به همراه پست های انتقال برق طی 
۶ مــاه آینده خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، کامران 
رضوانی، گفت: این پروژه با ســرمایه گذاری بالغ بر ۸۳ میلیون یورو از ســوی بانک 
توسعه صادرات در قالب اعتبار خریدار تامین مالی شده و خاطر نشان می شود، این 
ابزار بانکی منحصر بفرد صرفاً توسط بانک توسعه صادرات ایران در نظام بانکی ارائه 
 شــده که راهبرد استراتژیک در نفوذ در بازارهای هدف صادراتی محسوب می شود.

وی با اشاره به راه اندازی پروژه خط ۳ انتقال برق ایران به ارمنستان، افزود: این پروژه 
که با ســرمایه گذاری بالغ بر ۸۳ میلیون یورو از سوی بانک توسعه صادرات تامین 
مالی شده ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و پروژه خط انتقال برق 
در بخش پســت موضوع تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی پست ۴۰۰/۲۲۰ کیلو 
ولت واقع در نورآوران با سیســتم کنترل DCS است.وی، تامین مالی در قالب اعتبار 
خریدار در این پروژه را یکی از موفق ترین موارد تامین مالی شده توسط نظام بانکی 
در شــرایط حاکم دانست و گفت: اعتبار خریدار یکی از تسهیات پایه ای محسوب 
می شــود که تکنولوژی آن در اختیار اگزیم بانک های معروف جهان اســت که در 
کشــورمان چنین تسهیاتی توسط بانک توســعه صادرات در راستای رسالت خود 
جهت حمایت از صادرات و تسهیل فرآیند مبادات تجاری در سطح کان اقتصادی 
 به بانک ها و خریداران خارجی کاا و خدمات فنی و مهندسی ایرانی ارائه می شود.

رضوانی تصریح کرد: در واقع بانک توسعه صادرات ایران عاوه بر تسهیات معمول و 
سنتی حاکم بر نظام بانکی کشور که عمدتا هدف آن تامین مالی صادرکنندگان است.

رئیس کل بانک مرکزی:
بانک ها ملزم به حفظ بخشی از سپرده ها به 

صورت اوراق دولتی هستند
 رئیس کل بانک مرکزی گفت: از این پس بانک ها باید درصدی از سپرده های 
خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه هایشــان نگهداری کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل این بانک اعام کرد: 
براساس سیاست های جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی 
اقتصــاد کان و تکمیل بسترســازی عملیات بازار باز، بانک ها و موسســات 
اعتباری موظف خواهند شــد درصدی از سپرده های خود را به صورت اوراق 
دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.عملیات بازار باز در اجرای چارچوب جدید 
سیاســتگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ ســود در بازار بین بانکی و کنترل 
نقدینگی و مهار تورم و فراهم ســازی بستر ازم برای سیاست پولی مبتنی بر 
هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت غیرمستقیم سیاست پولی، 
در دی ماه سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.بنابراین 
اســتفاده از عملیات بازار باز و همچنین برقراری دامنه نرخ سود )کریدور نرخ 
سود( از جمله مهمترین مولفه های چارچوب جدید سیاست گذاری پولی بانک 

مرکزی محسوب می شوند.

ســهم تعدادی خرید کاا و خدمات از کل تراکنش های 
بانکی طی تیرماه در حالی با کاهش همراه بوده که تعداد 
تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ، افزایش داشته 
و مانده گیری از حساب با رشد مواجه بوده است.به گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی، شــبکه پرداخت الکترونیک 
کارتی سه خدمت خرید کاا و خدمات، پرداخت قبض 

و خرید شــارژ و مانده گیری را به جامعه ارائه می کند.بر 
این اساس، در تیرماه سال جاری ۸۶.۹۷ درصد خدمات 
ارائه شده توسط شبکه شــاپرک از نوع خدمت »خرید 
کاا و خدمات« بوده که نسبت به ماه گذشته این سهم 
کاهش ۰.۲۰ درصدی داشــته است. همچنین خدمت 
»مانده گیری« با ۴.۸۱ درصد سهم، کمترین سهم از کل 
خدمات در بین خدمات ارائه شــده داشته است.از نظر 
ارزشی ۹۷.۶۵ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در تیر ۹۹ 
مربوط به خدمت »خرید کاا و خدمات« بوده اســت و 
خدمت »مانده گیری« نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ 
تراکنش های شــبکه پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا 
بوده است.نســبت به ماه گذشته، سهم تعدادی خدمات 

»خریــد کاا و خدمــات« از کل تراکنش ها با کاهش 
همراه بوده, خدمت »پرداخت قبض و خرید شــارژ« از 
کل تراکنش ها افزایش داشــته و خدمت »مانده گیری« 
با افزایش مواجه بوده است. سهم تعدادی تراکنش های 
»خرید کاا و خدمات« نســبت به ماه گذشــته کاهش 
۰.۲۰ درصدی، »پرداخت قبض و خرید شارژ « افزایش 
۰.۱۰ درصدی و سهم تعدادی تراکنش های مانده گیری 
افزایش ۰.۱۰ درصدی داشته است.همچنین سهم مبلغی 
تراکنش های »خریــد کاا و خدمات« نیز در تیر ماه با 
افزایش ۰.۰۵ درصدی همراه بوده است که میزان افزایش 
یافته از ســهم مبلغی تراکنش هــای »پرداخت قبض و 

خرید شارژ« کاسته شده است.

 در تیرماه 99؛
تعداد تراکنش های خرید 
کاا کاهش یافت
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گزیده خبر

ترامپ: 
 پوتین، شی و اردوغان شطرنج بازانی 

در کاس جهانی هستند
رئیس جمهور آمریکا به طرفداران خود گفت، روســای جمهور روســیه، چین و ترکیه 
»شــطرنج بازان در کاس جهانی« هســتند و نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت 

جمهوری اگر در این انتخابات پیروز شود، قادر به رقابت و مقابله با آنها نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: یک چیزی که من 
آموخته ام این اســت که وادیمیر پوتین، شی جینپینگ و رجب طیب اردوغان، روسای 
جمهور روسیه، چین و ترکیه و همچنین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی شطرنج بازان 
در کاس جهانی هســتند. همه آنها آرزو دارند جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا پیروز این انتخابات باشد. بایدن قادر نخواهد بود همانند یک 
شریک برابر با آنها کار کند چرا که او در بهترین  سال هایش نیز خیلی خوب نبود.ترامپ 
همچنین مدعی است که ایران نیز می خواهد جو بایدن در انتخابات نوامبر آمریکا پیروز 
شود.وی گفت: اگر ما در انتخابات پیروز شویم فورا برای رسیدن به توافقی با ایران تاش 
خواهیم کرد.ترامپ هشدار داد: بایدن هیچ تجربه ای در مذاکره با پکن ندارد. اگر من مجددا 

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز نشوم، چین مالک آمریکا خواهد شد.

نبیه بری: با نخست وزیری سعد حریری موافقم
رئیس پارلمان لبنان امروز )ســه شنبه( اعام کرد، از نخست وزیری مجدد سعد حریری 
حمایت می کند.به نوشــته روزنامه لبنانی ااخبار، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان گفت، 
ســعد حریری، رئیس جریان المســتقبل و نخســت وزیر سابق این کشــور نامزد او و 
فراکسیونش »توســعه و آزادی« در پارلمان برای پست نخست وزیری  است. وی افزود، 
ســایرین هم باید نامزد خود را معرفی کنند اما تا اان تنها نامزد جدی برای این پســت 
حریری اســت.بری گفت: حریری برای نخست وزیر شدن شروطی از جمله اینکه گفته 
شده وی خواســتار اختیارات استثنائی است، تعیین نکرده است. این ابدا درست نیست 
اگر قرار به تعیین شــرط و شروط باشد این شروط متعلق به لبنان خواهد بود و اولین و 
آخرین شروط انجام اصاحات است.وی گفت: حریری نامزد من برای این پست است و در 
رایزنی ها با هیئت های بین المللی و نیز با میشل عون، رئیس جمهوری این مساله را اعام 
کرده ام.رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، انجام اصاحات نه تنها یک درخواست داخلی بلکه 
خواسته بین المللی هم هست. اصاحات همان بابی است که به روی صندوق جهانی پول 
و کشورهای جهان باز می شود و محل اتحاد لبنانی هاست . همه مردم لبنان خواستار انجام 
اصاحات و در راس آنها اصاحات حوزه برق هستند زیرا نیمی از بدهی های عمومی به 
این حوزه مربوط می شود.بری گفت، لبنان به یک دولت فراگیر نیاز دارد. هیچ کس برای 
تشــکیل آن محدودیت نگذارد. دولتی که در آن که سیاستمداران و متخصصان حضور 
داشته و قادر به تصمیم گیری باشند و برای لبنان کار کنند.وی افزود، باید هرچه سریعتر 

دولت جدید تشکیل شود زیرا دیگر تاخیر چندین ماهه برای انجام این امر میسر نیست .

رونمایی چین از یک سامانه موشکی جدید
رســانه های دولتی چین به دنبال تشدید تنشهای این کشــور با آمریکا و تایوان خبر از 
رونمایی از یک سیستم تسلیحاتی جدید دادند؛ یک سامانه موشکی ۵۰۰ کیلوگرمی که 
چند روز بعد از سفر جنجالی وزیر بهداشت آمریکا به تایوان به عنوان عالی رتبه ترین مقام 
آمریکایی که تا کنون به این جزیره سفر داشته، اعام می شود.به گزارش روزنامه گاردین، 
تلویزیون دولتی چین گزارشی را درباره این سامانه تحت عنوان سامانه »تیانلی ۵۰۰« )به 
معنی رعد آســمان( منتشر کرد؛ ســامانه ای مجهز به مهمات با دقت باا و به وزن ۵۰۰ 
کیلوگرم. ســامانه تیانلی طبق این گزارش قادر به حمله شش نوع مهمات فرعی بوده و 
می تواند به اهداف متفاوت حمله کند.اعام این سیستم تسلیحاتی جدید چین همزمان 
با افزایش تنشها بین این کشور با آمریکا بر سر چندین مساله شامل تایوان، هنگ کنگ، 

دریای چین جنوبی و همه گیری کروناویروس صورت می گیرد..

در پاسخ به آسوشیتدپرس، الکاظمی:
 پستچی نیستم

 مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق دیروز سه شنبه قبل از سفر به واشنگتن 
در پاسخ به این سوال خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس که آیا حامل پیامی از 
سوی ایران برای آمریکا هست، گفت که » پستچی نیستم«.الکاظمی پنجشنبه 
هفته جاری قرار است در واشنگتن با دونالد ترامپ رییس  جمهوری آمریکا دیدار 
و با وی گفت وگو کند.اوی  چند هفته قبل و در نخســتین سفر خارجی خود به 
عنوان نخست وزیر عراق به ایران سفر کرد و در یک فضای صمیمانه با مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهوری اســامی ایران و دیگر مقامات ایرانی با هدف تقویت و 
توسعه روابط دو کشور دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایرنا وی در پاسخ به سوال 
دیگر خبرنگار آسوشــیتدپرس اظهارداشت: عراق همچنان به کمک های آمریکا 
بــرای مقابله با تهدید داعش نیــاز دارد و  دولتش متعهد به اصاحات در بخش 
امنیتی عراق اســت.الکاظمی در عین حال خاطرنشــان کرد که » عراق در این 
مقطع زمانی به حمایت نظامی مســتقیم آمریکا بر روی زمین نیاز ندارد و سطح 
کمک ها به تغییر ماهیت تهدید بستگی دارد«.نخست وزیر عراق با اشاره به تاش 
دولتش برای پایان دادن به خشــونت ها و ناآرامی ها در عراق ، گفت که تعجب 
ندارد جنایتکاران بدنبال ناامن و بی ثبات کردن عراق باشــند .وی تاکید کرد که 
» درصدد اصاح تشــکیات امنیتی و افزایش توانایی نیروهای امیتی عراق برای 
مقابله با چالش ها هستیم«.گفته شده است که از جمله محورهای گفت وگوی 
مقام های عراقی و آمریکایی در جریان سفر الکاظمی به واشنگن تعیین سرنوشت 

۵ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق خواهد بود.

ادعای جدید رییس جمهور آمریکا؛
تهران منتظر پیروزی بایدن است

رئیس جمهور آمریکا باری دیگر ادعایش مبنی بر تمایل ایران به پیروزی جو بایدن، 
نماینده حزب دموکرات در انتخابــات آمریکا را تکرار کرد.به گزارش خبرگزاری 
تاس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حضور جمعی از هوادارانش گفت که 
وادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی رئیس جمهور چین، کیم جونگ اون 
رئیس جمهور کره شمالی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه »شطرنج 
بازانی در ســطح جهانی هستند که منتظر پیروز شــدن جو بایدن در انتخابات 
هســتند«. ترامپ اظهار کرد که بایدن قادر نخواهد بود به عنوان شریکی برابر با 
آن ها همکاری کند چرا که در بهترین سال هایش عملکرد خوبی نداشته است«.

طبــق ادعای ترامپ، تهران هم خواهان پیروزی این نامزد دموکرات در انتخابات 
سوم نوامبر است.وی گفت: اگر ما پیروز شویم  بافاصله به توافقی با ایران دست 
پیدا خواهیم کرد.ترامپ هشدار داد که بایدن هیچ تجربه ای در مذاکرات با پکن 
ندارد و اگر او دوباره در انتخابات پیروز نشود، چین آمریکا را تصاحب خواهد کرد. 
پش از این نیز ترامپ که در جمعی خصوصی از هوادارانش حضور یافته بود وعده 
انتخاباتی دست یابی به نوعی توافق قریب الوقوع با ایران را داد.ترامپ در ویدیویی 
که پایگاه خبری جوییش اینسایدر آن را منتشر کرد، در این باره مدعی شد: اگر ما 
در انتخابات پیروز شویم، ظرف چهار هفته به توافق با ایران دست پیدا می کنیم.

اظهارات ترامپ در این باره در حالی مطرح می شــود که مقامات کشورمان بارها 
تاکید کرده اند پیش از خروج آمریکا از برجام در این چارچوب با این کشور مذاکره 
کرده اند و تنها در صورت بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی کامل به تعهداتش 

با این کشور مذاکراتی انجام خواهند داد.

»بدر البوسعیدی« جایگزین یوسف بن علوی 
وزیر خارجه عمان شد

منابع خبری از برکناری »یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان و تعیین »بدر بن 
حمد البوسعیدی« به جای وی شدند. شبکه خبری الجزیره قطر گزارش داد که 
»بدر بن حمد البوسعیدی« به جای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان شد.یوسف 
بن علوی از سال 1997 میادی وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان بود.سلطان 
قابوس در ســال 197۰ میادی درســت یک ماه بعد از به قدرت رسیدن با بن 
علوی تماس گرفت و بن علوی در ســال 1971به عنوان عضو گروه حسن نیت 
سلطان نشین عمان شد. سپس در سفارت عمان در بیروت مشغول بکار شد و در 
ژوئن سال 1973 میادی به پست سفارت رسید. در سال 1974 میادی معاون 
دبیرکل وزارت خارجه سلطان نشین عمان شد. هیثم بن طارق سلطان عمان امروز 

فرمان تشکیل دوباره هیئت وزیران این کشور را صادر کرد.

 مخالفت گانتز و اشکنازی با فروش
 »اف-۳۵« به امارات

وزرای جنگ و خارجه رژیم صهیونیستی ضمن اظهار بی اطاعی از توافقی برای 
فروش جنگنده های نسل جدید آمریکایی به امارات، تاکید کردند برتری هوایی 
تل آویو باید در منطقه حفظ شود. بعد از اظهارات وزیر اطاعات و نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در تکذیب گنجانده شدن بندی در توافق عادی سازی روابط با امارات 
عربی متحده مبنی بر فروش جنگنده های نسل پنجم »اف-3۵« توسط واشنگتن 
به ابوظبی، »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم نیز به این گزارش ها واکنش نشان 
داد.به نوشته وبگاه »یدیعوت آحارونوت«، گانتز که بعد از عمل جراحی روی کمر 
خود، دیروز )سه شنبه( از بیمارستان شبعا مرخص شد، در گفت وگو با خبرنگاران 
به ســوااتی درباره فروش جنگنده های آمریکایــی اف-3۵ به امارات اظهار نظر 
کرد.وی بدون اشــاره به بی اطاعی خود از بندهای توافق تل آویو با ابوظبی برای 
عادی سازی روابط، گفت: »من از توافق برای برقراری روابط دیپلماتیک با امارات 
عربی متحده حمایت می کنم، ]اما[ همزمان باید منافع امنیتی اسرائیل در منطقه 
حفظ شود«.این مقام صهیونیست تاکید کرد: »انعطاف پذیری اسرائیل به حفظ 
برتری هوایی در هرجایی از خاورمیانه بستگی دارد... اطمینان حاصل خواهم کرد 

که برتری ما در منطقه به خطر نیافتد«.

اخبار تایید نشده از وقوع کودتا در مالی
برخــی اخبار تایید نشــده از وقوع کودتای نظامی در کشــور افریقایی مالی و 
بازداشــت وزیران خارجه، دارایی و رئیس پارلمان این کشــور حکایت دارد. در 
این ارتباط خبرگزاری فرانسه عصر دیروز سه شنبه از تیراندازی های شدید در 
یــک پایگاه نظامی در نزدیک باماکو پایتخت مالی خبر داد.بر پایه این گزارش 
صدای تیراندازی های شــدید به گوش می رسد .خبرگزاری اسپوتنیک نیز به 
نقل از منابع خود اعام کرد که برخی از نظامیان با شورش و نافرمانی اقدام به 
دستگیری وزرا و برخی افسران عالی رتبه کردند.بر پایه این گزارش این افراد به 
مکان ها نامعلوم منتقل شده است.یک مقام نظامی هم به اسپوتنیک گفته است 
که باماکو در محاصره نظامی قرار دارد.خبرگزاری رویتر نیز به نقل از ســفارت 
نروژ در مالی اعام کرد که واحدهایی از ارتش در اطراف باماکو دست به شورش 
و تمرد زده اند.مخالفان دولت مالی پیشــتر درخواست کرده بودند تا مردم روز 
سه شــنبه در اعتراض به برخی سیاست های دولت ابراهیم بوبکر کیتا رییس 

جمهوری مالی تظاهرات کنند.

پس از اعتصابات سراسری

لوکاشنکو آماده تسلیم قدرت پس از رفراندوم
رئیــس جمهور باروس گفت آماده برگــزاری انتخابات مجدد و 
تســلیم قدرت پس از برگزاری یک رفراندوم قانون اساسی است، 
تاشی که به گفته برخی برای آرام کردن موج اعتراضات مردمی و 
اعتصاب ها در کشور پس از اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
صورت گرفته اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، لوکاشنکو که 
با هلی کوپتر و با پســر پانزده ســاله اش به بازدید از یک کارخانه 
رفتــه بود به کارگــران  گفت: ما انتخابات برگــزار کردیم، برای 
برگزاری انتخابات تازه باید از روی نعش من رد شوید.با این حال 
او پیشــنهاد تغییر قانون اساســی را داد یک کوتاه آمدن آشکار 
که به نظر نمی رســد معترضانی را که خواهان رفتن او از قدرت 
هستند راضی کند.او گفت: ما تغییرات را به رفراندوم می گذاریم 
و من قدرت خود را تحویل خواهم داد اما نه تحت فشار یا بخاطر 
اعتراضات خیابانی .لوکاشــنکو تاکید کرد: بله من قدیس نیستم 
شــما طرف خشــن مرا نیز دیده اید. من جاودانه نیستم. اما اگر 
شما نخســتین رئیس جمهوری را به پایین بکشید، به همراه آن 
کشورهای همسایه و همه چیز را به پایین کشیده اید.« او افزود، 
تسلیم فشارهای خیابانی نمی شــود.وی گفت که اگر مردم می 
خواهند، انتخابات پارلمانی و ریاســت جمهوری پس از رفراندوم 
قابل برگزاری خواهد بود.لوکاشنکو با حضور در مقابل جمعیتی نه 
چندان بزرگ و متشکل از چند هزار نفر، که طبق گزارش ها اغلب 
با اتوبوس های ویژه به این رویداد آورده شــده بودند، در سخنانی 
احساساتی درخواست خود را بیان کرد. رئیس  جمهوری جنجالی 
باروس، چنان که خیلی ها گفته اند، بدون آن که واقعا زانو بزند، 
گفت:  »برای اولین بار در زندگی ام در مقابل شــما زانو می زنم.« 
کشــور کوچک باروس در یکی از پرحادثه ترین هفته های تاریخ 
خود، شــاهد زنجیره ای از رویدادهای غیرعــادی بود:  انتخابات 
مناقشــه برانگیز، سرکوب مایوس کننده، شواهدی مبنی بر وقوع 
شکنجه های وحشتناک، مبارزه متقابل به رهبری زنان، و اعتصاب 
سراسری عمده. امروز این کشور برای اولین بار شاهد یک رویداد 
دیگر نیز بود:  تصویر مردی که روزگاری خود را به شکل »مردی 
قوی«  می آراســت، این بار تصمیم گرفته بود که خضوع و تسلیم 
پیشــه کند. او گفت:  »من طرفدار تظاهرات نیســتم. اما این که 
مجبور شدم از شما کمک بخواهم، تقصیر من نیست.« لوکاشنکو 
بحران را بیش از یک فاجعه شخصی جلوه داد و گفت که بیشتر 
یک »نزاع« گســترده تر میان شرق و غرب است. او با رد برگزاری 
انتخابات مجدد گفت که ایــن گزینه، برنامه قدرت های خارجی 
بوده اســت. او گفت:  »اگر کاری را کــه گفته اند انجام دهیم، به 
عنوان یک ملت می میریم. آنها پیشنهاد کرده اند که انواع و اقسام 

سربازان ناتو را به اینجا بفرستند:  از سیاه پوست گرفته، تا دهان زرد 
و موبــور.  اگر این همان چیزی اســت که می خواهید، بدون من 
این کار را بکنید.«  اظهارات خشــمگینانه لوکاشنکو در تقابل با 
صحنه های پرهیجانی است که در سرتاسر شهر و در نزدیکی بنای 
یادبود اصلی جنگ در شهر دیده می شود. در آنجا، ده ها هزار نفر 
در آنچه به گفته بســیاری، بزرگترین راهپیمایی اپوزیسیون در 
تاریخ کشور توصیف شده است، گردهم آمده اند. شرکت کنندگان 
در تظاهرات ملبس به لباس های ســفید و قرمز، رنگ های پرچم 
ســنتی ملی اوکراین که از سوی اپوزیسیون انتخاب شده است، 

یک صدا شعار سردادند و خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. 

اعتصاب کارکنان تلویزیون باروس
همزمان با تظاهرات گسترده چندین هزار کارگر در خیابان های 
مینســک، کارکنان تلویزیــون باروس هم بــه صف معترضان 
پیوستند و خواســتار کناره گیری الکســاندر لوکاشنکو از مقام 
ریاســت جمهوری این کشــور شــدند.این نهمین روز پیاپی از 
راهپیمایی مخالفان در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر ریاســت 
جمهوری در باروس بود.به نوشــته خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
حدود پنج هزار کارگر که در کارخانه »مینسک تراکتور« مشغول 
به کارند، از صبح دوشــنبه دســت به اعتصاب گسترده زده اند و 

خیابان های پایتخت باروس را به تسخیر خود درآورده اند.

رهبر مخالفان بــاروس می گوید برای رهبری ملت آماده 
است

در همین حال، سوتانا تسیخانووسکایا، رهبر مخالفان باروس و 
رقیب الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری که مجبور 
به فرار به لیتوانی شــده است، روز دوشنبه اعام کرد آماده است 
تــا در این دوران، زمام امور و رهبری مردم را به دســت بگیرد.او 
همچنین خواستار ایجاد سازوکاری قانونی شد که تضمین کننده 
برگزاری یک انتخابات جدید و عادانه باشد.خانم تسیخانووسکایا 
در پیامی ویدئویی که روی یوتیوب قرار گرفته است، گفت: »من 
آماده ام که قبول مسئولیت کنم و به عنوان رهبر مردم در راستای 
بازگرداندن کشور به آرامش و نظم معمول اقدام کنم.«او نیروهای 
امنیتی و ماموران پلیس را به تغییر موضع و پیوســتن به جبهه 
مردم معترض فراخوانده و گفته اســت در صورتی که به دعوت 
وی پاســخ مثبت بدهند، رفتارهای گذشته این گروه از کارکنان 
دولت لوکاشنکو بخشــوده خواهد شد.این اظهارات یک روز پس 
از آن صورت می گیرد که معترضان در گسترده ترین تظاهرات تا 
امروز، در مرکز مینســک، پایتخت باروس و دیگر شهرهای این 
کشور تجمع کردند و علیه لوکاشــنکو برای کناره گیری از مقام 

ریاست جمهوری شــعار سر دادند.اعتراضات در باروس به دنبال 
انتخابات اخیر ریاســت جمهوری شکل گرفته است که الکساندر 
لوکاشنکو خود را پیروز آن می داند، اما معترضان وی را به تقلب و 

دستکاری در آرا متهم می کنند.

از اعتصابات کارگری تا فراخوان اعتصاب عمومی
به گزارش خبرگزاری فرانســه، هم راســتا با فراخــوان اعتصاب 
عمومی مخالفــان، کارگران بــاروس نیزاعــام کرده اند که از 
روز دوشــنبه دســت به اعتصاب می زنند. پیش از این، کارگران 
برخــی از کارخانه های دولتی که مفتخر بــه دنبال کردن مدل 
اقتصادی شــوروی در باروس هســتند روز ۲4 مرداد به نشانه 
اعتراض دســت از کار کشــیدند.کارگران معترض می گویند تا 
زمانی که فهرســت مطالبات آنها از ســوی مقامات به رسمیت 
شناخته نشــود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کناره گیری 
لوکاشــنکو از مقام ریاســت جمهوری یکی از خواسته های اصلی 
کارگران است.کارمندان مجتمع پتروشیمی »نفتان« نیز خواستار 
استعفای لوکاشــنکو شــده اند و می گویند نتایج انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند. این گروه در بیانیه ای 
که در پیام رســان تلگرام منتشــر شــده، با مردم باروس اعام 
»همبستگی« کرده اســت.همچنین کارگران در »باروسکالی«، 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کودهای شــیمیایی در جهان، 
روز دوشنبه به اعتصاب عمومی پیوسته اند و خواستار کناره گیری 
لوکاشــنکو و آزادی همه زندانیان سیاسی و شرکت کنندگان در 
تظاهرات مسالمت آمیز شده اند.لوکاشنکو که ۲۶ سال است قدرت 
را در اختیار دارد، دو ســاعت پیش از آغاز اعتراضات مردمی در 
جمع هواداران خود در میدان استقال شهر مینسک حاضر شد 
و گفت که تانک هــا و هواپیماهای ناتو در 1۵ دقیقه ای مرزهای 
باروس مستقر شده اند، ادعایی که سخنگوی ناتو آن را رد کرد.

لوکاشنکو همچنین ســوگند یاد کرد که هرگز به مطالباتی که 
از ســوی مخالفان مطرح اســت از جمله کناره گیری یا برگزاری 
انتخابات مجدد، تن نخواهد داد. او تاکید کرد: »اگر کسی بخواهد 
کشور را تسلیم کند، من اجازه چنین کاری را نخواهم داد، حتی 
اگر مرده باشم.«در این میان لوکاشنکو که پیش از این مسکو را 
به تاش برای ایجاد آشــوب در بــاروس متهم کرده بود، جهت 
فرونشاندن اعتراضات با وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 
وارد رایزنی شده است.در همین حال، اواف شولتس، وزیر دارایی 
آلمان، به روســیه در خصوص هرگونه مداخلــه در امور داخلی 

باروس هشدار داده است..
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اختال طیف اوتیسم)ASD( به ندرت پیش از بروز عائم تشخیص داده 
می شــود و اغلب این اختال در کودکی رخ می دهد. با این وجود شواهد 
نشان می دهد که ناهنجاری های رشــدی مدت ها قبل از آن که در رفتار 
ظاهر شوند در مغز پدیدار می شوند. شناســایی زودتر نوزادان در معرض 
خطر ابتا به اختال طیف اوتیســم می تواند سبب شود پزشکان مراحل 
درمان را زودتر آغاز کنند و این برای کودکان بسیار مفید است. حال طی 
این مطالعه محققان "دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس"، شواهدی از فعالیت 
مغزی منحصر بفرد در نوزادان یافته اند که این عائم در سن ۱۸ ماهگی در 
کودکان ظهار می شــود اما محققان آن را زودتر و با بررسی فعالیت مغزی 
پیش بینی کرده اند. شناسایی زودتر این اختال برای دستیابی به نتایج بهتر 

برای درمان کودکان مبتا به اختاات عصبی رشدی مهم است. 

شرکت )ZTE( به شکل رسمی اعام کرد که اولین گوشی هوشمند دنیا 
را که دارای دوربین سلفی مخفی زیر نمایشگر خواهد بود، در تاریخ اول 
سپتامبر)۱۱ شهریور( روانه بازار خواهد کرد. به نظر می رسد رقابت داغ 
برای عرضه اولین گوشی هوشمند با دوربین زیر نمایشگر با برنده شدن 
شــرکت ZTE به پایان رسیده است، چرا که این شرکت به تازگی اعام 
کرده است که اولین گوشی هوشمند دارای دوربین سلفی زیر نمایشگر 
موسوم به "۵G ۲۰ Axon" را به تولید انبوه رسانده و اول سپتامبر آن را 
عرضه خواهد کرد. پیش بینی می شود "۵G ۲۰ Axon" دارای صفحه 
نمایش ۶.۹۲ اینچی اولد با رزولوشــن +FHD باشــد، اما برخاف همه 
گوشی هایی که تاکنون دیده ایم در آن خبری از اشغال فضای نمایشگر 

توسط نوار دوربین سلفی، ناچ قطره ای یا پانچ هول نیست .

محققان در مطالعه اخیرشان با استفاده از سولفید هیدروژن)H۲S( روش 
جدیدی برای معکوس کــردن روند مقاومت آنتی بیوتیکی در برخی از 
باکتری ها کشف کرده اند. رشد مقاومت ضد میکروبی تهدید بزرگی برای 
جهان است که پیش بینی می شود اگر اقدامی صورت نگیرد سبب مرگ 
ســاانه ۱۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ شود. ســازمان بهداشت جهانی 
همچنین هشدار می دهد که تا سال ۲۰۳۰، بیماری های مقاوم در برابر 
دارو می توانند تا ۲۴ میلیون نفر را به فقر شــدید سوق دهند و خسارات 
فاجعــه آمیزی به اقتصاد جهانی وارد کننــد. در اکثر باکتری های مورد 
بررســی، تولید ســولفید هیدروژن درون زا باعث افزایش مقاومت آنتی 
بیوتیک ها شده است، بنابراین سولفید هیدروژن به عنوان یک مکانیسم 
دفاعی جهانی در باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها شناخته شده است.

 پیش بینی عائم اوتیسم 
با بررسی فعالیت مغزی 

اولین گوشی دنیا با دوربین 
مخفی زیر نمایشگر

تاثیر سولفید هیدروژن بر 
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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تظاهرات بزرگ معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری باروس در شهر مینسک

معرفی نسخهٔ ویژهٔ فورد GT هرتج برای بزرگداشت پیروزی در دیتونا 1966
ســال ۱۹۶۶ ســالی تاریخی برای فورد و برنامه های موتوراسپرت آن بود. پس از تجربه هایی که از ناکامی در مسابقات سال های 
۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ به دست آمد، تیم کارول شلبی با خودروی فورد GT۴۰ آمادهٔ حکمرانی بر مسابقات استقامتی بود و همین هم 
شد. فورد GT۴۰ در مسابقهٔ ۲۴ ساعتهٔ لمانز به پیروزی تاریخی در برابر فراری دست پیدا کرد درحالی که چند ماه قبل در مسابقهٔ 
۱۲ ساعتهٔ سبرینگ هم پیروز شده بود اما آغاز همهٔ این موفقیت ها در مسابقهٔ ۲۴ ساعتهٔ دیتونا سال ۱۹۶۶ بود یعنی جایی که 
فورد با »کن مایلز« و »لوید روبی« به اولین پیروزی خود در مسابقات استقامتی ۲۴ ساعته دست پیدا کرد. کسانی که فیلم »فورد 
در برابر فراری« را دیده اند با این داستان به خوبی آشنا هستند. حال برای گرامیداشت این پیروزی تاریخی، فورد نسخهٔ ویژه ای 
از سوپراســپرت GT را با نام هرتج ادیشــن )Heritage Ediion( معرفی کرده است. این نسخهٔ ویژه به منظور ادای احترام به 
خودروی مسابقه ای کن مایلز یعنی Mark II GT۴۰ طراحی شده )خودروی پیروز مسابقهٔ دیتونا سال ۱۹۶۶( و به همین دلیل با 
ویژگی هایی مثل رنگ بدنهٔ سفید منجمد، کاپوت مشکی رنگ، قسمت های قرمزرنگ نامتقارن، نوارهای مشکی رنگ روی رکاب ها 

و شمارهٔ ۹۸ در گرافیکی دایره ای، نمای بیرونی رترویی پیدا کرده است.

بازی با جان وزنه برداران در باشگاه های بدون مجوز؟
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران بر خاف گفته قبلی خود اقرار کرد که باشگاه های تهران به جز کبکانیان مجوز وزنه برداری 
ندارند. مدتی بود صحبت هایی در مورد مجوز نداشتن باشگاه های وزنه برداری در تهران به جز کبکانیان مطرح شده بود اما رضا 
گل محمدی مدیر کل ورزش  و جوانان استان تهران در گفتگو با ایسنا در این مورد صراحتا اعام کرده بود: تمام باشگاه های وزنه 
برداری که تحت پوشش استان تهران فعالیت می کنند مجوز دارند و وزنه برداران می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
این باشگاه ها تمرینات خود را انجام دهند. بنابراین منعی برای فعالیت باشگاه های وزنه برداری استان تهران وجود ندارد.  اما در 
بحث حضور نماینده باشگاهها در مجمع انتخابات هیات وزنه برداری استان تهران، مدیر کل ورزش  و جوانان استان تهران بحثی 
را مطرح کرد که کاما خاف گفته های قبلی او بود و بر مجوز نداشتن باشگاه های وزنه برداری در تهران صحه گذاشت. زمانی 
که باشگاه کبکانیان به عنوان نماینده باشگاه ها در انتخابات هیان تهران، انتخاب شد این انتقاد وارد شد که  این باشگاه زیر نظر 
فدراسیون است  و فرد انتخاب شده حقوق بگیر فدراسیون است بنابراین حضورش در انتخابات شائبه بر انگیز است و چرا نماینده 

باشگاه دیگری در این انتخابات حضور ندارد.
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چهره روز

فرهنگ

مستند-انیمیشــن »کاغذ پاره ها« در جشــنواره فیلم 
»DMZ« در کشور کره جنوبی و در بخش مسابقه آسیا 
به نمایش گذاشته خواهد شد. مستند - انیمیشن »کاغذ 
پاره ها«  با نام بین المللی»he Unseen« ســاخته بهزاد 
نعلبنــدی در دوازدهمین دوره جشــنواره »Dmz« در 
کره جنوبی، از مهم ترین جشــنواره مستند آسیا حضور 
خواهد داشت. این رویداد سینمایی در بخش DMZ کره 
جنوبی در شهر گویانگ تنها نقطه غیرنظامی جهان و از 
تاریخ ۲۷ شــهریور تا ۳ مهر )۱۷ تا ۲۴ سپتامبر( برگزار 
می شــود.این رویداد مهم ترین جشــنواره فیلم مستند 
کره جنوبی اســت که در ســال های اخیر با حمایت از 
فیلمسازان آسیایی و بین المللی به اتفاق مهمی در آسیا 
تبدیل شــده است.مستند- انیمیشــن »کاغذ پاره ها« روایت زنان زجر کشیده و بی خانمانی است که 
به شکل اســف باری در یک کمپ نگهداری می شوند. این فیلم برای اولین بار در جشنواره بین المللی 
فجر رونمایی شــد و نمایش بین المللی خود را در جشــنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( آغاز 
کرد.»کاغذ پاره ها« که نامزد جایزه بهترین انیمیشن سال از جوایز آسیا پاسیفیک بوده برای نمایش در 
جشــنواره فیلم استانبول نیز انتخاب شد که این رویداد سینمایی فعا به دلیل شیوع ویروس کرونا به 
تعویق افتاده است.جشــنواره های مونیخ آلمان و کراکوف لهستان نیز در دوران کرونا به صورت آناین 
میزبان این مستند-انیمیشــن بوده اند.  پخش جهانی این فیلم به عهده شرکت مستقل های ایرانی با 
مدیریت محمد اطبایی اســت.عوامل فیلم »کاغذ پاره ها« عبارتند از: نویسنده، طراح، انیماتور، تدوین 
، تهیه کننده و کارگردان بهزاد نعلبندی، آهنگساز عطا ابتکار، طراح صدا انسیه ملکی، پژوهشگر الهام 

آریامنش، مدیر روابط عمومی غزاله سعادتی.

ظلمت در نیمروز
کتاب ظلمــت در نیمروز اثــر به یاد ماندنی و بســیار 
مهمی از آرتور کوستلر است که زندگی اش دست خوش 
اتفاقات بســیار زیادی بود. نویسنده ای که پس از پشت 
ســر گذاشتن بســیاری از اتفاقات، از پیوستن به حزب 
کمونیست تا روزنامه نگاری در جنگ و محکوم شدن به 
اعدام، تصمیم گرفت همراه با همسرش به زندگی خود 
پایان دهند. در این مطلب قصد داریم به نقد رمان ظلمت 
در نیمروز بپردازیم. ظلمت در نیمروز از جمله کتاب های 
مهمی است که در کنار رمان ۱۹۸۴ از آن یاد می کنند. 
کتابی که به شکل جدی به نقد کمونیسم و رژیم استالین 
می پردازد. داســتان این کتاب درباره روباشــف، کهنه 
بلشویکی است که در متن انقاب روسیه حضور داشته 
و از ســران حزب کمونیسم در تشکیل اتحاد جماهیر شوروی بوده است. او که زمانی در هستهٔ قدرت 
حضور داشته حاا به زندان افتاده و به پیشگاه قاضی می رود تا در همان سیستمی که خود ساخته به 
گناه های ناکردهٔ خود در خیانت به خلق، شوروی و شخص استالین اعتراف کند. آنچه ظلمت در نیمروز 
را از دیگر آثار ادبیات سیاسی قرن بیستم متمایز می کند آن است که در این کتاب نه به روسیه و نه به 

اتحاد جماهیر شوروی، اشاره مستقیمی نمی شود.
در شرح ظلمت در نیمروز آنچه در پشت جلد کتاب از زبان کوستلر آمده است حق مطلب را به خوبی 
ادا می کند:ما تاریخ را کامل تر از دیگران آموخته ایم. می دانیم که تاریخ برای فضیلت ارزش قائل نیست، و 
جنایت ها مکافات نمی شوند؛ ولی هر خطایی عواقب خود را دارد که دامن هفت نسل را می گیرد. هر فکر 
غلطی که دنبال می کنیم، جنایتی است که در حق نسل های آینده مرتکب می شویم. در نتیجه، افکار 

غلط را باید همان گونه مجازات کنیم که دیگران جنایت را مجازات می کنند: با مرگ.

امیلیانو زاپاتا
امیلیانو زاپاتا ســاازار معروف بــه امیلیانو زاپاتا یا 
امیلیانو ســاپاتا، یکی از رهبران برجســتهٔ انقاب 
مکزیک علیه حکومــت دیکتاتوری پورفیریو دیاس 
بود. زاپاتا مدافع پیشرو انقاب در زمینه کشاورزی 
و یکی از قهرمانان مشــهور و اســطوره ای مکزیک 
بود. وی تشــکیل دهنده و رهبــر یک نیروی مهم 
انقابی بود که در طول انقاب مکزیک با نام »ارتش 
آزادی بخش جنوب« شــناخته می شــد و به دلیل 
نقش مؤثری که در جریان انقاب داشــت به یکی 
از قهرمانان ملی مکزیک بدل شد و به همین دلیل 
جنبــش انقابی ای را که در ســال ۱۹۹۴ میادی 
از ایالت چیاپاس مکزیک آغاز شــد بــه احترام او 
ساپاتیســتا یا ساپاتیســتاس می خوانند. عکس زاپاتا با یک کاه لبه پهن بزرگ اســپانیولی، 
ســبیل و نوار فشنگ سیاه و سفیدی که می پوشید در سراســر مکزیک تصویری نمادین بود. 
در آن زمان رژیم دیکتاتوری دیاس بر مکزیک حکومت می کرد که در ســال ۱۸۷۶ به قدرت 
رســیده بود. زاپاتا از خانواده ای متوسطی می آمد که توانســته بود با مقاومت در برابر شرایط 
ســخت اجتماعی استقال خود را حفظ کند. خانواده زاپاتا از دیرباز یکی از خانواده های ممتاز 
بود، اما در دیکتاتوری پورفیریو دیاس زمین های خود را از دســت داد. با شناختی که مردم از 
توانمندی های ســازماندهانهٔ زاپاتا داشتند، در سال ۱۹۰۹ او را به رهبری خود انتخاب کردند. 
زمانی که مذاکرات قانونی با مالکان زمین ها به بن بســت رسید، زاپاتا طرفدارانش را به تصرف 
زمین ها تشــویق کرد. او به یک انقابی مســلح تبدیل شــد و پیروانش به عنوان زاپاتیســتها 

شناخته شدند.

»کاغذپاره ها« در جشنواره  کره جنوبی


