
۳۳۴۱ ابتا و ۱۷۷ فوتی جدید کرونا 
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۳۴۱ مورد جدید کرونا در 
کشــور خبر داد و گفت: متاسفانه ۱۷۷ تن نیز جان خود را از دست 
دادند. دکتر سیماســادات اری گفت: تا دیروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۳۴۱ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۴۹۴ نفر 
از آنها بســتری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۴۲۵ هزار و ۴۸۱ نفر رســید.به گفته وی، متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۱۷۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۴۷۸ نفر رسید.اری 
ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۳۶۱ هزار و ۵۲۳ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: ۳۹۱۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون سه میلیون و ۷۷۳ 
هزار و ۳۰۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

بنابر اعام سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزســتان، کرمانشاه، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، 
مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، 

همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس دستگاه قضا با بیان اینکه بخشی از مشکات امروز کشور ناشی از چشم دوختن به لبخند و یا خشم خارجی ها است، اظهار داشت: داشتن روحیه جهادی 
و کار انقابی گره گشاست؛ ممکن است برخی به لفظ نگویند، ولی عما امیدشان به نتیجه انتخابات فان کشور باشد؛ گره زدن رفع مشکات داخلی به مسائل 
خارجی، اشتباه راهبردی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه رییسی ، در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ ۸ ساله، بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای بهره گیری از آموزه ها و عبرت های آن تأکید کرد.رییس قوه قضاییه با 

اشاره به همزمانی چهلمین سالگرد دفاع مقدس با اوج گیری تقابل جریان مقاومت اسامی با آمریکا و صهیونیست ها، تصریح کرد:...

www.sobh-eqtesad.ir

آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه :

 گره زدن رفع مشکات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است
info@sobh-eqtesad.ir

تنها ذخیره آمریکا رسانه است و بس
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس را امسال در شرایطی آغاز میکنیم 
که فرایند جمعی هژمونیک در دشــمنان جمهوری اسامی ایران به 
مراتب از سالهای گذشته ناتوان تر و بدون پشتوانه تر است. سایه بلوغ 
اداره مقاومت با هدایت انقاب اســامی نه تنها برای کشــور عزیز ما 
بلکه برای دوســتان هم داستان جبهه مقاومت نیز ثمرات گرانسنگی 
به دنبال داشــته است. لبنان با همه دشمنی با اقتدار، جنگ ۳۳ روزه 
را پایــه تجمع تجارب مقاومت کرد و از آن روز تا امروز مســتحکم و 
پایدار در مقابل همه جریان ســازیهای غربی، عبری، عربی ایستاده و 
ذره ای در این راه عقب ننشســته است. عراق در یک فرایند بازدارنده 
از حضور بیشــتر و گسترش نفوذ آمریکا کاســت و در تدارک اخراج 
ایشــان است. سوریه با تمام مشقت ها از فتنه داعش و حضور اربابش 
آمریکا با کمک فکری ما جان بدر برد و یمن در فضای پیشی گرفتن 
در چنگ ۲۰۰۰ روزه قدم بر میدارد امروز آمریکا ناتوان تر از همیشه 
درگیر مشــکات داخلی است. به نکاتی که ســردار حسین سامی 
فرمانده باصابت سپاه پاســداران انقاب اسامی که شنبه شب ۲۹ 
شهریور از سیمای جمهوری اسامی پخش میشد گوش جان سپرده 
و بارها ایشــان را تحسین کردم. ایشــان در این مصاحبه مؤلفه های 
هژمونیک گذشته امریکا را برشمردند. و فرمودند: » در گذشته آمریکا 
خود را با چهار مفهوم آزادی، دموکراســی، امنیــت و رفاه در جهان 
معرفی می کرد، اما امروز این مفاهیم مصداق خود را از دست داده اند؛ 
امروز وضعیت آزادی و رفتار پلیس با سیاهپوســتان را در خیابان های 
آمریکا مشاهده می کنیم. امروز آمریکا از درون دچار پوسیدگی است 
و قطــب بندی در جامعه آمریکا در حال انجام اســت«. فی الواقع در 
آمریکا آزادی زیر پای مجســمه آزادی جان داده است. رفاه در بحران 
بیکاری و گرسنگی خاصه شده و امنیت در گلوی سیاه پوستان به زیر 
زانوی پلیس رفته و دموکراســی مرعوب جریان سازی های رسانه ای 
به فاصله بین یک درصد و ۹۹ درصد گره خورده اســت. فرمانده سپاه 
با اشــاره به وضعیت جامعه آمریکا که در یک بحران مثل کرونا، نظام 
سامتش دچار فروپاشی شد، گفت: »مؤسسه بلومبرگ اعام کرده که 
۳۰ میلیون انســان گرسنه و ۴۰ میلیون بیکار در آمریکا وجود دارد و 
نظام سیاسی آمریکا قادر نیست در برابر این پدیده مقاومت کند. این 
را مقایسه کنید با جامعه ایران که چگونه با مفهوم کمک مؤمنانه آن 
نشاط اجتماعی را ایجاد کرد و مردم شادی ها را تقسیم کردند و امروز 
این جامعه توانســته موفق و سربلند باشد«. فرایند پشتوانه زیربنایی 
آمریکا به عبارتی لیبرالیزم نیز در سکرات موت بسر میبرد. بیش از هزار 
دانشمند جامعه شناس و سیاستمدار و اقتصاد دان بر این گفته صحه 
گذاشــته اند. به نکات مهم تئوری پــرداز قرن در آمریکا توجه کنید. 
دیوید رانی، اســتاد دانشگاه ایلینوی و نویسنده بیش از یکصد مقاله و 
کتاب است. او در یکی از کتاب  هایش به نام »بی نظمی جدید جهانی 
؛ افول قدرت آمریکا« از مفهومی به نام »بحران ارزش ها« ســخن به 
میان آورده و می نویسد  که معضل بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ 
میادی، جامعه آمریکا را در بر گرفته اســت. رانی معتقد اســت که 
بحران  ارزش ها در سراسر تاریخ سرمایه  داری وجود داشته و پدیده ای 
ذاتی برای سرمایه  داری بشمار میرود. او  نظریاتش در این کتاب را در 
وب  سایت خود اینطور توضیح داده است: »از جمله نتیجه  گیری های 
من این بود که آنچه مــا در دهه  های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تجربه کردیم، 
پدیده ای بود که نام آن را »بحران ارزش  ها« می گذارم. در واکنش به 
آن، کل نظام سرمایه  داری با تغییرات عمده ساختاری مواجه شد که 
موجب شد کارگران از مشاغل و خانه  هایشان آواره شوند. با وجود این 
نظام بازطراحی شــده که جورج بوش پدر آن را »نظم نوین جهانی« 
نامگذاری کرد، قابل ادامه نبود. این نظام، روی یک ســازه پوشالی بند 
شده بود. امروز آن سازه پوشالی رو به فروپاشی است. ما یک بار دیگر 
با بحران  ارزش ها مواجه هســتیم. در این کتاب استدال کرده ایم که 
بحران فعلی ارزش ها یا به جایگزینی کامل نظام سرمایه  داری در کل 
جهان منجر خواهد شــد یا تغییر ساختار کلی این نظام در آمریکا «. 
اگر قرار باشــد مجموعه ارزش ها و توانمندی های امروز آمریکا را در 
یک ســرند ریخته و ته مانده آن را جمع و تفریق کنیم میتوان گفت 
هژمونی رسانه ای که در کف و اختیار سرمایه داران صهیونیستی است 
باقیمانده آن چیزی است که آمریکا بر اسب قدرت آن سوار است و با 
توجه به واژگونی و فروریختگی ارزشهای اخاقی همین باقیمانده نیز 

دیری نخواهد پایید که از هیمنه بقا به فروپاشی تن دهد.
 والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رهبــر معظم انقاب در ارتباط تصویری با مراســم تکریــم و تجلیل از 
پیشکســوتان دفاع مقدس، تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان 
دفاع مقدس را وظیفه حتمِی ملی و توصیه مؤکد اســام دانســتند.به 
گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری، حضرت آیت اه 
خامنه ای  رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز )دوشنبه( در ارتباط 
تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، 
با اشــاره به پیروزی درخشان و واضح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند: 
این واقعیت، نتیجه رهبری و فرماندهی شگفت انگیز امام خمینی، حضور 
همه جانبه قشرهای مختلف مردم و اقدامات و ابتکارات عقایی مدافعان 
اسام و انقاب در این حماسه تاریخی بود که باید مراقب تاش دشمنان 
در تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجســته ایرانیان باشــیم.رهبر 
انقاب همچنین با ابراز تأسف شدید از جان باختن روزانه حدود ۱۵۰ نفر 
بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و مستمر دستورالعمل های بهداشتی 
فراخواندند.فرمانده کل قوا، تکریم و تجلیل از پیشکســوتان و رزمندگان 
دفــاع مقدس را وظیفه حتمــِی ملی و توصیه مؤکد اســام خواندند و 
افزودنــد: برای درک عظمــت کار این عزیزان و هم رزمان شهیدشــان 
باید عظمت میــدان دفاع مقدس و چرایــی و چگونگی این قطعه مهم 
از تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم کرد.ایشــان صدام جاه طلب را تنها 
ابزاری در دســت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برشــمردند و افزودند: 
طرف های اصلی نبرد با ملت ایران یعنی »آمریکای ضربه خورده از انقاب 
اســامی، قدرت های نگران از ظهور یک هویت جدید اسامی ــ ایرانی 
در منطقه، ناتو و کشــورهای اروپای غربی و شــرقی«، صدام را به حمله 
تحریک کردند تا نظام و انقاب اسامی را در هم بکوبند.حضرت آیت اه 
خامنه ای با اشــاره به انتشار اسناد توافق های آمریکا و صدام قبل از آغاز 
جنگ افزودند: در طول سال های جنگ نیز کمک های نظامی، اطاعاتی 
و مالی غرب و شــرق به رژیم بعثی از طریق امارات، کویت، عربســتان 
و دیگر مســیرها ادامه داشــت.رهبر انقاب عاوه بر تحریک دشمنان، 
اوضاع داخلی ایران را نیز در تشــجیع صدام به حمله، مؤثر دانســتند و 
افزودند: وضع نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهی در سال آغاز 
جنگ، نوپدید بودن ســپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی، واقعیاتی بود 
که دشــمن از آنها اطاع داشت و همین مسائل نیز آن را به آغاز جنگ، 
بیشتر تحریک کرد.حضرت آیت اه خامنه ای پس از تشریح چگونگی آغاز 
جنگ تحمیلی ۸ساله به بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و 
پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان پرداختند.ایشان در این زمینه، 
رهبری و فرماندهی امام خمینی)ره( را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار 
حســاس و شگفت انگیز برشــمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و 
حجم واقعی کارزار را شــناخت و با درایتــی اعجاب انگیز اعام کرد که 
این جنگ، نبرد دو کشــور همسایه نیست بلکه دشمنان انقاب اسامی 
و ملت ایران در پشــت صدام در مقابل نظام اسامی صف آرایی کرده اند.

رهبر انقاب، آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص حیاتی امام 
راحل عظیم الشأن دانستند و افزودند: امام با درک عمیق خود، مانند اصل 
انقاب، ملت را به وســط میدان کارزار همه جانبــه آورد چرا که فهمید 
صرف حضور نیروهای مسلح نمی تواند مسئله را حل کند.ایشان شخصیت  
بی نظیــر، نفوذ معنوی، صداقت و معصومیت در بیان حقایق و واقعیات و 
نگاه تیزبین را از دیگر ویژگی های فرماندهی امام در هشــت ســال دفاع 
مقدس برشمردند و افزودند: امام با قاطعیتی فوق العاده و بی نظیر، فرمان 
مــی داد و کارها را به پیش می برد که تأکید بر شکســت حصر آبادان و 
آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از نمونه های این قاطعیت عجیب است.

ایشان موضع گیری های هوشمندانه به اقتضای شرایط مختلف جنگ را از 
دیگــر ویژگی های امام خواندند و با ذکر نمونه هایی افزودند: دادن روحیه 
به ملت و تحقیر دشــمن در هنگام ازم، جلوگیری از آفت مخّرب غرور 

در پیروزی هــا و دلگرمی دادن و تفقد رزمنــدگان در مواقع مورد نیاز از 
جمله روش هایی بود که این پدر مهربان و مدیر معنوی، آگاه و مســلط 
بر میدان بــه کار می گرفت و دفاع مقدس را هدایت می کرد.رهبر انقاب 
با ابراز تأســف از غفلتی که در نوشته ها و مباحث مربوط به دفاع مقدس 
درباره نقش امام خمینی وجود دارد، افزودند: باید در این زمینه کار جدی 
و گســترده انجام شود.ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تاش دشمن 
برای تحریف واقعیات دفاع مقدس، به بیان نکاتی درباره ابعاد شــگرف و 
عظیم این پدیده پرداختند.»پیروزی درخشــان و روشــن ملت ایران در 
جنگ تحمیلی« نخستین نکته ای بود که حضرت آیت اه خامنه ای به آن 
اشاره کردند و گفتند: هدف دشمن از به راه انداختن جنگ، ساقط کردن 
نظام اســامی، سلطه مجدد بر ایران و تجزیه کشور بود اما یک وجب از 
خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک قدم هم نتوانستند جمهوری 
اسامی و ملت ایران را به عقب برانند.ایشان با اشاره به شکست های مداوم 
ایران در جنگ های یکی دو قرن اخیــر در دوره قاجار و در دوره پهلوی 
و تحقیر ســران ایــران در آن دوران، افزودند: ملت ایران در دفاع مقدس 
توانســت در مقابل قدرت های شــرق و غرب و کشورهای وابسته به آنها 
بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این دفاع پیروزمندانه، 
بخشی از هویت ملی ایران است.رهبر انقاب اسامی در نکته بعدی، دفاع 
مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از »عقانی ترین و مدبرانه ترین حرکات ملت 
ایران« برشــمردند و گفتند: برخی ها تاش دارند تا با استناد به خطایی 
کــه در یک جمعی صورت گرفته، دفاع مقــدس را به بی تدبیری متهم 
کننــد، درحالی که این دفاع از همان شــروع کار یعنی همکاری ارتش و 
ســپاه و انتخاب تاکتیک های مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ 
و شــگفت آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه، همه مبتنی 
بر عقانیت و تدبیر بود.»شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و 
بروز استعدادها در دفاع مقدس« سومین نکته ای بود که حضرت آیت اه 
خامنه ای به آن اشــاره کردند و افزودند: این مدل بی نظیر و بی سابقه در 
جهان به گونه ای بود که هر فردی اعم از رزمنده ۱۴ساله تا پیرمرد ۷۰ساله 
یا دختر دانش آموز دبســتانی و بانوان محترم در پشــت جبهه یا پزشک 
و جراح و کشــاورز و کارمند و دانشجو و شــاعر و انواع قشرها و صنوف 
مختلف، هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم مردمی پیدا می کردند 
و مشغول دفاع و خدمت می شدند.ایشان خاطرنشان کردند: در این مدل 
گسترده حضور مردمی، اســتعدادهای مهمی ظهور می یافت و به عنوان 
مثال یک جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی شد، یا 
یک افســر جوان تبدیل به فرمانده ای مجرب و توانا همچون شهید صیاد 
شــیرازی و شهید بابایی شــد، و یا از یک روزنامه نگار داوطلب در کوران 
حوادث جبهه، نابغه اطاعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.رهبر انقاب 
اسامی تأکید کردند: امروز هم اگر همت شود و نگاه صحیح به مسائل و 
مردم وجود داشته باشد، می توان از این مدل بی نظیر استفاده کرد. البته 
بحث جنگ با بحث اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند در 
بررسی ها و پژوهش های خود، این مدل را به عنوان ابزار اقتدار ملی درنظر 
بگیرند.حضرت آیت اه خامنه ای نقش آفرینی مردم و گروه های مختلف در 
پشت جبهه را بخش دیگری از این مدل عظیم مردمی دانستند و گفتند: 
کمک های مالی مردمی، آذوقه رسانی به جبهه ها، رسیدگی به مجروحان، 
بدرقه و تشییع باشکوه شهیدان در شهرها، حمایت های فرهنگی تبلیغاتی 
و مقابله با عملیات روانی دشمن، پذیرایی و اسکان جنگ زدگان در شهرها، 
و مقاومت مردم در شهرهایی که آماج حمات موشکی رژیم بعث بودند، 
نمونه هایی از این نقش آفرینی ها هستند.ایشــان بروز عالی ترین فضایل 
اخاقــی و معنوی و تعالی روحی در میان رزمندگان را یکی از فصل های 

درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و افزودند: ....
ادامه در صفحه دوم

 صالحی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی:

راه صیانت از چندجانبه گرایی، مقابله با رفتار مخرب آمریکاست
معاون اول رییس جمهور:

 بانک ها مکلف به پرداخت وام
 40 میلیونی مسکن مهر می شوند

اعتبار 31هزار میلیاردی برای کااهای اساسی 
اقشار آسیب پذیر

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه افزایش سقف تسهیات مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان گفت: 
این موضوع باید به عنوان مصوبه ســتاد اقتصاد مقاومتی اباغ شــود تا همه بانک ها مکلف به اجرای آن باشند.

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر دیروز)دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 
شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت اجرای پروژه 

مسکن مهر در کشور، گفت: ....

 قرارداد ۱۰۰۸ میلیارد تومان و ۵۰ میلیون یورویی
 با دانشگاه ها

 باقری کنی خطاب به حکام عرب:

به زودی با شرمندگی دست به دامان 
جمهوری اسامی و ملت ایران می شوید

معاون بین الملل قوه قضاییه به کشــورهایی که با ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی 
به قلب امت اســامی خنجر زده اند هشــدار داد که دیری نخواهد پایید که طعمه 
ســلطه گری های این رژیم اشــغالگر خواهند شد و آن وقت است که آمریکا و اروپا 
به دادشــان نخواهند رسید و باز هم با شرمندگی دست به دامان جمهوری اسامی 
و ملت ایران خواهند شــد.دکتر علی باقری، معاون بین الملل قوه قضاییه در جلسه 
صبح دیروز شــورای عالی قوه قضاییه، با بیان این که چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
یادآور همراهی، حمایت و پشــتیبانی بسیاری از کشــورهای حوزه خلیج فارس از 
رژیم دیکتاتور صدام در تجاوز به جمهوری اســامی ایران است، گفت: در آن زمان 
صدام، ایران را دشمن همسایگان معرفی کرده بود و به این بهانه آنها را برای تحکیم 
دیکتاتوری داخلی و بسط سلطه منطقه ای می دوشید و پس از بهره کشی از آنها، در 
نهایت پاداششــان را با تجاوز و اشغال داد و در آن شرایط بود که آنان دست کمک 
به ســوی جمهوری اســامی دراز کردند و ملت ایران با بزرگ منشی به یاری آنها 
شــتافت.دکتر باقری با بیان این که امروز هر چند از صدام خبری نیســت اما همان 
کشورها با رژیمی جنایتکار، اشــغالگر و متجاوز علیه ملت های منطقه به ویژه ملت 
مظلوم فلسطین همپیمان شده اند و تاریخ دوباره تکرار شده است، به کشورهایی که 
با ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی به قلب امت اسامی خنجر زده اند هشدار داد که 
دیری نخواهد پایید که طعمه ســلطه گری های این رژیم اشغالگر خواهند شد و آن 
وقت است که آمریکا و اروپا به دادشان نخواهند رسید و باز هم با شرمندگی دست 

به دامان جمهوری اسامی و ملت ایران خواهند شد.

رهبر انقاب اسامی در ارتباط تصویری با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس تبیین کردند؛

ابعاد فرماندهی بی نظیر امام خمینی و دفاع 
عقانی، مردمی و سرمایه ساز ملت ایران
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رهبر انقاب اسامی در ارتباط تصویری با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس تبیین کردند؛

ابعاد فرماندهی بی نظیر امام خمینی و دفاع 
عقانی، مردمی و سرمایه ساز ملت ایران

ادامه از صفحه اول
شــرح حال هایی که از برخی رزمندگان نوشــته شــده، وصیت نامه شهدا، 
فضایــل اخاقی همچون صدق و صفا، اخاص، تواضع، خدمت به دیگران، 
ایثار، فداکاری، سحرخیزی ها و عبادت های عارفانه، بی اعتنایی به زیورهای 
دنیوی و رفتارها و حاات مادران در اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال 
از فرزندان شهیدشــان، همه به برکت اسام و ایمان عمیق دینی بود که در 
دوران دفاع مقدس تجلی و بروز یافت.»سرمایه ســازی دفاع مقدس برای 
کشــور« نکته بعدی بود که رهبر انقاب اســامی به آن اشــاره کردند و 
گفتند: یکی از این سرمایه سازی های ارزشمند »امنیت« است که به برکت 
دفاع مقدس به دست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه تعرض 
و تجاوز به کشــور بسیار باا اســت و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده مواجه 
می شــود، بنابراین متجاوز قبــل از هر اقدامی تأمل خواهــد کرد و آن را 
بصرفه نخواهد دانست.ایشــان »روحیه خودباوری« و »حرکت به ســمت 
نوآوری های فنی و علمی« را یکی دیگر از سرمایه های دوران دفاع مقدس 
دانســتند و افزودند: در همان دوران و هنگامی که شــهرهای ایران هدف 
موشــک های دشمن بود و هیچ کشوری به ما موشک و تجهیزات نمی داد، 
شهید طهرانی مقدم و دوســتان وی، صنایع موشکی را پایه گذاری کردند 
و توانایی کنونی موشــکی، نتیجه همان روحیه خودباوری و حرکت علمی 
آن زمان است.رهبر انقاب اسامی، جرأت انجام کارهای به ظاهرنشدنی و 
ارتقای سرمایه انسانی کشــور را از جمله سرمایه های دوران دفاع مقدس 
برشــمردند و گفتند: یک نمونه از سرمایه های انسانی دوران دفاع مقدس، 
شهید سلیمانی بود که در عرصه منطقه و دیپلماسی، اقدامات شگفت آوری 
انجام می داد و هنوز ملت ایران از گستره فعالیت های این شهید عزیز اطاع 
کافی ندارد.حضرت آیت اه خامنه ای »آشــنایی بیشتر ملت ایران با ذات و 
واقعیت تمدن غرب« را از دیگر نکات هشــت ســال دفاع مقدس دانستند 
و افزودنــد: در تاریخ معاصر ایران عنــاد و خباثت دولت های غربی در حق 
ملت ایران چندبار آشــکار شده اما این دولت ها با حمایت کامل از حکومت 
فاسد، ضدبشری و دیکتاتوری صدام، ادعاهای حقوق بشری و انسانی خود 
را عمًا لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که این شــناخت عمیق 
خیلی مهم اســت و باید در همه تصمیمات ما نقش داشــته باشد.ایشان 
»بــروز توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران برای جهانیان« را از دیگر نکات 
تأمل برانگیز دفاع مقدس برشمردند و افزودند: دفاع مقدس در اوج حمات 
رســانه ای دشمنان ایران، خود به یک »رسانه ی رسا و صدای بلند« تبدیل 
شــد و با نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت ملی ایرانیان، برای 
این ملت در جهان ارزش و وجهه درســت کرد.رهبر انقاب اسامی دفاع 
مقدس را تابلویی عظیم و درخشــان در پیــِش روی ملت ایران خواندند و 
افزودند: جنگ پدیده ای سهمگین و خشن است اما با وجود همه مشکات 

و ضایعات آن، دفاع مقدس برای ملت ایران برکات، بشــارت ها، پیشرفت ها 
و طراوت هایی به ارمغان آورد.حضرت آیــت اه خامنه ای ادبیات جهاد در 
قرآن را بشــارت آمیز و در نفی ترس و اندوه دانستند و گفتند: نظیر همین 
ادبیات درباره مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید می کند اگر استقامت کنید، 
ترس و اندوه که دو آفت بزرگ برای یک ملت اســت، از شــما برداشــته 
خواهد شد.ایشان کارهای انجام شــده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش 
اما کم دانســتند و خاطرنشــان کردند: هرچه از زمان دفاع مقدس دورتر 
می شویم باید به معرفت آن نزدیک تر شویم چراکه دست های تحریفگر در 
کمین هستند.رهبر انقاب اسامی، ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمه ای 
جوشان تشــبیه کردند و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی به عنوان منابع 
غنی برای خلق آثار هنری و همچنین لزوم شخصیت پردازی از شهیدان و 
رزمندگان جنگ گفتند: موضوع یادواره های دفاع مقدس نیز مســئله مهم 
دیگری است که از ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت جلوگیری 
می کند.حضــرت آیت اه خامنه ای، مدافعان حرم را نمونه ای درخشــان از 
تداوم برکات دفاع مقدس و استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند 
و افزودند: حضور همزمان رزمندگانی از ملیت های مختلِف ایرانی، سوری، 
عراقی، لبنانی و افغانستانی در صف واحد از حقایق و پدیده های حیرت انگیز 
زمان ما اســت.رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از 
تاش های فداکارانه و دائمی کادر درمان و مســئوان در مقابله با کرونا، از 
فوت روزانه 150 تا 170 نفر از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأســف کردند 
و افزودند: عاج این واقعه تأســف بار به دست خود مردم و در گروی رعایت 
اصول بهداشــتی مثل فاصله گذاری، اســتفاده از ماسک و شستن دست ها 
است.حضرت آیت اه خامنه ای در خصوص مسئله اربعین نیز گفتند: ملت 
ایران عاشق امام حســین)ع( و زیارت اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی 
اربعین صرفاً متوقف به صاحدید مسئوان ستاد ملی مقابله با کرونا است 
که تاکنون با انجام آن مخالفت کرده اند، بنابراین همه باید تابع و تســلیم 
باشند.ایشــان با انتقاد از حضور برخی افراد در مرزها برای اظهار ارادت به 
امام حســین)ع(، گفتند: اظهار ارادت باید از منازل انجام شود همچنان که 
در روز اربعین چند زیارت وارد اســت و مردم می توانند با خواندن آنها، به 
پیشــگاه حضرت سیدالشهداء)ع( شکوه کنند که ما آرزوی حضور داشتیم 
اما با این وضع مقدور نشد تا ان شاءاه آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.

پیش از ســخنان فرمانده کل قوا، سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح با بیان گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده در زمینه حفظ 
و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش های دفاع مقدس گفت: وظیفه ما اســت که 
آن دوران زرین و نقطه نورانی در کشــور را زنده نگه داریم و با پاسداری از 
آن اجازه ندهیم دوران سراســر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به فراموشی 

سپرده شود.

رییس دســتگاه قضا با بیان اینکه بخشــی از مشکات 
امروز کشور ناشــی از چشم دوختن به لبخند و یا خشم 
خارجی ها اســت، اظهار داشت: داشــتن روحیه جهادی 
و کار انقابی گره گشاســت؛ ممکن اســت برخی به لفظ 
نگویند، ولی عما امیدشان به نتیجه انتخابات فان کشور 
باشــد؛ گره زدن رفع مشکات داخلی به مسائل خارجی، 
اشتباه راهبردی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
آیت اه رییســی ، در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه 
قضاییه، با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 
شهدای گرانقدر جنگ ۸ ســاله، بر لزوم بازخوانی تاریخ 
دفاع مقدس برای بهره گیری از آموزه ها و عبرت های آن 
تأکید کرد.رییس قوه قضاییه با اشاره به همزمانی چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس با اوج گیری تقابل جریان مقاومت 
اسامی با آمریکا و صهیونیســت ها، تصریح کرد: نسخه 
دفاع مقدس ملت بزرگ ایران به عنوان یک الگوی فرهنگ 
ســاز و تاریخ ساز در مردم و مســئوان ما تبلور یافته و 
مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.آیت اه رییسی افزود: 
دفاع مقدس تجلی ایمان و اخاص، صبر و توکل، دشمن 
شناسی و دشمن ستیزی و وایتمداری و فتح الفتوح ملت 
ایران بود که به الگوی مقاومت برای جهانیان تبدیل شده 
و کســانی که به عزت و اقتدار حاصل از این رویداد عظیم 

بی توجهند، باید به عبرت های آن توجه کنند.

تولید قــدرت از مهم ترین دســتاوردهای دفاع 
مقدس بود

رییــس قوه قضاییــه، »تولید قــدرت« را از مهم ترین 
دســتاوردهای دفــاع مقدس عنوان کــرد و با تأکید بر 
اســتفاده هوشــمندانه از ابزار قدرت برای ابراز قدرت، 
گفت: جهشــی که از نظر صنعتی و علــم و فناوری در 
کشــور به وجود آمده، در پرتو دفاع مقدس شکل گرفته 
و توان موشــکی امروز ما محصول مجاهدت، خودباوری 
و ایثارگری بهترین فرزندان این ســرزمین است.آیت اه 
رییسی افزود: باید برای نسل جوان گفته شود که چگونه 
ملتی که در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی و نظامی 
قرار داشــت، با دســت خالی اما با ایمان و اراده در برابر 
دشــمن و جبهه متحد کفر جانانه ایستاد و به پیروزی و 

موفقیت های بزگ دست یافت.

مکتب شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل 

گرفت
رییــس قوه قضاییه، »انســان ســازی« را یکی دیگر از 
ابعاد و دســتاوردهای مهم دفاع مقدس دانست و گفت: 
مکتب شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت 
و تربیت انســان های در تراز انقاب اســامی در کشور 
و حتــی فراتر از مرزها، از بــرکات و توفقیات جنگ بود 
که نمونه بارز آن شهید ابومهدی المهندس است.آیت اه 
رییسی افزود: پیوندی که بین هویت اسامی ما، هویت 
ملی مــا و هویت انقابی ما به وجود آمده، در پرتو دفاع 
مقدس حاصل شده و اگر ابعاد دفاع مقدس به طور دقیق 
تبیین شــود، می توانیم با تکیه بر فرهنگ ایثار، جهاد 
و خودباوری بر مشــکات امروز نیز قائق آییم و کشــور 

را بسازیم.

گره زدن مشکات کشور به اخم و لبخند دشمن 
خطای فاحش است

رییس قوه قضاییه، گره زدن حل مشــکات با تحوات 
خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت: برخی 
ممکن است به لفظ نگویند اما حل مسائل کشور را منوط 
به روشن شدن نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می دانند 
اما هر جا به دســتان خارجی ها و اخم و لبخند آنها نگاه 

کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.

کشور را باید با اتکا به خدا و توان خود بسازیم
آیت اه رییســی با تأکید بر »گره گشــا بــودن روحیه 
جهادی در همه عرصه هــا و در تمام دوره ها«، تصریح 
کرد: مشکات کشــور در پرتو ایمان و اخاص و صبر و 

روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و نیروهای 
انقابی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند، نتایج خوبی 
به دست آمده اســت.آمریکا بدعهد است؛ اروپایی ها به 
تعهدات خود عمل کنندرییس قــوه قضاییه با انتقاد از 
بدعهدی آمریــکا در نقض قوانیــن بین الملل و حقوق 
معاهدات، سیاست های سردمداران کاخ سفید را شکست 
خورده دانســت و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی ها، 
به اروپایی ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور 

بیانیه، به تعهدات خود عمل کنند.

رابطه حقارت بار با اســرائیل سودی برای حکام 
خودفروخته ندارد

آیت اه رییســی همچنین عادی ســازی روابط برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را »نمایش حقارت 
حکام خودفروخته« این کشورها توصیف کرد و گفت که 
این اقدام ذلت بار سودی برای این کشورها ندارد و تنها 
راهبرد کارآمد امروز، »مقاومت فعال و مقتدرانه در برابر 

دشمنان« است.

در اجرای عدالت هیچ مانــع و حد و مرزی نمی 
شناسیم

رییس قوه قضاییه، مهم ترین موضوع برای دستگاه قضایی 
را مصالــح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به موازین 
قانونی و شــرع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب به 
کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و سیستم قضایی 
هستند، متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی تواند 

خللی در مسیر دستگاه قضایی به وجود آورد.

تأکید دوباره رئیس دستگاه قضا بر مدیریت بازار و 
حل مشکات معیشتی مردم

آیت اه رییســی در واکنش به گزارش وزیر دادگستری 
درباره عملکرد ســازمان تعزیرات حکومتی در ماه های 
اخیر، اظهار داشــت: تأمین معیشــت مردم و کااهای 
اساسی مورد نیاز آنها از مهم ترین مسائل است که بارها 
بر آن تأکید شد و باز هم تأکید می کنم همه باید تاش 
کنند تا در اقتصاد ثبات ایجاد شــود و هر چه بیشتر به 
مردم اطمینان دهیم بازار ثبات دارد و آنها احساس کنند 
فرایند تولید تا مصرف مدیریت شده است، امنیت خاطر 

بیشتری پیدا خواهند کرد.

آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه :
 گره زدن رفع مشکات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است
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استانها معاون اول رییس جمهور:

بانکهامکلفبهپرداختوام۴۰میلیونیمسکنمهرمیشوند
معــاون اول رییــس جمهور با اشــاره به برنامه افزایش ســقف 
تســهیات مســکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان گفت: این 
موضوع باید به عنوان مصوبه ســتاد اقتصاد مقاومتی اباغ شود 
تا همه بانک ها مکلف به اجرای آن باشند.جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر دیروز)دوشــنبه( به ریاست معاون 
اول رییس جمهور برگزار شــد. اسحاق جهانگیری در این جلسه 
با اشــاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت 
اجرای پروژه مســکن مهر در کشــور، گفت: مسکن مهر طرحی 
بــود که در اواخر دولت دهم آغاز شــد و هدف اجرای این طرح 
ساخت مســکن برای طبقات ضعیف جامعه بود.وی با یادآوری 
اینکه اجرای طرح ها و اقدامات بزرگ نظیر احداث سدها، بزرگراه 
هــا و خطوط راه آهن از آغاز تا زمان تکمیل، معمواً طرح هایی 
طوانی مدت هســتند و به عنوان مثال برخی ســدها که امروز 
افتتاح می شود، کلنگ زنی آن در دولت مرحوم آیت اه هاشمی 
رفسنجانی بوده اســت، تصریح کرد: طرح مسکن مهر در اواخر 
دولت دهم شــروع شــد و با پیگیری های مجدانه دولت تدبیر و 
امید، کار تکمیل آن ادامه یافت که امیدوارم پروژه های مســکن 
مهر تا پایان ســال ۱۳۹۹ به پایان برســد.جهانگیری با اشاره به 
برخی موانع قضایی پیش روی تکمیل تعدادی از پروژه ها و طرح 
های مســکن مهر، خاطر نشــان کرد: ازم است طی نامه ای به 
رییس محترم قوه قضاییه، مستندات پرونده های مرتبط با طرح 
های مسکن مهر ارسال شود تا با دستور ویژه رییس دستگاه قضا 
شاهد تعیین تکلیف و حل و فصل این پرونده ها باشیم.معاون اول 
رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه افزایش سقف تسهیات 
مسکن مهر از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان گفت: ازم 
است این موضوع به عنوان مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتــی به بانک های عامل اباغ شــود تا همه بانک ها مکلف 
به اجرای این برنامه باشــند.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر 
اینکه طرح مسکن مهر باید با سازوکار جدید و اصاح ضعف های 
گذشته برای کمک به اقشار ضعیف جامعه استمرار پیدا کند، از 
وزارت راه و شهرسازی خواست آسیب شناسی دقیقی در خصوص 
طرح مســکن مهر انجام دهد و سازوکارها و روش های جدیدی 
را برای اســتمرار این طرح با رفع مسائل پیشین تدوین کند.وی 

بخش مســکن را از مهمترین بخش های اقتصاد کشور دانست و 
گفت: اگر بخش مســکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی 
فعال شود می تواند رشته های مختلف صنعتی زیرمجموعه خود 
را نیز فعال کرده و اشــتغال زایی فراوانی به همراه داشــته باشد.

جهانگیری در ادامه این جلسه گزارش وزارت جهاد کشاورزی در 
خصوص طرح توسعه و فرآوری گیاهان دارویی را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: ایران کشــوری است که از جهات مختلف از مواهب 
و نعمات الهی برخوردار اســت که اگر به خوبی به هر یک از این 
ظرفیت ها بپردازیم، می تواند بخشی از مشکات کشور را برطرف 
کند.معــاون اول رییس جمهور طرح توســعه و فرآوری گیاهان 
دارویی را از جمله طرح های پراهمیت در کشور برشمرد و اظهار 
داشــت: توســعه و فرآوری گیاهان دارویی از هر منظر می تواند 
یکی از مهمترین طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی باشد چرا 
که این طرح متکی به ظرفیت های داخلی کشور است و رویکرد 
درون زایی اقتصاد مقاومتی نیز ناظر به همین موضوع است.وی با 

اشاره به رویکرد عدالت بنیانی اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: 
توســعه گیاهان دارویی می تواند گامی در جهت تحقق رویکرد 
عدالت بنیانی اقتصاد مقاومتی نیز باشد زیرا معموا کشت و تولید 
گیاهان دارویی در مناطقی است که دولت همواره به دنبال ارائه 
خدمت بیشتر به مردم این مناطق و پرداخت تسهیات اشتغال 
زایی اســت تا بتواند عاوه بر ایجاد فرصت های شــغلی، درآمد 
مــردم در این مناطق را نیز افزایش دهد.جهانگیری همچنین با 
اشــاره به گزارش معاون علمی و فناوری رییس جمهور مبنی بر 
برگزاری نمایشگاه های متعدد ساانه در حوزه گیاهان دارویی، 
گفت: طرح توسعه گیاهان دارویی همچنین می تواند گامی در 
جهت تحقق رویکرد دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی باشــد 
و با توجه به اینکه اجــرای این طرح ها متکی به مردم و بخش 
خصوصی اســت، رویکرد مردمی بودن اقتصاد نیز در این طرح 
نهفته اســت.معاون اول رییس جمهور بــرون گرایی را از دیگر 
رویکردهای سیاســت هــای کلی اقتصاد مقاومتی برشــمرد و 

گفت: در طرح توســعه و فرآوری گیاهان دارویی اگر محصولی 
با استانداردهای مناسب تولید شود، زمینه صادرات آن به دیگر 
کشــورها نیز فراهم اســت که می تواند به معنای برون گرایی 
اقتصاد باشد.وی کمک به اجرای مناسب طرح توسعه و فرآوری 
گیاهان دارویی را یک وظیفه مهم ملی برشــمرد و از دبیرخانه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست تمرکز ویژه ای بر این 
طرح داشته باشد و مقدمات ازم برای آن را فراهم کند تا شاهد 
توســعه این بخش و تکمیل زنجیره آن از محل کشت تا محل 
فرآوری باشــیم.جهانگیری با اشــاره به گزارش نماینده وزارت 
جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه ارزش صادرات محصوات گیاهان 
دارویی به صورت خام در حال حاضر در حدود ۹۵۰ میلیون دار 
است، تصریح کرد: براساس گزارش های این وزارتخانه اگر بتوانیم 
اقدامات و سرمایه گذاری های ازم و حمایت های کافی را از این 
طرح انجام دهیم ارزش صادرات این محصوات می تواند به ۱۶ 
میلیارد دار برسد.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت 
همکاری با کشورهای فعال در حوزه گیاهان دارویی نظیر هند و 
چین، تصریح کرد: توسعه و فرآوری گیاهان دارویی باید به یکی 
از مهمترین طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی تبدیل شــود 
چرا که می تواند عاوه بر ایجاد فرصت های شــغلی، درآمدهای 
ارزی خوبی نیز برای کشــور به همراه داشته باشد.وی همچنین 
با اشــاره به گزارش های دبیرخانه ستاد از وضعیت اجرای پروژه 
های ملی اقتصاد مقاومتی گفت: انتخاب برخی پروژه ها به عنوان 
پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی براســاس بررســی های دقیق 
و هدف دار بوده اســت و خوشــبختانه امروز شاهد آن هستیم 
که پروژه های ملی و اولویت دار نظیر پاایشــگاه ســتاره خلیج 
فارس و خودکفایی گندم آثار مثبت فراوانی در دوره تحریم برای 
کشور داشته است.دکتر جهانگیری افزود: پروژه های ملی اقتصاد 
مقاومتی همواره با دقت و براساس نیازهای اساسی کشور تعیین 
می شود و معموا اجرای این پروژه ها یا در امنیت قضایی کشور 
یا جلوگیری از خروج ارز و یا در توسعه صادرات موثر بوده است 
که ازم اســت از استانداران کشــور نیز در خصوص اجرای این 
پروژه ها قدردانی شــود چرا که گزارش های دبیرخانه حاکی از 

آن است که اجرای این پروژه ها در استان ها موفق بوده است.

شهردار ساری عنوان کرد؛
پروژه های عمرانی شهرداری ساری با قدرت 

ادامه خواهد داشت
عباس رجبی شهردار ساری گفت: با همت همه کارکنان 
شهرداری و تاش بی وقفه مجموعه شهرداری ساری در 
یکسال اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه های مختلف 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی تخصیصاً شفافیت اداری 
صورت گرفته است که جای قدردانی دارد.عباس رجبی 

شــهردار مرکز استان در جلسه شــورای معاونین که با حضور معاونان شهردار، 
شهرداران مناطق سه گانه و جمعی از مدیران شهرداری ساری برگزار شد با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در یکســال اخیر گفت: با همت همه کارکنان و تاش 
بی وقفه مدیران شــهرداری در یکســال اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه های 
مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و تخصیصاً شــفافیت اداری صورت گرفته 
اســت که جای قدردانی دارد.رجبی به ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات 
مردم اشاره کرد و گفت:  درب اتاق مدیران شهرداری باید به روی مردم باز بوده و 
همواره پاسخگوی درخواست  ها و مطالبات آنان باشند.وی افزود: با توجه به شرایط 
نامســاعد اقتصادی حاکم بر کل کشور و تنگنای تحریم های ناعادانه ، سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری پای کار ایستاده و اقدامات این سازمان در 
یکسال اخیر بسیار چشمگیر بوده و قابل ستایش است.در پایان شهردار ساري به 
اقدامات صورت گرفته در راســتاي اصاح ساختار اداري و شفافیت امور اشاره و 
تصریح کرد: همه مدیران خصوصاً همکاران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع 
و معاونت خدمات شهری که اقدامات بسیار خوبي در زمینه اصاح ساختار اداري 
انجام داده اند که تداوم آن ازم و ضروري اســت؛ همه مدیران پاي کار باشند تا 
این بخش از کار نیز به  ســرانجام برســد.در ادامه این نشست، معاونان شهردار، 
شــهرداران مناطق ســه گانه و مدیران حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در 

موضوعات مطورحه پرداختند.

احداث نیم کیلومتر شبکه در شمال اصفهان  
با هزینه ای بالغ بر ۹۶۰ میلیون تومان 

رشــد ساخت و ساز منازل مســکونی در زمینهای تفکیکی واقع در ضلع شرقی 
خیابــان خردمند - حدفاصل خیابان غرضی و بلــوار فرزانگان - به تدریج باعث 
توسعه و افزایش طول شــبکه های تغذیه کننده انشعابات برق در محدوده این 
خیابان شــد و در این راستا یک باب پســت زمینی    تجهیز شد و در مدار قرار 
گرفت که در بهبود کیفیت توان موثر می باشــد .مهندس محسن معتمدی فرد 
مدیر برق منطقه ۷ با اعام این خبر  گفت نصب یک دســتگاه ترانسفورماتور به 
ظرفیت ۵۰۰ کیلوولت آمپر جهت تغذیه مشترکین جدید، به کارگیری ۵8۰ متر 
کابل کراسلینک ۲۰ کیلوولت جهت بارگذاری پست زمینی و همچنین به منظور 
بازیابی ســریع مسیر در صورت بروز قطعی برق، اصاح تابلو فشار متوسط پست 
زمینی موجود  و احداث شــبکه های خروجی پست زمینی به منظور انتقال بار 
از پســت های موجود به پست جدید از جمله اقداماتی است که تا کنون در این 
پروژه انجام گرفته اســت. وی در ادامه گفت : در فاز بعدی پروژه ، تبدیل حدود 
دو کیلومتر شــبکه فشار ضعیف هوایی از سیم مسی به کابل خودنگهدار جهت 
بهســازی و بازآرایی در دستورکار قرار گرفته است.وی خاطر نشان کرد : هزینه 
اجــرای پروژه بالغ بر ۹۶۰ میلیون تومان بوده اســت وی به دیگر  مزایای طرح 
اشــاره کرد و گفت  برق رسانی  به مشترکین جدید ، کاهش تلفات توان انرژی، 
پیشــگیری از سرقت تجهیزات و شبکه و متعادلســازی بار از دیگر مزایای طرح 

می باشد.

متن اصلی لباس هال احمر لباس خدمت است
 18۰ خانه هال در آذربایجان شرقی افتتاح 

و راه اندازی شده است
آذربایجــان شــرقی – وحید خــوش زرع: مدیرعامل 
جمعیت هال احمر استان آذربایجان شرقی به تشریح 
فعالیت خانه های هال پرداخت.به گزارش خبرنگار ما 
در آذربایجان شرقی، حمید حسین پور گفت: امدادگری 
توفیق الهی که نصیب ما شــده است و ما می توانیم به 

همنوعان و نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث و بحران ها کمک کنیم، لباس 
هال احمر لباس خدمت اســت .وی با تبریک روز کمکهای اولیه و روز اورژانس 
به امدادگران و نجاتگران  جمعیت هال احمر و تکنیســین های اورژانس افزود:  
خواســته و ناخواسته زندگی بشری با حوادث و بحران ها گره خورده است، برای 
کاهش عواقب ناشی از حوادث، بایستی مهارتهای امدادی را آموخت در این راستا، 
مجموعه اقداماتی که برای  زنده نگه داشتن  مصدومان و رساندن آنان  به مراکز 
مجهز درمانی انجام می گیرد فوریت های پزشــکی و کمــک های اولیه نامیده 
می شدکه بایســتی هر ایرانی این مهارتها را بیاموزد . مدیرعامل جمعیت هال 
احمر استان ادامه داد: هر نوع حادثه یا بحران به دو دسته تقسیم می شود: طبیعی 
و غیرطبیعی.  حوادث طبیعی ناشــی از تغییر و تحــول در کره زمین و حوادث 
غیرطبیعی دست ساز بشر بوده و انسان در به وجود آوردن آنها دخیل می باشد 
و هر جا که شرایط بحرانی ایجاد شود بایستی آمادگی قبلی داشته باشیم.حسین 
پور افزود: آموزش کمک های اولیه قبل از وقوع بحران برای حفظ آمادگی بسیار 
مهم بوده و تاثیر بســزایی  در خود امدادی و دیگر امدادی دارد. هال احمر در 
این خصوص آمادگی دارد به صورت حضوری و همچنین به صورت الکترونیک در 

سایت خادم مهارت های امدادی و کمک های اولیه را آموزش دهد .

فرماندهي قرارگاه منطقه شمال شرق نزاجا عنوان کرد:
 دفاع مقدس در تمام ابعاد ملت ما

 را قوي کرد
مشهد- علي گلستاني/ فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نیروي زمیني ارتش 
گفت: شعار هفته دفاع مقدس امسال "ما قوي هستیم" است،  دستاوردهاي که از 
دفاع مقدس گرفتیم در تمام ابعاد بوده است  و ما را قوي کرد.سرتیپ رضا  آذریان 
فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نزاجا در نشست خبري با اصحاب رسانه که 
به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد گفت: انقاب اسامي بعد از پیروزي و 
تثبیت به دلیل از بین رفتن منافع دشمنان در منطقه با جریاناتي مواجه شد. در 
آن زمان نیروي زمیني ارتش اولین نیرویی بود که مقابل ضد انقاب ایســتاد و 
از انقاب محافظت کرد.وي افزود: ۶۳۹ مورد تهاجم قبل از شروع جنگ توسط.

صدام انجام شــد و بعد از آن دو ابرقدرت شرق و غرب به کمک صدام آمدند. در 
آن زمان نیز نیروي زمیني ارتش به عنوان اولین ارگان جلوي پیشــروي دشمن 
در جنگ را گرفت. ۲ هزار و 8۷۷ روز ملت ایران ایســتادگي کرد که شــد دفاع 
مقدس و امروز نتایج آن را مي بینیم. دستاوردهاي دفاع مقدس که از آن گرفتیم 
در مباحث سیاسي، اقتصادي و نظامي وجود دارد و ما را در تمام ابعاد قوي کرد .

 یک استاد دانشگاه:
 ارزبری تولیدات کشور تقریبا

 ۷۰ درصد است
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بر اساس برخی گزارشات ارزبری 
تولیدات کشور تقریبا ۷۰ درصد است. وجود چنین گزاره ای در شرایط تحریم 
شــرایط را دشوار می کند چون با نوســان نرخ ارز هزینه های تولید نیز تغییر 
می کنــد و نتیجه آن را در قیمت کااها و خدمات مشــاهده می کنیم.وحید 
شقاقی شهری در مورد دایل نابسامانی های اخیر در بازارهای مختلف گفت: 
طبیعتا در شرایط تحریم و پیامدهای ناشی از آن بازارهای مخلتف در تامین 
مواد اولیه، واسطه و قطعات دچار مشکل می شوند. بر اساس برخی گزارشات 
ارزبری تولیدات کشور تقریبا ۷۰ درصد است. وجود چنین گزاره ای در شرایط 
تحریم شرایط را دشــوار می کند چون با نوسان نرخ ارز هزینه های تولید نیز 
تغییر می کند و نتیجه آن را در قیمت کااها و خدمات مشاهده می کنیم.وی 
ادامه داد: بنابراین دلیل اول را در ارزبری باای تولیدات کشــور می توان بیان 
کرد که با یک وقفه نوسان را از بازار ارز به بازار کاا منتقل می کند.این استاد 
دانشــگاه اضافه کرد: دلیل دوم وصل شدن تولید به واردات است که نیازمند 
تاش مضاعف برای تامین آنها به ویژه برای کااهای راهبردی مانند تخم مرغ، 
لبنیات، گوشت در داخل است که تاثیر زیادی در سفره مردم دارد. هر چند که 
برای کاهش تاثیرات این دو دلیل نیاز به زمان دارند یعنی راهکار کوتاه مدت و 
میان بری پیش رو نیست و پاسخگو هم نخواهند بود. هرچند عواملی مانند عدم 
نظارت و احتکار نیز در این موضوع تاثیرگذار اســت اما وزن آنها ناچیز است.

شقاقی با اشاره به وضع صنعت خودرو ادامه داد: مثا در صنعت خودروسازی 
ما افزایش تولید و عرضه متناسب با تقاضا را مشاهده نمی کنیم چون زنجیره 
تولید بومی سازی نشده است و بسیاری از خودروها به دلیل کمبود یک یا دو 
قطعه در انبار خودروســازان دپو شده اند از همین روی است که خودروسازان 
عنوان احتکار را برای ایــن خودروها نمی پذیرند در مجموع تا زمانی که کل 
زنجیره تولید داخلی ســازی نشود در سمت عرضه دچار مشکل خواهیم بود.

این اقتصاددان در مورد اســتفاده از کارت های خرید اعتباری برای کااهای 
اساسی گفت: استفاده از کاابرگ الکترونیکی یا کارت های خرید گزینه ناگزیر 
برای دوره موقت و گذار است تا سفره زندگی مردم تامین شود این ابزار برای 
کوتاه مدت ایراد ندارد تا دولت بتواند با تامین اقام ضروری فرصت تنفس برای 

برطرف کردن مشکات را داشته باشد.

سهام عدالت چند؟
ارزش واقعی سهام عدالت نیز تحت تاثیر نوسانات اخیر بازار سرمایه قرار گرفته 
و درحالی که به حدود ۲۰ میلیون تومان نیز رسیده بود، تا حدود ۱۵ میلیون 
نیــز کاهش یافت و درحال حاضر در محدوده ۱۶ میلیون تومان قیمت دارد.

پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموان این سهام که روش مستقیم را برای 
www. مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه

sahamedalat.ir ارزش واقعی ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.بر 
این اســاس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به حدود 
پنج روز پیش است، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان 
کمی بیشــتر از ۱۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان است.ارزش این سهام در تاریخ 
چهارم شهریورماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون و 8۰۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ 

مردادماه، کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلــس گفــت: ۳۱هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای طرح تأمین 
کااهای اساسی ویژه اقشار آسیب پذیر 
اختصــاص یافت. جبــار کوچکی نژاد  
با بیــان اینکه طرح تأمیــن کااهای 
اساســی برای حمایت از اقشار ضعیف 
و آســیب پذیر جامعه با ابتکار وی در 
مجلس مطرح شده است اظهار داشت: 
۳۱هــزار میلیارد تومــان اعتبار برای 
اجرای طرح تأمین کااهای اساســی 
ویژه اقشار آســیب پذیر در نظر گرفته 
شــد.عضو کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شــورای اسامی 
همزمانی شــیوع ویروس کرونا با سایر 
التهابات و مشــکات اقتصادی را مورد 
اشــاره قرار داد و عنوان کــرد: مردم 
به علت این شــرایط و نابســامانی های 

اقتصادی که در کشــور رخ داده است 
و ادامه هــم دارد از حیث معیشــتی 
نیازمند حمایت و کمک دولت هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید 
بر اینکــه گزارش طرح تأمین کااهای 
اساســی در کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس بررسی شده است و هفته آینده 
در صحــن علنی مجلــس هم مطرح 
می شود تصریح کرد: بررسی این طرح 
بعد از برگزاری جلسات متعدد به اتمام 
رسیده و منابع ازم آن هم دیده شده 
اســت.کوچکی نژاد تحت پوشش قرار 
گرفتــن ۶۰ میلیون ایرانــی در طرح 

تأمین کااهای اساســی تا سال ۱۴۰۰ 
را مورد اشــاره قرار داد و ابراز داشــت: 
اعتبــارات ازم برای اجرای این طرح از 
محل تبصــره ۲ و ۱۴ با موافقت دولت 
در نظر گرفته شــده اســت و مشکلی 
از حیث اصل ۷۵ قانون اساســی و بار 
مالی وجود ندارد.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلــس از واریز 
مبالغــی در کارت بانکــی خانوارها که 
امکان خرید کاا را در اختیارشان قرار 
می دهد سخن گفت و خاطرنشان کرد: 
این مبالغ قابل برداشت نقدی نیستند 
و از طریــق آن افراد می توانند کااهای 

اساســی و مایحتاج ضروری خود را از 
کنند.کوچکی نژاد  تأمین  فروشــگاه ها 
یکی از اولویت های مجلس یازدهم را با 
توجه به شعارهایی که داده شده است 
و معیشــتی  اقتصادی  بهبود وضعیت 
مردم ذکر کرد و در همین زمینه افزود: 
مجلس برای تحقق این موضوع اقدامات 
خوبی را در بحث بودجه ساانه، مسکن 
و نظایر این ها اتخاذ کرده که در نهایت 
به نفع قشرهای آســیب پذیر است.وی 
نابسامانی ها و آشفتگی در بازار و افزایش 
قیمت انــواع کااها را از جمله مواردی 
که فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده 
اســت تلقی کرد و بیان داشت: دولت 
موظف اســت این شرایط را سروسامان 
دهــد و بر تحوات بــازار نظارت کافی 
اعمــال کند کنــار آن مجلــس نیز از 

ابزارهای قانونی خود استفاده می کند.

اعتبار 31هزار میلیاردی برای 
کااهای اساسی اقشار آسیب پذیر

دولــت بــه تولیدکنندگان وعــده داده نهاده های مــورد نیاز آنــان را از اول مهرماه 
تامیــن می کند تا نرخ مصوب ۱۲ هزارتومان بــرای هرکیلو تخم مرغ منجر به زیان 
تولیدکنندگان نشــود. به دنبال نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت گذاری دســتوری 
دولت برای تخم مرغ که منجر به زیان شــدید تولیدکنندگان می شــد، سرانجام بعد 
از کــش و قوس های فراوان هفته گذشــته دولت نرخ مصوب ایــن کاا را از کیلویی 
۹,۵۰۰ تومان درب مرغداری به کیلویی ۱۲ هزار تومان افزایش داد اما تولیدکنندگان 
می گویند با توجه به نرخ فعلی نهاده های دامی در بازار آزاد و عدم تأمین کافی نهاده به 
نرخ مصوب، قیمت مصوب جدید همچنان باعث زیان تولیدکنندگان می شود.در همین 
راستا، در جلسه ای که هفته گذشته تولیدکنندگان مرغ تخم گذار با محمدرضا کامی، 
دبیر ســتاد تنظیم بازار کشور داشتند، مســئوان حاضر در جلسه به تولیدکنندگان 
وعده دادنــد که دولت بخش عمده نهاده های مورد نیاز مرغــداران را با نرخ مصوب 
تأمیــن خواهد کرد تا قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و منجر به زیان آنها نشود.در این جلسه 
تولیدکنندگان به اعمال قیمت دســتوری و وضعیت نابسامان بازار نهاده های دامی به 
شــدت اعتراض و عنوان کردند که ادامه روند فعلی منجر به تولید محصوات ناسالم 
و ورشکستگی صنعت می شود.اعمال قیمت دستوری برای مرغ و تخم مرغ علی رغم 
شــرایط ناآرام بازار نهاده های دامی نارضایتی های فراوانی را به دنبال داشــته است و 
تولیدکنندگان می گویند قیمت های مصوب و دســتوری دولت بر اساس نرخ مصوب 
نهاده ها تعیین و اعام شده است و این در حالی است که فقط حدود ۳۰ درصد نهاده ها 
با نرخ مصوب به دســت تولیدکنندگان می رســد و واحدهای تولید تخم مرغ ناچار 
هســتند مابقی نیاز خود را از طریق نهاده هایی که به قیمت آزاد خریداری می کنند، 
تامین کنند.در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل کمبود و گرانی نهاده های 
دامی بویژه کنجاله ســویا تولیدکنندگان مجبور به استفاده از پودر گوشت در جیره 

غذایی طیور هستند که ارزش غذایی ندارد، گفت: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای 
هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما قرار شــد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و 
۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند که اگر دولت به این 
وعــده خود عمل کند نرخ ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
نیز قیمت معقولی خواهد بود.وی تصریح کرد: آن طور که مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور اعام کرده، توزیع نهاده های مذکور از اول مهر ماه )فردا( آغاز می شود 

و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد که امیدوار هستیم این کار عملیاتی شود.
افزایش شــدید قیمت نهاده های تولید تحت تاثیر تورم عمومی کشور در کنار قیمت 
گذاری دستوری دولت برای کااهای مختلف، طی ماه های گذشته فشار شدیدی را به 
تولیدکنندگان وارد کرده است و تولید مرغ و تخم مرغ نیز از این رویه غلط مستثنی 
نبوده اســت.بر اساس این گزارش بسیاری از کارشناسان و فعاان صنعت دام و طیور 
کشور درباره تشدید چالش در حوزه تولید با ادامه روند نابسامانی بازار نهاده های دامی 
هشــدار داده اند و عنوان کرده اند اگر دولت هر چه ســریع تر تدبیری برای این مساله 
نکند با آغاز ماه مهر دچار کمبود عرضه و افزایش قیمت در این حوزه خواهیم شــد. 
کما اینکه طی هفته های گذشــته نیز قیمت گذاری دستوری در این حوزه نتوانسته 
منجر به کنترل شــرایط بازار شــود و قیمت هر شانه تخم مرغ در روزهای گذشته تا 
حدود ۴۰ هزار تومان نیز افزایش یافت و در حالی که تخم مرغ باید یک منبع پروتئین 
ارزان قیمت برای قشــر متوسط جامعه باشد در حال تبدیل شدن به کاای لوکسی 
است که هر کسی توان خرید آن را ندارد و بنابراین احتمال حذف آن از سبد مصرف 
خانوار وجود دارد. البته وزیر جهاد کشاورزی دو روز قبل وعده داده بود که قیمت این 
کاا طی دو روز آینده به نرخ مصوب در بازار خواهد رســید و باید منتظر ماند و دید 
ایا قیمت این محصول پروتئینی این روزها به قدری معقول خواهد شد که به جایگاه 
قبلی خود در سبد مصرف خانوار به عنوان یک ماده پروتئینی پرمصرف بازگردد یا قرار 

است جایگاه خود به عنوان یک کاای لوکس را تثبیت کند.

دولت وعده تامین نهاده داد

تاش برای جلوگیری از لوکس شدن تخم مرغ! 

معاون وزیر راه و شهرســازی از ارائه اولین لیست خانه های 
خالی شــامل ۱۰۹ هزار واحد متعلق به اشخاص حقیقی به 
ســازمان امور مالیاتی خبر داد.محمود محمودزاده، معاون 
امور مســکن و ســاختمان از ارائه اولین لیســت خانه های 
خالی به ســازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: روز گذشته 
اولین لیست خانه های خالی در کارتابل سازمان امور مالیاتی 
قرار گرفت.وی ادامه داد: ســازمان امور مالیاتی دسترســی 
به کارتابل دارد و اطاعات واحدهای خالی از ســکنه برای 

مالیات ستانی در اختیار این دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: لیست اول شامل بیش 
از ۱۰۹ هزار خانه خالی از سراســر کشور است.محمودزاده 
درباره تاریخ اجرای مالیات ســتانی از خانه های خالی گفت: 
این اطاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این 
دستگاه مسئول اجرای اخذ مالیات است و ساز و کار مالیات 
ستانی را تعیین می کند.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: مالیات ستانی از واحدهای شناسایی شده در مدت زمان 

کوتاه به اجرا می رســد.    وی با بیان اینکه خوشبختانه این 
برنامه مهم وزارت راه وشهرسازی و دولت برای کنترل بازار 
مسکن محقق و عملیاتی شد، ادامه داد: اجرای مرحله اول از 
امروز آغاز می شود و در لیست اول، خانه های خالی متعلق به 
اشخاص حقیقی ثبت شده و مالیات ستانی از این گروه آغاز 
می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: لیست خانه های 
خالی متعلق به اشــخاص حقوقی هم بــه زودی در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 

 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

آغاز اخذ مالیات 
بیش از 109 هزار 
واحد
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعام کرد:استانها

قرارداد ۱۰۰۸ میلیارد تومان و ۵۰ میلیون یورویی با دانشگاه ها
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران گفت: در بخش نفت در 
مجموع مطالعه ۲۰ میدان نفتی به دانشــگاه ها واگذار شــد 
که ارزش کل قرادادهای واگذار شــده بیش از ۱۰۰۸ میلیارد 
تومان و حدود ۵۰ میلیون یورو اســت.به گزارش وزارت نفت، 
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین 
امضای ۱۳ قرارداد کان پژوهشی صنعت نفت، سابقه این نوع 
تعامل شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
را بــه طور اجمالی مرور کــرد و گفت: همکاری های علمی و 
تحقیقاتی و پژوهشــی در قرادادهای میدان محور برای اولین 
بار در سال ۱۳۹۳ کلید خوردو با هدف شناسایی راهکارهای 
علمی و عملی افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی و 
در نتیجه بهبود برداشت از این مخازن، ایجاد رابطه بلندمدت، 
هدفمند و جهت یافته بین مراکز علمی و شــرکت ملی نفت 
ایران، اســتفاده از دانشــگاه ها بــه عنوان مشــاور فناورانه و 
علمــی به ازای هر میدان، اســتفاده حداکثری از توان علمی 
دانشگاه ها و بکارگیری دانش روز در صنعت نفت، جهت دادن 
تحقیقات و پژوهش و فناوری در دانشگاه ها به سمت افزایش 
ضریب بازیافت با اســتفاده از روش های فناورانه و نوآورانه و 
تجاری ســازی و اقتصادی کردن پژوهش های در حال انجام 
در دســتور کار قرار گرفت.وی افزود: در آن مرحله، مطالعات 
فناورانه ۹ میدان بزرگ نفتی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
واگذار شد و اکنون با توجه به عملکرد خوب دانشگاه ها و بروز 
و ظهور دســتاوردهای مهم در حوزه مهندسی نفت و ایجاد 
مراکز فناورانه تخصصی، ۱۳ میدان بزرگ نفتی و گازی دیگر 
به دانشگاه ها واگذار می شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
مبلغ قرادادهای مرحله نخست را ۲۹۳ میلیارد تومان و حدود 
۱۴ میلیون یورو و مدت زمان اجرای آن را ۱۰ سال عنوان کرد 
 Fast( و گفت: برنامه دیگری تحت عنوان مطالعات اقدام سریع
Track Study( در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماه نیز در حال انجام است 
کــه هدف از آن، برآورد میزان هیدروکربور درجا، ذخایر قابل 

اســتحصال و میزان ضرایب بازیافت، ارائه پروفایل پیش بینی 
تولید چاه ها در هر کدام از سناریوهای پیشنهادی چاه محور، 
ارائه ســناریوهای مختلف افزایش تولید میدان با استفاده از 
رفع مشکات تاسیسات ســطح اارضی، ارائه گزارش نهایی 
ســناریوهای افزایش تولید و اولویت بندی و برآورد اقتصادی 
اجرای آنها اســت.به گفته کرباسیان، ذخایر این ۹ میدان در 
مجموع ۳۶ درصد کل حجم ذخایر نفت درجای کشــور )۴۱ 
درصد نفت قابل برداشــت( اســت که در قراداد ۹ میدان به 
دانشگاه ها واگذار شده است.وی پیشرفت طرح توسعه فناورانه 
۹ میــدان را حدود ۲۰ درصد عنــوان کرد و گفت: در اجرای 
این طرح، افزون بر کارشناســان شــرکت ملی نفت ایران و 
شــرکت های تابعه، حدود ۲۱۷ نفر شامل ۱۰۹ عضو هیئت 

علمی فعال هستند و حدود ۲۶۰ پایان نامه کارشناسی ارشد 
و ۴۵ پایان نامه دکترا نیز در این موارد تعریف شده است.

ایجاد مراکز فناوری در دانشگاه ها
وی در تشــریح دســتاوردهای این طرح به بررسی قابلیت 
افزایش ضریب بازیافت میادیــن، طراحی نرم افزار غربالگری 
روش های ازدیاد برداشــت، تهیه بانــک اطاعاتی برای هر 
کدام از مخازن واگذار شده و ساخت مدل های زمین شناسی 
و مخزنــی برای میادین اشــاره کرد و ادامــه داد: گام بلند 
برداشته شده در این طرح در حوزه فناوری و نوآوری، تجهیز 
آزمایشگاه های دانشگاه ها و ایجاد مراکز نوآوری و اقدام برای 
راه اندازی مراکز تحقیقاتی- فناورانه در دانشگاه های مختلف 

بوده است.به گفته کرباسیان، بر مبنای قراردادهای پژوهشی 
ازدیاد برداشت نفت در مرحله نخست، مرکز فناوری مطالعات 
رسوب آسفالتین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز فناوری 
آب هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف، مرکز فناوری پلیمر 
در دانشگاه صنعتی سهند، مرکز فناوری سنگ های دیجیتال 
در دانشــگاه تهران، مرکز فناوری ردیاب در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر، مرکز فناوری مکانیســم های تولیــد در مخازن 
شــکاف دار در دانشگاه آزاد و همچنین در پژوهشگاه صنعت 
نفت در حال شکل گیری اســت و ایجاد شبکه های نوآورانه 
و فناورانــه در داخل کشــور و گاه با همکاری شــرکت های 
بین المللی از فرانســه، هلند، اتریش و همینطور با همراهی 
شــرکت های دانش بنیان در دســت پیگیری اســت. از این 
دانشگاه ها پنج دانشــگاه جدید هستند )دانشگاه های علم و 
صنعت، خلیج فارس، صنعتی اصفهان، فردوســی مشــهد و 
شهید چمران اهواز( و در مرحله اول نبودند.مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایــران در ادامه به ۱۳ قرارداد امروز اشــاره کرد و 
گفــت: مجموع مبلغ این قرادادها حدود ۷۱۵ میلیارد تومان 
و بیش از ۳۵ میلیون یوروســت و قرار اســت این مطالعات 
پژوهشــی ظرف مدت ۱۰ سال انجام شوند. در این قرادادها 
مطالعه ۱۴ درصــد از حجم ذخایر درجای نفتی )۱۲ درصد 
از ذخایر قابل برداشت نفتی( واگذار می شود.وی ادامه داد: با 
احتســاب قراردادهای مرحله اول، در بخش نفت در مجموع 
مطالعــه ۲۰ میدان نفتی به دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
کشور واگذار شده که ذخایر این میدان ها ۵۰ درصد از ذخایر 
درجای نفتی )۵۳ درصد از کل ذخایر قابل استحصال( کشور 
است. افزون بر این با امضای قرادادهای پژوهشی پارس جنوبی 
و تنگ بیجــار، حدود ۴۰ درصد از ذخایر قابل برداشــت گاز 
کل کشــور نیز جهت مطالعه به دانشگاه ها واگذار شده است 
که ارزش کل قرادادهای واگذار شده بیش از ۱,۰۰۸ میلیارد 

تومان و حدود ۵۰ میلیون یوروست.

طرح آبرسانی پایدار به  32 روستا در استان 
اصفهان آغاز  شد

با حضور وزیر نیرو، از طریق ویدئو کنفراس و همزمان با 
طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان کشور 
در قالــب طرح پویش هر هفته الــف-ب – ایران ، ۳۲ 
طرح آبرســانی پایدار به روستاییان در استان اصفهان 
افتتاح شــد. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در این 
طرح  جمعیتی از  روســتاهای شهرستان اصفهان، اردستان، سمیرم، نجف آباد، 
گلپایگان و چادگان دسترســی پایدار به آب شرب ســالم و بهداشتی خواهند 
داشــت، تصریح کرد: هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان وظیفه ی تامین آب 
شرب ســالم و پایدار برای حدود ۱۰۰۰ روستای تحت پوشش با بیش از ۶۰۰ 
هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد.مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان اجرای 
طرح یکپارچه ســازی شرکت های آبفا شهری و روستایی در استان اصفهان را 
موفق دانســت و عنوان کرد: پس از یکپارچه ســازی شرکت های آبفا شهری و 
روستایی در استان اصفهان، آبرســانی پایدار به روستاها در اولویت برنامه های 
سال ۹۹ قرار گرفته است.مهندس هاشــم امینی در خصوص تامین پایدار آب 
شرب روستاییان در استان خاطرنشان ساخت: در سال جاری برنامه ریزی برای 
تامین پایدار آب شــرب بیش از ۷۰ روســتا که در حاشیه شهرها قرار دارند در 
دستور کار قرار گرفته است این در حالیست که هم اکنون آب شرب ۳۲ روستا 
در ۶ شهرســتان با اتصال به شبکه آب شهری به صورت پایدار تامین می شود.

وی درخصوص اقداماتی که منجر به اجرای طرح آبرسانی پایدار به ۳۲ روستا در 
اســتان شده، بیان داشت: اصاح و توسعه بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال و 
شبکه توزیع آب، احداث، بهسازی و ارتقای ۵ باب حوضچه شیرآات و شیرخانه 
تاسیســات مربوط به انشعاب گیری، بهسازی، تعویض پمپ و شیرآات، اصاح 
لوله گذاری در ۲ ایســتگاه پمپاژ از جمله اقدامات در راستای اجرای این طرح 
بوده است. وی افزود: روستاهای مندآباد، جزه، علی آباد، مشکنان، امامزاده قاسم 
جندابه، سسناباد، میرهمایون، هماگران از شهرستان اصفهان؛ روستاهای فیلور، 
رحمت آباد، علی آباد و خونداب از شهرســتان نجف آباد؛ روستاهای دم آسمان، 
فاویان و شــادگان از شهرستان گلپایگان؛ روستاهای علی عرب و معروف آباد از 
شهرستان چادگان؛ روستاهای ریگستان، امیرآباد، جهان آباد، حسین آباد، خالق 
آباد، عباس آبادموغار، رحمت آباد، دولت آباد، جعفرآباد، حسن آباد و خشک آباد 
از شهرستان اردستان؛ روستاهای کاسگان علیا، کاسگان سلفی و حسن آباد در 

شهرستان سمیرم  تحت پوشش این طرح قرار می گیرند. 

استاندار خراسان رضوي در بازدید از شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد 
عنوان کرد؛

خاقيت و تنوع در فروش محصوات 
پاایشگاه بسيار ستودني است

علیرضا رزم حسیني استاندار خراسان رضوي به همراه جمعي از مدیران استاني و 
شهرستاني، از چهار واحد در حال احداث طرح هاي گوگردي بخش خصوصي در 
منطقه عملیاتي خانگیران سرخس بازدید کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
پاایش گاز شهید هاشــمي نژاد، علیرضا رزم حسیني در حاشیه بازدید از این 
طرح ها گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایي و راهبردي شهرســتان سرخس در 
نقطه صفر مرزي و همجواري با کشور ترکمنستان، موقیعت مناسبي براي انجام 
فعالیت هاي تولیدي و صنعتي در شهرســتان فراهم است.مقام عالي دولت در 
اســتان افزود: منطقه خانگیران باید از حداکثر طرفیت خود استفاده کند و به 
مدلي از سرمایه گذاري تبدیل شود که تاش مسئوان، منطقه را متحول و مردم 
ســرخس از این تحول بهره مند خواهند شد.وي اظهارداشت: کشور ما نیازمند 
نوآوري در فعالیت هاي اقتصادي براي ایجاد اشتغال پایدار است و شرکت پاایش 
گاز شــهید هاشمي نژاد با خاقیت در تنوع فروش محصول گوگرد که منجر به 
ســرمایه گذاري بخش خصوصي در این منطقه شده است، توانسته گام مهم و 
بســیار ستودني در این خصوص بردارد.استاندار خراسان رضوي در پایان یادآور 
شد: ما براي ایجاد هاب گوگردي در شهرستان سرخس آمادگي داریم تا سرمایه 
گذاران به این حوزه ورود پیدا کنند، ضمن اینکه در آینده نزدیک نیز شاهد بهره 
برداري خطوط تولید از محصول گوگرد مذاب شرکت پاایش گاز شهید هاشمي 

نژاد که با سرمایه گذاري بخش خصوصي در حال انجام مي باشد خواهیم بود.

هموار شدن مسير توسعه متوازن با گسترش 
زیر ساختهای انرژی در استان اردبيل

سالیان سال است که شهروندان اردبیلی به واسطه عدم 
توسعه زیرساختها طعم تلخ محرومیت را چشیده اند و 
امروز استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن قرار گرفته 
اســت و نقش توسعه شبکه های گازرســانی و ایجاد 
زیرســاختهای انتقال انرژی در این مهم یک واقعّیت 
انکار ناپذیر اســت.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، سردار 
اســماعیلی مدیر عامل این شرکت ضرورت شناسایی و فراهم نمودن بسترهای 
توســعه اقتصاد روســتاها را یکی از مّهم ترین دایل عدم مهاجرت روستاییان 
برشمرد و گاز را بعنوان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی و صنعتی برشمرد 
و افزود: محرومیت بیش از اندازه حاکم بر اســتان موجب خالی شدن روستاها 
، مهاجرت مردم منطقه به مناطق برخوردار کشــور و افزایش میل به مهاجرت 
در بین افراد باقیمانده در این مناطق شــده است که در بسیاری از مناطق این 
مورد نگران کننده بوده و باعث بروز ناهنجاریهای اجتماعی می شود، عدم وجود 
زیرساختهای ازم برای اشتغال و محدودیت فرصت هاي شغلي در نقاط شهري 
ماننــد اردبیل و مغان یکي از مشــکات اصلي جامعــه و از دغدغه هاي اصلي 
مسووان است و تاش در جهت رفع این موانع رسالتی است که بیش از پیش 
خادمین مردم در شــرکت گاز استان اردبیل در راستای رویکردهای دولتمردان 
در تحقق بخشیدن به رویای استان سبز و تحت پوشش قرار دادن تمامی مناطق 
استان از نعمت گاز طبیعی تاش کرده و خواهند نمود. مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اردبیل در رابطه با پتانســیلهای موجود در زمینه کشاورزی ، صنعتی ، 
صنایع تبدیلی و گردشــگری این استان را یکی از اســتانهای بالقّوه به منظور 
سرمایه گذاری بخشهای خصوصی توصیف نمود و گفت: در راستای جهش تولید 
، دولت اقدامات گســترده برای گازرسانی به صنایع وابسته به بخش کشاورزی ، 
شــهرکهای صنعتی و ....در این استان انجام داده است ،  که  گازرسانی  به یک 
هزار و ۴۶۴ واحد صنعتی عمده و جزء گواه این مهم می باشد.سالیان سال بود 
که همزمان با کاهش شدید دمای هوا در کشور و به تبع آن افزایش غیر منتظره 
مصرف گاز به  ویژه در مناطق سردســیر احتمال افت فشــار در انتهای خطوط 
انتقال گاز تشــدید می شد ، اســتان اردبیل به واسطه برودت هوا و قرار گرفتن 
در انتهای خطوط انتقال گاز همواره در فصول ســرد ســال با معضل افت فشار 
گاز مواجه میشد و تامین مستمر گاز طبیعی و پایداری شبکه توزیع به یکی از 
نیازهای اســتراتژیک استان و به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم و مسئولین 

منطقه مطرح بود.

کاهش بيشتر پاایش جهانی نفت در راه است
پاایشگاه های جهانی نفت که ماه ها تقاضای ضعیف و سطح باای ذخایر را پشت 
ســر گذاشــته اند، به دلیل ضعیف ماندن تقاضا تحت تاثیر تداوم شیوع ویروس 
کرونا تولید ســوخت را در پاییز کاهش می دهند.به گزارش ایســنا، پاایشگاهها 
تولیدشــان را در بهار که قرنطینه وضع شــده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، 
ســفرها را محدود کرد، حداکثر ۳۵ درصد کاهش دادند. با کاهش محدودیتهای 
قرنطینه، پاایشــگاهها تولیدشــان را تا اواخر اوت به تدریج افزایش دادند اما در 
کشــورهای مصرف کننده بزرگ سوخت نظیر آمریکا پاایشگاهها طی چند هفته 
گذشــته در واکنش به افزایش ســطح ذخایر و فقدان تقاضای پایدار و در واکنش 
به بایای طبیعی، نرخ تولیدشــان را کاهش داده اند.کاهش ظرفیت پاایش بیش 
از همه در چین قابل توجه بوده اســت. این کشور که دومین مصرف کننده بزرگ 
ســوخت در جهان است، پس از شــیوع ویروس کرونا بهبود تقاضای جهانی برای 
نفت را هدایت کرد اما پاایشگاههای چینی سوخت صادر کردند و این صادرات به 
دلیل تاثیر ویروس روی تقاضا برای سوخت در سایر کشورهای آسیایی ضعیف بوده 
است.تحلیلگران پیش بینی کردند پاایشگاههای آسیایی در سپتامبر تولیدشان را 
کاهش می دهند از جمله پتروچاینا که پیش بینی می شود تولیدش را در سپتامبر 
نســبت به ماه پیش پنج تا ۱۰ درصد کاهش دهد.سطح ذخایر سوختهایی نظیر 
دیزل، ســوخت جت و نفت کوره که معموا در آستانه زمستان روند رو به افزایش 
می گذارد، امســال رشد چشمگیری داشــته اند و دورنمای حاشیه سود ضعیف 
پاایــش در ماههای پیش رو را تقویت کرده اند.طبق گزارش اداره اطاعات انرژی 
آمریکا، تقاضا برای سوخت ۱۳ درصد کاهش ساانه داشته است. پاییز زمانی است 

که معموا مصرف نفت کوره و دیزل افزایش پیدا می کند.

 اوضاع باورنکردنی گران ترین فرآورده نفتی
 در دوران کرونا

سوختی که توسط هواپیماهای مسافری مصرف می شود و یکی از گرانترین فرآورده 
های نفتی بود، در دوران بحران کرونا به حدی ارزان شــده که از آن در بلندینگ 
سوخت کشتی استفاده می کنند.کروسن خام که معموا برای تولید سوخت جت 
مورد استفاده قرار می گرفت در بحبوجه سقوط مصرف از سوی ایراین ها، اکنون 
برای تولید نفت کوره حاوی ســولفور اندک برای صنعت دریانوردی مورد استفاده 
قــرار می گیرد. همچنیــن حجم بااتر از حد معمول دیــزل و گازوئیل در تولید 
سوخت کشتیرانی اســتفاده می شوند.این وضعیت که تا یک سال پیش غیرقابل 
تصور بود، منعکس کننده نابودی تقاضای صنعت هواپیمایی در پی شیوع پاندمی 
ویروس کروناست. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( انتظار ندارد وضعیت 
سفر هوایی تا ســال ۲۰۲۴ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگردد و از این 
رو وضعیت بازار ســوخت هم برای مدتی به همین منوال خواهد ماند.اوژن لیندل، 
تحلیلگر ارشــد شرکت مشاوره جی بی ســی انرژی به بلومبرگ گفت: ترکیبات 
ســوخت جت پیش از این که غیراقتصادی شوند، در آوریل و مه در سنگاپور برای 
بلندینگ و تولید ســوخت VLSFO مورد استفاده قرار می گرفتند و پس از این که 
سوخت هواپیمایی دوباره ارزان شد، این روند اوج بیشتری پیدا کرد.قیمت سوخت 
جت در ســنگاپور از باای ۷۰ دار در هر بشکه در ژانویه به ۲۰ دار در اوایل ماه 
مه ســقوط کرد و پس از آن با اندکی بهبود به حدود ۴۱ دار رسید. در این بین، 
قیمت سوخت VLSFO در هاب نفت آسیایی حدود ۵۳ درصد کمتر از اواخر سال 
گذشته است.بر اساس گزارش بلومبرگ، در حالی که مشکات سوخت جت باعث 

قیمت های ارزان تر برای صنعت کشتیرانی شده است.

عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: این دور از دســترس نیســت که 
پتروشــیمی ها تا سال ۱۴۰۴ تولید خود را ســه برابر کنند.به گزارش وزارت نفت، 
علی آقامحمدی، دیروز )دوشــنبه، ۳۱ شــهریورماه( در آییــن امضای ۱۳ قرارداد 
کان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز گفت: باعث خوشحالی است که 
امروز دانشــگاه های ما با سرعت قابل قبول و به نوعی زیر پوستی توسعه یافته اند و 
پیشرفت کرده اند.وی از توسعه پژوهشگاه های کشور به ویژه پژوهشگاه صنعت نفت 
ابراز رضایت کرد و افزود: در بازدیدی که از پژوهشــگاه صنعت نفت داشــتم بسیار 
خوشــحال شدم از اینکه نوع نگاه در همه مسائل و غیره در این پژوهشگاه متحول 
شده و زمینه رشد و تحول را ایجاد کرده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تأکید بر اینکه نفت بهترین جایی است که باید شرایط نوین را تجربه کند، تصریح 
کرد: نفت در همه زمینه ها از مدیریت گرفته تا هوش مصنوعی و بحث های مختلف 
علمی و مدیریت، همه رشته ها را درون خود دارد، از این رو نمی توانیم آن را به صورت 
میان رشته ای دنبال کنیم.آقامحمدی اظهار کرد: اگر در گذشته عنوان می شد قرار 
است بین دانشگاه و صنعت نفت قراردادی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی امضا شود بسیاری 
آن را امکان ناپذیر می دانســتند، اما اکنون این کار انجام می شود.وی ادامه داد: یک 
زمان اشتباه برداشت از نفت این بود که فروش نفت باید به صورت خام و استفاده از 
آن در بودجه جاری کشور باشد، اما این اشتباه ها در نفت باید اصاح شود وگرنه تا 

ما به جلو می رویم نفت همچنان تراز اول است و هم اکنون نیز که از اقتصاد مقاومتی 
صحبت می کنیم بیشترین توجه به نفت است.این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خطاب به دانشــگاهیان گفت: تصمیم این اســت که تولید نفت افزایش یابد، 
همین امروز هم این حرف را می زنیم، امروزی که فردی ماشه بدون گلوله را کشیده 
اســت. به زودی و شاید در همین مهرماه با گروه های اکتشاف و تولید )E&P( ایرانی 
که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند و شامل ۱۷ شرکت ایرانی 
می شود که با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری 
تولید یک میلیون بشــکه نفت جدید را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.آقامحمدی 
افزود: من اگر این حرف ها را می زنم به این دلیل است که می دانم زنگنه به دایلی 
خیلی از شرایط نفت نمی گوید، اما از آنجا که من مطلع هستم و در برخی نشست ها 
بودم بیان می کنم.وی تصریح کرد: این برنامه دوری نیست که پتروشیمی ها تا سال 
۱۴۰۴ تولید خود را سه برابر کنند یا در بحث گاز که هم اکنون رکورد تولید روزانه 
یک میلیارد مترمکعب را ثبت کرده ایم و در بحث اکتشاف به صورت گسترده پیش 
می رویم.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: شرکت های اکتشاف و تولید 
)E&P( ایرانــی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هســتند با قدرت 
و قوت در چند کنسرســیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک 

میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.

17 روستای قم از آب سالم و بهداشتی 
بهره مند شدند

همزمان با هفته بیست و یکم پویش ملی #هرهفته_
الف_ب_ایــران و با حضور ویدئو کنفرانســی وزیر 
نیرو طرح آبرســانی به ۱۷ روســتای استان قم به 
بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضاب اســتان قم، دکتر "علی جان صادق 
پور" مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان قم در آیین افتتاحیه این 
طرح ها که همزمان با بهره برداری از طرح های آبرســانی به ۴۰۰ روســتای 
کشور و با حضور ویدئو کنفرانسی دکتر ارکانیان وزیر نیرو صورت گرفت، با 
قدردانی از توجه ویژه وزارت نیرو به طرح های آبرسانی روستایی گفت: امروز 
سه مجتمع آبرسانی شهدای کهک در بخش کهک، شهید علیمحمدی در 
بخش جعفرآباد و قاهان در بخش خلجستان وارد مدار بهره برداری شد.وی با 
بیان اینکه با بهره برداری از این مجتمع ها ۱۷ روستای استان قم با جمعیتی 
بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند 
اظهار داشت: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی از منابع پایدار همواره یکی 
از مهم تریــن دغدغه های مردم این منطقه به شــمار مــی رود که با افتتاح 
این پروژه ها تا حدود زیادی این مشــکل برطرف می شــود.دکتر صادق پور 
خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ها ۵ ایستگاه پمپاژ، ۱۷ کیلومتر خط 
انتقال و حدود ۴ هزار مترمکعب مخزن، با کیفیت بسیار مطلوب و تأسیسات 
به روز و کارآمد و اســتفاده از مصالح با کیفیت احداث شده است.وی با بیان 
اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها از ســال ۹۵ شــروع شده و در شهریور 
ســال جاری به پایان رسیده اســت، یادآور شد: آبرسانی به این روستاها در 
مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که بخش 
عمده ای از آن محل صندوق توســعه ملی و بخشی نیز از اعتبارات متمرکز 
قانون بودجه تأمین شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم با 
بیان اینکه این پروژه ها در دوران ســاخت موجبات اشتغال مستقیم ۳۵ نفر 
و در دوران بهره برداری ۶ نفر را فراهم آورده اســت گفت: بهره برداری از این 
پروژه ها و تأمین آب سالم و بهداشتی پایدار برای روستاهای هدف، جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال دارد که این مهم به تداوم تولید، 

فعالیت و اشتغال در سکونتگاه های روستایی کمک شایانی خواهد کرد.

وزیــر نفت گفت: برای صدمین بــار افزایش قیمت 
گازوییل را تکذیب مــی کنم. بیژن زنگنه دیروز در 
حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی با دانشگاه 
های کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز این 
افتخار را داشتیم که ۱۳ قرارداد با مرکز پژوهشی و 
دانشگاه امضا کردیم که موضوع آن افزایش بازیافت 
از میادین نفت و گاز بود.وی با بیان اینکه ارزش این 
قراردادها ۱۵۰۰ میلیارد تومان اســت، گفت: پیش 
از این نیز  ۹ قرارداد امضا شــده بود و باید گفت که 

۵۰ درصد از نفت کشور تحت پوشش این پژوهش 
ها قراردارد.وزیر نفت با بیان اینکه صدها دانشــجو 
و اســتاد کار می کنند و صدها مقاله استخراج می 
شود، تصریح کرد: با اینکار مسوولیت افزایش بازیافت 
میدان ها را به دانشــگاه ها واگــذار کردیم و پیوند 
ناگسستنی بین دانشگاه و صنعت شکل گرفته است.

به گفته وی افزایش ظرفیت دانشگاه ها کمتر از نفت 
تولیدی در این میادین نیست.وزیر نفت اظهار کرد: 
یک درصــد افزایش ضریب بازیافت از ۷۵۰ میلیارد 

بشکه نفت درجای ایران، برابر با ۷.۵ میلیارد بشکه 
است که با قیمت ۴۰ داری نفت ۳۰۰ میلیارد دار 
درآمد اضافه برای کشور به همراه دارد.زنگنه با تاکید 
بر دستور فوری برای تامین گار مایع مورد نیاز استان 
سیستان و بلوچســتان گفت: گاز مایع در سیستان 
و بلوچستان متاســفانه به دست مردم نمی رسد از 
همین رو دستور دادم تا مقدار حمل گاز مایع به این 
استان اضافه شده و به سرعت حل شود. راه حل بلند 
مدت هم داریم که تا چند روز آینده حل خواهد شد.

زنگنه افزایش قیمت گازوییل را تکذیب کرد

فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

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

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری  تجدید مناقصه 
عمومــی یک مرحلــه ای بــا ارزیابی کیفی” اجــرای خطوط انتقال آب شــرب بین 
مخازن شــهر جدید هشــتگرد به صورت برخط )online(” از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت برگــزار نماید.کلیه مراحــل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و 
 تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار فراخوان در سامانه تاریخ 
99/07/01 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/07/5
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 99/07/19

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/07/20 
اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی)ره(
روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 

3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

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

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-02

یک مقام مسوول:

تولید 3 برابری پتروشیمی ها دور از انتظار نیست
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گزیده خبر  پشت پرده حواشی اخیر کارتهای بازرگانی
مدیر ســامانه اعتبارســنجی کارتهای بازرگانی ســامانه جامع 
تجــارت با بیان اینکه اتــاق بازرگانی از فراینــد صدور کارتهای 
بازرگانی حذف نشده اســت، گفت: استعامهای کارت بازرگانی 
ذیل ســامانه جامع تجارت به صورت برخط از 2۰ دستگاه انجام 
می شود.مهدی فسنقری مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت 
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار 
منتشرشده از اتاق تهران مبنی بر گرفته شدن صدور کارت های 
بازرگانی از اتاق بازرگانی و پس از آن انتشار خبر دیگری مبنی بر 
بازگشــت فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق با اشاره به مکاتبه 
اخیر دبیرکل اتــاق بازرگانی با معاون وزیر صنعت گفت: به نامه 
دبیرکل اتاق بازرگانی تا تاریخ 99.6.25 از حدود 65۰ درخواست 
تأییدشــده از سوی وزارت صمت تنها 48 مورد توسط اتاق تأیید 
و منجر به چاپ کارت شــده است و مطرح شدن مواردی از این 
دست تنها شــانه خالی کردن از مسئولیت و تاش برای انحراف 
افکار عمومی از ســرعت پایین فرآیند بررســی درخواست ها در 
اتاق بازرگانی اســت و مطالبه جدی بازرگانان و وزارت صمت نیز 
تســریع در بررسی پرونده ها در اتاق بازرگانی جهت جلوگیری از 
ضرر و زیان بازرگانان اســت.وی افزود: بر اســاس ماده 3 قانون 
مقــررات صادرات و واردات وظیفه تأییــد کارت های بازرگانی با 
وزارت صمت و صدور کارت بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی است. 
در فرآینــد جدید نیز تنها ثبت درخواســت های مرتبط با کارت 
بازرگانی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز به سامانه جامع 
تجارت منتقل شده و متقاضیان به جای جابه جایی بین درگاه های 
مختلف، تمام فرآیندهای تجاری خود را ذیل سامانه جامع تجارت 
به عنوان پنجره واحد تجاری کشور انجام می دهند که این فرایند 
در تســهیل صدور مجوزها نیز بســیار مؤثر بوده است و هیچ گاه 
صدور کارت های بازرگانی از اتاق گرفته نشــده است و همچنان 
تأییدهای کارشناسان اتاق بازرگانی و صدور کارت در سامانه اتاق 
بازرگانی انجام می شود.گفتنی است، اتاق بازرگانی نیز که به ازای 
تمدید 3 در هزار مجمــوع ارزش مبادات و برای عضویت 4 در 
هزار مبلغ مذکور یعنی در مجموع 7 در هزار ارزش کل مبادات 
فرد را دریافت می کند، معتقد اســت طی 5 روز فرایند صدور یا 
تمدید نهایی می شود این درحالی است که تا زمانی که اهرم تأیید 

با تعهدنامه وجود داشــته باشد عمًا فقط استعامهای مربوط به 
مفاصاحساب مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی به صورت دقیق انجام 

می شده است.

ماجرای سوءاســتفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن برای 
واردات 700 دستگاه پورشه

وی افــزود: پیــش از این در صورتی کــه در خصوص هر یک از 
اســتعامهای مذکــور نقصی وجود داشــت از طریــق دریافت 
یــک تعهدنامه برای برطرف کــردن آن فرایند ثبت یا تمدید به 
مراحل بعد منتقل و عمًا ادامه پیدا می کرد. همین جا بررســی 
مصادیقــی در خصوص تخلفاتی که با کارتهــای بازرگانی انجام 
شــده قابل توجه است. چندی قبل در رســانه ها مطرح شد که 
به واســطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم مســن در یکی از 
روستاهای کشور 7۰۰ خودروی لوکس )پورشه( وارد شده است 
نکته جالب توجه اینکه اصًا این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در 
صورتی که استعامهای واقعی انجام می شد اساساً طی این فرایند 

نمی توانست کارت بازرگانی دریافت کند.

تاش شــرکت برای تمدید کارت با بدهی بیش از 1500 
میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی

چندی قبل مشخص شد یکی از شرکت ها از سال 95 بدهی خود 
به ســازمان تأمین  اجتماعی را تسویه نکرده است، بر این اساس 
مجموع بدهی شــرکت مذکور به حــدود 15۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است و متأسفانه به صورت سیستمی امکان تمدید کارت 
بازرگانی مذکور وجود نداشت.کارشناس حوزه تجارت الکترونیک 
گفت: دو فرم بسیار مهم در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی 
فرمهای الف و د هســتند، بر این اساس در فرم الف عمًا تأییدیه 
عدم وجود چک برگشتی و تأیید حساب جاری مرتبط با فعالیت 
تجاری از ســوی سامانه صیاد بانک مرکزی )شعب بانکها( انجام 
می شــد که امروز این فرایند به صورت برخط و آنی در ســامانه 
اعتبارسنجی صورت می گیرد.مدیر سامانه اعتبارسنجی کارتهای 
بازرگانی ســامانه جامع تجارت با اشاره به اینکه در زمان حاضر 

حــدود 3۰ هزار کارت بازرگانی در کشــور وجود دارد که تقریباً 
نصف آنها فعال اســت گفت: با توجه به قانون هرســاله صاحبان 
کارتهای بازرگانی بایســتی نســبت به تمدید کارت اقدام کنند 
بنابراین بار اصلی ورود به ســامانه مربوط به تمدید اســت، البته 
هر ســال حدود 1۰۰۰ کارت بازرگانی جدید نیز صادر می شود.

وی گفت: بر اســاس بند ت ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز درخواســت متقاضیان صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی 
بایســتی ذیل ســامانه جامع تجارت انجام شــود. همچنین بر 
اساس قانون مذکور سامانه جامع تجارت درگاه یکپارچه تجارت 
کشور اســت، بر این اســاس در خصوص صدور کارت بازرگانی 
نیز متقاضیان به جای جابه جایی بین دســتگاههای مختلف بین 
درگاههای سامانه جامع تجارت جابه جا می شوند که این فرایند در 
تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار مؤثر بوده است.این مقام مسئول 
گفت: بر اســاس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات وظیفه 
صدور کارت بازرگانی با اتاقهای بازرگانی است اما وزارت صمت و 
سازمانهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیقه نظارت 
بر کارتهای مذکور را به عهده دارند. بر اســاس ماده 1۰ آیین نامه 
مذکور نیز بررســی شــرایط آیین نامه ای از جمله سن متقاضی، 
حداقل مدرک تحصیلی، پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت 
انجام خواهد شــد.به گفته مدیر ســامانه اعتبارسنجی کارتهای 
بازرگانی ســامانه جامع تجارت، اخیراً دبیرکل اتاق بازرگانی در 
مکاتبه ای با معاون وزیر صنعت نکات مهمی را در خصوص آخرین 
وضعیت صدور و تمدید کارتهای بازرگانی مطرح کرده اســت، بر 
این اســاس از حدود 65۰ درخواست تأییدشده از سوی سامانه 
جامع تجارت تنها 48 مورد منجر به تمدید یا صدور کارت جدید 
شــده است. البته باید این نکته را یادآور شد که تا پایان شهریور 
ماه فرایند صدور ســرعت بهتری گرفــت و رقم مذکور به حدود 
15۰ کارت بازرگانی رســیده است.وی گفت: به هیچ عنوان اتاق 
بازرگانی از فرایند صدور کارتهای بازرگانی حذف نشده است، اما 
ابتدا فرایند احراز و تأیید که وظیفه قانونی وزارت صمت اســت 
انجام می شود و در مرحله بعد نیز وظایف قانونی اتاق بازرگانی از 
جمله احراز صاحیت تجاری، بازدید مکان، دوره آموزشی و سایر 

بررسیها انجام می گیرد.

سازمان حمایت اعام کرد
اجرایگشتمشترکبازرسیازداروخانهها

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطاعیه ای اعام کرده که 
گشت مشترکی با همکاری بازرسان سازمان حمایت و دانشگاه های علوم پزشکی، 
برای کنترل عرضه و قیمت ماســک و اقام ضدعفونی کننده انجام می شود. بر 
اســاس این اطاعیه هدف از این اقدام که در آن بازرسان سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت با همراهی بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان حمایت 
از  داروخانه ها و مراکز درمانی سراســر کشور بازرسی می کنند، کنترل و نظارت 
جهت بررسی قیمت فروش ماسک و اقام ضدعفونی کننده در داروخانه ها است.

همچنین دراین اطاعیه آمده که بر اســاس مصوبات ستاد لجستیک مقابله با 
کرونا مقرر شده روزانه دو میلیون ماسک در داروخانه ها عرضه شود و به قیمت 
حداکثر 13۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار داده شود. همچنین مقرر 
شده به همین میزان ماسک سه ایه به مراکز درمانی تحویل داده شود و بر این 
اساس کلیه داروخانه ها مکلف هستند تا نیازهای مردم  را به نرخ مصوب تامین 
کنند.در این اطاعیه یادآوری شــده که نظارت بر فرایند تامین و توزیع کاا در 
مراکز درمانی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و سازمان 
حمایت در راســتای ساماندهی مناســب بازار و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده در این بازرسی مشترک شرکت داشته و تشدید بازرسی های مشترک این 
ســازمان و دیگر دستگاه های نظارتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با 
متخلفان احتمالی که از فروش کاا امتناع و یا تخلفاتی چون گرانفروشــی، کم 
فروشی، احتکار و… داشته باشند، برخورد قانونی اعمال می شود.طبق اعام مرکز 
امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت قیمت ماسک در داروخانه ها، فروشگاه های 
زنجیــره ای و فروشــگاه های اینترنتی باید 13۰۰ تومان و در ســوپرمارکت ها، 
خواربارفروشی ها ایستگاه های مترو و اتوبوس 15۰۰ تومان باشد، اما مشاهدات 
میدانی هم نشــان می دهد قیمت ماســک در داروخانه ها حداقل 2۰۰۰ تومان 
اســت و حتی 25۰۰ و 3۰۰۰ تومان هم فروخته می شــود.  البته وزارت صمت 
اواخر تیر ماه وعده داده بود که با سیستمی شدن فرآیند تولید و توزیع ماسک، 
اگر تخلف هر یک از شــبکه های تولید و توزیع احراز شــود، سهمیه مواد اولیه 
آنها قطع می شــود که این روند می تواند مانع از گران فروشــی ماسک شود. در 
نهایت 13 مردادماه اعام شد که همه واحدهای تولید و توزیع ماسک موظفند 
فرایندهای مرتبط با تولید یا عرضه ماسک را در سامانه جامع تجارت یا سامانه 

ussd ثبت کنند.

صادرات۸.۴میلیاردداریبخشمعدن
وصنایعمعدنی

بررســی وضعیت تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی کشور نشان می 
دهد، سال گذشــته 58 میلیون تن محصول به ارزش 8.49 میلیارد دار صادر 
شد. آمار رسمی تجارت خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی گویای آن است 
که زنجیره فواد با صادرات 4.5 میلیارد دار و واردات 986 میلیون دار عمده 
محصوات تجارت خارجی کشــور را تشــکیل می دهد.زنجیره فواد بیشترین 
صادرات را در بین اقام معدن و صنایع معدنی به دســت آورد. پس از آن گروه 
مس در جایگاه دوم قرار گرفت.جداول آماری نشان می دهد که ارزش صادرات 
زنجیره فواد و تولیدات مرتبط پارســال با رشد 7 درصدی نسبت به سال 97، 
به رقم 4 میلیارد و 5۰7 میلیون دار رسید و این درحالی است که واردات این 
اقام نیز در سال گذشته با افت 23 درصدی در مقایسه با سال 97 برابر با 986 
میلیون دار بود.آمار صادراتی مس و محصوات پایین دســتی رقم یک میلیارد 
و 241 میلیون دار را نشــان می دهد که رشد 35 درصدی در مقایسه با سال 
ما قبل دارد.درعین حال واردات این گروه هم با افت 3 درصدی نســبت به سال 
97 به رقم 16 میلیون و 857 هزار دار رســید.ارزش صادرات روی در سال 98 
به رقم 3۰1 میلیون دار رســید که در مقایســه با عملکرد سال 97 رشد 18 
درصدی را ثبت کرد.برپایه این آمار ارزش صادرات پودر آلومینا نیز پارســال با 
رشــد 144 درصدی نسبت به سال 97 بالغ بر 387 هزار دار بوده است.در بین 
اقام وارداتی این بخش نیز، زنجیره فواد بیشترین سهم و پس از آن انواع فرو 

در جایگاه دوم قرار گرفتند.

بازارلوازمخانگیدررکودرفت
به اعتقاد فروشندگان لوازم خانگی طی چند ماه اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی 
محصوات خود را در چندین نوبت 1۰ تا 15 درصد گران کردند اما از آن طرف 
بازار کشش افزایش قیمت ها را نداشته و مردم رغبتی به خرید محصوات ندارند.، 
افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم در بازار لوازم خانگی باعث شــده تا 
به نوعی خرید کاا در این بازار متوقف شــود.به اعتقاد فروشندگان لوازم خانگی 
طی چند ماه اخیر تولیدکنندگان لــوازم خانگی محصوات خود را در چندین 
نوبت 1۰ تا 15 درصد گران کردند اما از آن طرف بازار کشش افزایش قیمت ها 
را نداشته و مردم رغبتی به خرید محصوات ندارند.البته ماه های محرم و صفر 
نیز در کاهش خرید لوازم خانگی موثر بوده  اســت امــا در مجموع عدم خرید 
مردم عاملی شــده تا بازار مجبور به کاهش قیمت ها شود این درحالی است که 
همچنان تولیدکنندگان محصوات خــود را به بهانه عدم تخصیص ارز افزایش 
داده و از آن طــرف بازار برای فروش کااهای داخــل انبارها و مغازه  مجبور به 
کاهش قیمت  شــده است.مشاهدات بازار نشــان می دهد در برخی از کااها از 
جمله لباسشــویی، ظرفشــویی و یخچال بازار شاهد کاهش 1۰ تا 13 درصدی 
قیمت ها بوده اســت.رکود خرید در بازار لوازم خانگی باعث شده تا فروشندگان 
نگران پرداخت چک های خود باشــند و به همین دلیل مجبورند برای تســویه 
بدهی های خود کااها را ارزان تر به فروش برســانند. در بازار امروز لوازم خانگی 
کاا به وفور در بازار وجود دارد اما خبری از مشــتری نیست.درحال حاضر ارزان 
ترین سایدبای ساید در بازار 17 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و ارزان ترین ماشین 

لباسشویی 6 میلیون تومان است.

فعاخبریازبازگشاییصنوفپرخطرنیست
رئیس اتاق اصناف تهران اعام کرد که ســتاد ملی کرونا در جلســه اخیر 
خود با بازگشــایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است.قاسم نوده فراهانی از  
برگزاری جلسه  ستاد ملی کرونا با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد 
و گفت: ستاد ملی کرونا فعا با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است 
و هیچ کدام باز نمی شــود.وی تاارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، آرایشگاه های 
زنانه، اســتخرها و وزرشگاه ها را از جمله صنوف پرخطر عنوان و اظهار کرد: 
بیش از هشــت ماه است از تعطیلی این صنوف می گذرد.رئیس اتاق اصناف 
تهران در پاسخ به اینکه چگونه برخی از این صنوف و به ویژه آرایشگاه های 
زنانه با وجود مخالفت ستاد ملی کرونا همچنان فعالیت می کنند، گفت: در 
صورت مشاهده فعالیت صنوف پرخطر، آن ها پلمب خواهند شد. همجنین با 
توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا در تهران دستور اکید دادیم به هیچ عنوان 

صنوف پرخط نباید فعالیت کنند.

 یک مقام مسئول مطرح کرد؛
پرداخت؛مشروطبهایفایتعهداتارزی

مدیر کل دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت با بیان 
اینکه هنوز فرصت کافی وجود دارد، اظهار داشــت: اولویت بهره مندی از 
این منابع با صادرکنندگانی است که نسبت به تعهدات ارزی خود اقدامات 
ازم را انجــام داده اند.احســان قمری در رابطه بــا چگونگی بهره مندی 
صادرکنندگان از تســهیات دو هزار میلیاردی تومانی از منابع صندوق 
توســعه ملی  گفت: بر اســاس منابع پیش بینی شده در بسته حمایت از 
صادرات غیر نفتی سال 99، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق 
توسعه ملی در قالب ســرمایه در گردش، سرمایه در گردش صادراتی به 
صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.  قابل ذکر است که مبلغ تخصیصی از 
سوی صندوق توسعه ملی دو هزار میلیارد تومان است که دو هزار میلیارد 
تومان هم از سوی بانک های عامل به این مورد اختصاص پیدا خواهد یافت.

وی تصریح کرد: بر مبنای میانگین نرخ تســهیات مصوب شورای پول و 
اعتبار و نرخ تسهیات صندوق توسعه ملی، درحال حاضر 11 درصد است. 
براساس میانگین این 11 درصد و نرخ شورای پول و اعتبار، تسهیات به 
صادر کنندگان با نرخ های ترجیهی پرداخت خواهد شد. بر اساس اطاعات 
موجــود نرخ های ترجیهی 14.5درصد اســت، بنابرایــن صادر کنندگان 
می توانند با مراجعه به ســازمان تجــارت ایران و یا معاونت طرح و برنامه 
وزارت صمت، اطاعات کامل را دریافت کنند و یا به سایت سازمانه توسعه 
تجارت ایران www.tpo.ir مراجعه کنند.قمری افزود: قابل ذکر است همین 
منابع در بسته صادرات سال 98 وجود داشته است و هنوز صادر کنندگان 
فرصت دارند با مراجعه به ســامانه بهین یاب یا ســامانه سپیدار ثبت نام 
کرده و از منابع بســته صادرات غیر نفتی از صندوق توسعه ملی از سال 
98 هم استفاده کنند. بنابراین اگر صادرکنندگان از منابع سال 98 یا 99 
اســتفاده کنند این آمادگی وجود دارد که همکاری های ازم انجام شود.

مدیر کل دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت با بیان 
اینکه هنوز فرصت کافی وجود دارد، اظهاًرداشــت: اولویت بهره مندی از 
این منابع با صادرکنندگانی است که نسبت به تعهدات ارزی خود اقدامات 

ازم را انجام داده اند.

دبیــر انجمن واردکننــدگان موبایل با 
تشــریح دایــل افزایش سرســام آور 
قیمــت موبایل طی هفته هــای اخیر 
گفــت: امیدواریــم بــه زودی شــاهد 
گشــایش اقتصادی و کاهش قیمت ها 
در بازار باشیم.امیر اسحاقی دبیر انجمن 
واردکننــدگان موبایل درباره شــرایط 
تامین موبایل مورد نیاز کشــور گفت: 
طــی 45 روز گذشــته تخصیص ارزی 
به منظور واردات موبایل به شــرکت ها 
داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش 
موجودی شــرکت ها و ناتوانی آن ها در 
تامین نیاز بازار شــده اســت.وی افزود: 
عدم تخصیــص ارز و ناتوانی در تامین 
موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای 
مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی 
مدارس روبرو شــدیم و این اتفاق باعث 
برهــم خوردن تعــادل بیــن عرضه و 
تقاضا و ایجاد شــوک قیمتــی در بازار 
شد.اسحاقی ضمن اشاره به لزوم ایجاد 
تعادل در بازار گفت: امروز بیش از 35۰ 
شــرکت مجوز واردات رسمی موبایل را 
دریافت کــرده اند که از این میان 17۰ 
شــرکت از ابتدای ســال 99 تا کنون 
موفق به واردات تلفن همراه به کشــور 
شده اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط 
ســامانه همتا، در نیمه اول سال جاری 
)از فروردین تا شهریورماه 99( تعداد 6 

و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور 
ثبت رجیستری شده است که 5۰۰ هزار 
دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت 
شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی 
آیفون بوده که به صــورت قاچاق وارد 

کشور شده است.

ســفارش  ثبت  برابری   20 کاهش 
نسبت به تیرماه

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی 
حدود 1 و نیم میلیون دســتگاه موبایل 
فعال نشــده در کشــور موجود اســت 
کــه از این میزان چیــزی حدود 6۰۰ 
هزارتای آن گوشــی هــای فیچرفون 
)دکمه ای( اســت و 9۰۰ هزار دستگاه 
دیگر موبایل های هوشــمند هســتند 
که این تعداد گوشــی در سطح خرده 
فروشــی و فروشــگاه ها موجود است. 
این در حالی است که تجربه نشان داده 
موجودی پشــتیبان مورد نیاز که باعث 
ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید 
3 و نیم میلیون دستگاه باشد.اسحاقی 
ضمن اشــاره به بار روانــی که ترس از 
کمبــود کاا در بازار ایجاد کرده، یادآور 
شــد: بارها گفته ایم که اشباع کاایی 
که تقاضای باایی دارد باعث رقابت در 

سطح توزیع می شــود. به این ترتیب با 
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شــاهد 
تعدیل قیمت ها در سطح عرضه و خرده 
فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی 
نه تنها تخصیص بــرای واردات موبایل 
صورت نمی گیرد، بلکه ثبت ســفارش 
شرکت ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف 
و سابقه مختل شده است. به طوری که 
در ماه های مرداد و شهریور با کاهش 2۰ 
برابری ثبت ســفارش نسبت به تیرماه 
روبرو شــده ایم.وی افــزود: اختال در 
تامین کاا باعث شده تا میزان موجودی 
کاا در حلقه تامین نگران کننده شود. 
همین عامل باعث ایجــاد بار روانی در 
ســطح خورده فروشی شــده و نگرانی 
آن ها بــرای جایگزین کردن کاایی که 
امــروز می فروشــند را دوچندان کرده 

است.

پیشنهادهای راه گشا به دولت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: 
برای دور کردن این فشــار روانی از بازار 
باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که 
این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با 
مســئولین ذیربط وزارت صمت، بانک 
مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از 

حقوق مصرف کننده و ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاا و ارز مطرح شد و با همراهی 

ذینفعان دولتی در حال پیگیری است.
اســحاقی افــزود: ما به عنــوان طرف 
مشــورتی دولت در حوزه تلفن همراه با 
درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه 
های دولتی خواســته ایم  تا گشایشی 
مســمتر و پایدار در زمینه ی تخصیص 
ارز بــرای واردات موبایل صورت گیرد. 
همچنیــن پیشــنهاداتی در خصوص 
اصاح قانون ســقف و سابقه ارائه کرده 
ایــم که امیدواریم بــا اعمال اصاحات 
پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز 
شــود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین 
و کاا به سطح اشباع برسد.دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان 
تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام 
تاش خــود را برای بازگرداندن آرامش 
به بازار تلفــن همراه خواهیــم کرد و 
امیدواریم به زودی شــاهد گشــایش 
اقتصادی و کاهش قیمت ها در کشــور 
باشــیم. و اطمینان داریــم پس از این 
اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور 
و به اشــباع رســیدن موجودی بازار با 
شوک کاهشــی قیمت ها روبرو خواهیم 
شد. که ازمه ی دست یابی به این هدف 
اقدام سریع دستگاه ها و ذینفعان دولتی 

در تخصیص ارز و اصاح رویه ها است.

 چرا موبایل گران شد؟

طبق اعام معاون فنی و امور گمرک ایران، در حال حاضر 
حدود هشت میلیون تن کاا در بنادر دپو شده است.مهرداد 
جمال ارونقی  آخرین وضعیت رسوب و موجودی کااها را 
در بنادر تشریح کرد.بر اساس اعام وی، تا 23 شهریورماه 
حدود هشــت میلیون تن کاا در بنادر وجود داشــته که 
نزدیک به یک میلیون تن آن را کاای کانتینری و حدود 
هفت میلیون تن دیگر را کاای غیر کانتینری تشکیل می 

دهد که 3.5 میلیون تن آن کاای اساسی است.

دپوی یک میلیون تن کاای کانتینری
 ارونقی گفت: از 9۰ هزار کانتینر )TEU( در بنادر بیشترین 
آن در بندر شــهید رجایی با 73 هزار کانتینر اســت که 
میزان موجودی در بنادر دیگر  از جمله بندر امام خمینی 
)ره( حدود 4۰۰۰، انزلی 1231، بوشهر 539۰، خرمشهر 
3265 و امیرآباد 1۰55 اســت. ازم به یادآوری است که 
حدود 25 هزار کانتینر پر وارداتی با نزدیک به یک میلیون 

تن کاا را در بنادر تشکیل می دهد.

اوضاع کااهای غیر کانتینری
وی همچنین میزان موجــودی کااهای غیرکانتینری را 
بیش از هفت میلیون تن اعام کرد که از این رقم نزدیک 
بــه 3.5 میلیون تن آن کااهای اساســی و مابقی کاای 
غیر اساسی غیر کانتینری است. بیشترین حجم کااهای 
غیرکانتینری در بندر امام خمینی )ره( با 3.6 میلیون تن 
قرار دارد که 2.1 میلیون تن آن کااهای اساســی است. 

بندر شــهید رجایی با 2.4 میلیــون تن و بندر امیرآباد با 
39۰ هزار تن در رده های بعدی بیشــترین حجم دپوی 
کااهای غیرکانتینری قرار دارند.معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران افزود:در موجودی کااهای اساســی نیز به 
3.5 میلیون تن رســیده که بیشترین حجم آن در بندر 
امــام خمینی )ره( با 2.3 میلیون تن قرار دارد و بعد از آن 
بااترین حجم موجودی کااهای اساســی در بندر شهید 
رجایی با 378 هزار تن و بنــدر امیرآباد با 368 هزار تن 
اســت.وی توضیح داد: تا تاریخ مورد بررســی حدود یک 
میلیون و 49۰ هزار تن ذرت، 339هزار تن جو، 237 هزار 
تن سویا، 395هزار تن روغن خام و بیش  از 255 هزار تن 
دانه های روغنی، 36۰ هزار تن گندم، 38۰ هزار تن شکر 

و حدود 2۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

وضعیت شناورهای حاوی کاا
اما این مقام مســئول در گمرک ایران در ادامه اشاره ای 
هم به وضعیت شناورهای حاوی کااهای وارداتی داشت 
و گفت: تا 23 شــهریورماه شناورهای در حال تخلیه 11 
فروند بوده  که هشــت فروند در بندر امام خمینی )ره( با 
حدود 416 هزار و 8۰۰ تن کاا شــامل ذرت، برنج، شکر 
و دانه های روغنی، همچنین یک فروند در بندر نوشــهر 
بــا 1332 تن و در بندر امیرآبــاد دو فروند با 674۰ تن 
جو بوده است.به گفته وی، شناورهای منتظر در لنگرگاه 
سه عدد در بندر شــهید رجایی با 147 هزار و 3۰۰ تن، 
محموله ذرت و روغن خوراکی 9 فروند بندر امام خمینی 

)ره( با 534 هزار تن ذرت، برنج، شــکر، روغن و دانه های 
روغنی و همچنین یک فروند شامل 2821 تن جو در بندر 

نوشهر بوده است.

گمرک عامل رسوب کاا نیست
طبق گفته ارونقی، با وجود تســهیاتی کــه در رابطه با 
ترخیص کاا از بنادر و گمرکات پیش بینی شــده، اما در 
نهایت انجام تشــریفات گمرکی و صدور پروانه منوط به 

اعام تایید بانک عامل با صدور کد رهگیری بانک است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت کااهای وارداتی 
و نقش گمرک در ایستایی یا رسوب کاا توضیح داد: اگر 
کاایی اظهار نشده که گمرک اقدامی در رابطه با آن نمی 
تواندانجام دهد و مراجع ذیربط به وضعیت این قبیل کااها 
رسیدگی می کند اما در رابطه با کااهای اظهار شده باید 
توجه داشت که انجام تشریفات گمرکی تحت تاثیر عوامل 
درونی از جمله ارزیابی فیزیکی و یا ارزیابی ارزش آن قرار 
دارد که ممکن است به ایســتایی کاا منتهی شود ولی 
منجر به رسوب نخواهد شــد، ولی برخی عوامل بیرونی 
وجود دارد که به طوانی شدن صدور مجوزها و در نهایت 
رســوب کاا در گمرک منتهی می شود که در این حالت 
گمرک هیچ نقشی در رسوب نخواهد داشت.معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، 
عدم انتقال مالکیت کاا بدلیل عدم وصول اســناد و عدم 
امکان انتقال ارز،  تامین ارز و تطویل در بررســی و تایید 

منشأ ارز از موانع اصلی ترخیص کاا محسوب می شود.

معاون گمرک

جزئیات دپوی 8 میلیون تنی کاا در بنادر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 شرکت همکار ماشین)سهامی عام(
 در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
بــه عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق 
العاده شــرکت که رأس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 99/7/16 
در نشــانی: تهران، بلوار مرزداران، کنار گــذر یادگار امام، خیابان 
 گلستان، گلســتان دوم، انتهای کوچه پژوهش، پاک 13 برگزار 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائت و استماع گزارش مدیر تصفیه در خصوص عملکرد دوره 
تصفیه منتهی به 1398/12/29

 2- تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیان عملکــرد مالی 
مدیر تصفیه منتهی به 1398/12/29

3- تمدید مدت تصفیه
4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه جدید

 5- ســایر اموری کــه در صاحیت مجمع عمومــی عادی بطور
فوق العاده است

به شماره ثبت 70599 و شناسه ملی 10101155290

مدیر تصفیه- مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(
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رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 5 ماه نخست سالگزیده خبر

پرداخت ۵۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیات بانکی
رییس کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی گفت: در 
پنج ماه نخست ســال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیات توسط 
بانک ها پرداخت شــده که از این مبلــغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه در گردش است.کوروش پرویزیان در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری سیما بیان داشت: حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و 
بانک ها احساس ِدین به تمامی تولیدکنندگان و فعاان اقتصادی 
دارند و تاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان 
اســت.پرویزیان گفت: در حال حاضر همه قراردادها دارای فرمت 
اباغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع 
قراردادهای مربوط به عقود اسامی زیاد است و فرصت استاندارد 
سازی وجود نداشــت.وی با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها، 
استاندارد شده و در سایت بانک ها و همچنین بانک مرکزی وجود 
دارد، ادامه داد: نســخه امضاء شده نهایی در بانک ها باقی می ماند 
و نحوه محاســبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد 
و مشــخصی پیروی می کند و اگر ایرادی وجود داشــت از طریق 
بازرســی بانک ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشــتری 
برای پیگیری و اصاح قرار داده شــده است.رییس کانون بانک و 
موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک ها برای تولید هم 
گفت: حجم تسهیات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه 
امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیات پرداختی از شبکه 
بانکــی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیات 
سرمایه در گردش است.وی افزود: میلیون ها قرارداد بانکی اعم از 
تســهیات ُخرد و کان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در 

این تعداد امکان اشتباه و مشــکل وجود دارد. پرویزیان گفت: بر 
اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، 
متوسط و بزرگ در کشــور داریم.رییس کانون بانک و موسسات 
اعتباری خصوصی با اشــاره بــه اینکه قانون تملــک در اختیار 
ســازمان ثبت اسناد و اماک اســت ادامه داد: در قانون تسهیل 
اعطای تسهیات بانکی، بانک ها مکلف شدند که محل طرح را به 
عنوان وثیقه قبول کنند.وی افزود: مجوزهایی که وزارت صمت در 

بخش های مختلف صادر می کند تبدیل به نبود کارایی در مصرف 
تسهیات در کشور می شــود و همچنین تسهیات تکلیفی این 
موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.

پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند 
بانک ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین 
عوارض را خواهیم داشت. رییس کانون بانک و موسسات اعتباری 
خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک ها از منابع کل 

کشــور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شــده و امروز در 
کل تخصیص منابع که در حال انجام اســت تامین مالی خارجی 
به علت شــرایط موجود امکان پذیر نیســت و آورده اشخاص هم 
انجام نمی شــود.وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش 
درآمدهای دولت هم شدنی نیست و تمام اینها به شبکه بانکی وارد 
شده، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت های سیاست های 
عمومی کشــور مصرف می کننــد. پرویزیان ادامــه داد: بانک ها 
واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود 
به بورس کرده اند.حسین ساح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی 
ایران نیز در اظهاراتی گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که 
بر اساس قواعد بانکداری اسامی و تحت عقود اسامی منعقد شده 
در اختیار نداشــته باشند، عمًا به حقوق خود آگاه نمی شوند.وی 
ادامه داد: مهم ترین علت این مشکات رعایت نشدن قوانین موجود 
اســت. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو 
هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد 
حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شــهرک های صنعتی و مابقی در 
خارج از شهرک ها هستند.ســاح ورزی گفت: در حال حاضر دو 
دسته قرارداد مبادله ای و مشــارکتی داریم که قرارداد مبادله ای 
مانند ســلف یا فروش اقساطی اســت که هر سال شورای پول و 
اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشــخص می کند، ولی قرارداد 
مشــارکتی منجر به تملک می شود.وی افزود: دولت و قوه مجریه 
اختیارات خود را دستکم گرفته اند و پیشنهاد می کنیم دولت آیین 

نامه ای همانند آیین نامه سال ۸۶ را تصویب کند.

 تعداد کارت های بانکی تراکنش دار 
به ۱۱۱ میلیون فقره رسید

تعداد کارت های بانکی دارای تراکنش در شبکه پرداخت کشور به ۱۱۱ میلیون 
فقره کارت در مرداد ماه رســید که بانک ملی بیشترین سهم از کارت های بانکی 
تراکنش دار را به خود اختصاص داده است.بررسی آمارهای گزارش اقتصادی مرداد 
ماه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد که در این ماه بالغ 
بــر ۱۱۱ میلیون و ۲۴۵ هــزار و ۱۷۰ کارت بانکی از جمله کارت های اعتباری، 
برداشــت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش داشته اند؛ این در حالی است 
کــه در تیر ماه ۹۹، تعداد ۱۱۱ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۵۰۸ کارت بانکی تراکنش 
داشــتند که نشان از کاهش ۰.۳۶ درصدی تعداد کارت های بانکی دارای حداقل 
یک تراکنش در مرداد ماه ۹۹ نســبت به ماه گذشــته دارد.بر اساس جدول باا، 
بیشــترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشــت دارای حداقل 
یــک تراکنش با تعداد ۱۰۶ میلیــون و ۷۷۸ هزار و ۱۹۱ عدد تا پایان مرداد ۹۹ 
اســت که همین موضوع باعث شده تا کارت های برداشت سهم ۹۵.۹۸ درصدی 
از کل کارت های بانکی تراکنش دار داشته باشند؛ تعداد کارت های برداشت دارای 
تراکنش در مرداد ماه نسبت به تیرماه با کاهشی ۰.۳۷ درصدی روبرو بوده است. 
نرخ رشد در دو دسته کارت هدیه و بن کارت و کارت برداشت منفی بوده است, 
در مقابل نرخ رشد در دسته کارت اعتباری مثبت بوده است.آمار شاپرک از سهم 
بانک های صادر کننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شــبکه شاپرک 
بیانگر آن است که بانک ملی ایران با ۲۲.۵۴ درصد بیشترین سهم از کارت های 
بانکی دارای تراکنش در مرداد ماه را داشته و در ادامه نیز بانک های صادرات ایران 

و ملت با سهم ۱۱.۲۲ و ۱۱.۵۵ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
 پرداخت اولین قسط بانک مسکن برای

 ۸۶۰ واحد اقدام ملی
مدیرعامل بانک مسکن از تشکیل حساب برای ۸۹ هزار و ۲۵ واحد در اقدام ملی 
مســکن به مبلغ یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان خبر داد و گفت: اولین قسط 
بانک برای ۸۶۰ واحد اقدام ملی مسکن پرداخت شد.محمود شایان در خصوص 
اقدامات بانک مسکن برای اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن، گفت: 
در موضوع اقدام ملی، هفته گذشته اولین قراردادها در دفترخانه بسته و بافاصله 
بعد از آنکه قراردادها به بانک فرستاده شد، بانک برای ۸۶۰ واحد، اولین قسط را 
واریز کرد.مدیرعامل بانک مسکن، افزود: طرح اقدام ملی مسکن هر روز به شکل 
تصاعدی در حال رشــد است و این مهم نشان دهنده موفقیت اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن است. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه تعداد کل حساب های 
افتتاح شــده طرح اقدام ملی مســکن ۸۹ هزار و ۲۵ است که مبلغ کل آنها یک 
میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان اســت، گفت: در خصوص اقدام ملی مســکن ۶۵ 
پروژه به بانک معرفی شــده که شــامل ۷۰۸۷ واحد است. همچنین ۳۲ پروژه 
که شــامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشکیل پرونده هســتند و ۱۵ پرونده در 
حدود ۱۹۹۰ واحد نیز تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی می کند.شــایان با 
اشاره به اینکه چندین مدل برای پرداخت تسهیات مسکن به متقاضیان وجود 
دارد، گفت: ســپرده گذاری به میزان ۴۰  میلیون تومان از ســوی متقاضیان در 
زمان یکســاله انجام و بعد از اتمام یکسال سقف تســهیات انفرادی و اگر زوج 
باشند سقف تسهیات زوجین به آنها پرداخت می شود. مدل دیگر این است که 
تعدادی نیز در ساخت و ساز مشارکت دارند که بانک با آنها با نرخ ۱۸ درصد وارد 
مشــارکت می شود.وی همچنین در خصوص احتمال افزایش تسهیات خرید و 
فروش مسکن، توضیح داد: سقف افزایش تسهیات در اختیار شورای پول و اعتبار 

است که در اختیار آنهاست و باید انجام شود. 

دادستانی کل:
 بانک ها دو هزار واحد تولیدی را تعطیل 

کرده اند
معاون دادستان کل کشور تعداد واحدهای تعطیل شده به دلیل بدهی به بانک ها 
را ۲ هزار واحد برشــمرد.عید عمرانی، معاون دادستان کل کشور در گفت وگوی 
ویژه خبری که شب گذشته از شبکه ۲ سیما پخش شد، درباره تعداد واحد های 
تولیدی مصادره شده از ســوی نظام بانکی گفت: در حال حاضر حداقل ۲ هزار 

واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک های صنعتی مختلف سراسر کشور داریم.
وی با بیان اینکه سیستم معیوبی در این باره وجود دارد که ابد بانک هم ناگزیر 
به این اقدام اســت، گفت: در عمل خود من ۵۰۰ پرونــده باز دارم و ۹۰ درصد 
تولیدکننده هایی که مراجعه می کنند با بانک مشکل دارند.عمرانی افزود: بیشتر 
مشکات تولیدکنندگان و سیستم بانکی، در محاسبه سود و یا دریافت تسهیاتی 
اســت که باید در مرحله آخر به عنوان ســرمایه در گردش پرداخت شود.معاون 
دادســتان کل کشــور ادامه داد: در بین ۵۰۰ تولیدکننده ای کــه پرونده آنها را 
بررســی می کنم، کسی ماشین میلیاردی سوار نمی شود و حتی مورد داشتم که 
یکی از تولیدکنندگان با ۲۰۰ کارگر در کارخانه اش مواجه بود که از او مســاعده 
می خواســتند اما معطل ۲۰۰ هزار تومان بود.وی در پایان تأکید کرد: در رابطه 
بانک و تولیدکننده اشکالی وجود دارد که باید مرتفع شود. همچنین بانک ها باید 
در نظر داشته باشند که بین سپرده گذار و تسهیل گیرنده یک حد وسطی وجود 

دارد که باید آن را رعایت کرد.

 کانال ۱.۶ میلیون واحدی شاخص بورس 
از دست رفت

شــاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار ســرمایه با ثبت افت ۵۷هزار 
واحــدی، در ارتفاع یک میلیــون و ۵۹۵هــزار واحد قرار گرفــت. در جریان 
دادوســتدهای دیروز بازار ســرمایه ۳میلیارد و ۳۵۵میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزشــی بالغ بر ۴هزار و ۹۴۸میلیارد تومان در ۴۷۷هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۵۷هزار و ۲۵۱واحدی، در ارتفاع یک میلیون 
و ۵۹۵هزار و ۱۵۴واحد قرار گرفت.بیشــترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام 
در روز جاری به نام نمادهای معاماتی صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فواد 
مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شــد و در مقابل شرکت های توسعه و 
عمران امید، سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی و سرمایه گذاری ساختمان 
ایران با رشــد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.شاخص های اصلی 
بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشــی( ۱۴۹۷۰واحد، کل )هــم وزن( ۶۱۷۲واحد، قیمت )هم وزن(  )وزنیـ 
۴۰۴۵واحد، آزاد شناور ۷۳۲۸۵واحد و شاخص های   بازار اول و دوم نیز به ترتیب 
۴۷۷۶۸و ۹۰۶۱۹واحد افت کردند.بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله یک میلیارد و ۵۲۵میلیون ورقه به ارزش ۳هزار و ۵۲۵میلیارد 
تومان در ۳۷۸هزارنوبت، شــاخص فرابورس )آیفکس( ۲۱۷واحد افت کرد و در 

ارتفاع ۱۷هزار و ۵۹۹واحد قرار گرفت.

 مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی:
جزییات صدور کد PRX برای مشتریان

مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
اظهار داشــت: پیــش از این نحوه درخواســت صدور کد برای شــرکت 
ســبدگردان به شکل دســتی بود و با اطاله زمان انجام می شد اما از این 
پس بــا این اقدام، حداکثــر زمان برای صدور کدهای PRX تا ســه روز 
خواهــد بود و دیگر کاربر نهایی با معطلی مواجه نمی شــود.محمد جواد 
فرهانیان درباره جزییات ســامانه جدید صدور کدهای PRX اظهار داشت: 
تمام تمرکزها در شرکت سپرده گذاری مرکزی بر الکترونیک کردن تمام 
خدمات اســت از ایــن رو با همکاری کانون نهادهای ســرمایه گذاری و 
شرکت های سبدگردان نسبت به صدور کدهای PRX اقدام کردیم تا زمان 

صدور این کدها کاهش یابد.

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 
کد آگهی : 99139

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.ir  لینک مناقصات 
و مزايدات بخش خريد و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 
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دبیر کمیســیون اقتصادی مجلس دهــم با تاکید بر 
لزوم افزایــش اختیارات بانک مرکزی، رســیدگی به 
مواردی مانند جلوگیری از بروز معوقات، اجرای کامل 
بخشنامه ها و ... را مستلزم تقویت اختیارات این بانک 
دانست.سیدحسن حسینی شــاهرودی درباره ایحه 
اصاح نظام بانکی گفت: آخرین قانون بانکداری کشور 
به ســال ۱۳۶۲ تعلق دارد که برای مدت ۵ سال مورد 
تصویب قرار گرفت و پس از آن باید براســاس شرایط 
جدید بازنگری می شــد، اما از ســال ۶۷ تــا به امروز 
تغییری به وجود نیامده است.وی اضافه کرد: تصویب 
قانون بانکداری پس از انقــاب و دوران دفاع مقدس 
متناسب با آن روزهای جامعه ایران بود. خصوصا بعد 
از پایــان جنگ باید آرایش بانکــی تغییر می یافت و 
ســاختار اقتصادی کشور از شرایط جنگی به وضعیت 
ســازندگی، توسعه و سرمایه گذاری در زیرساخت های 
کشــور تغییر می یافت. همچنین حوزه های صنعتی، 
معدنی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی را باید گسترش 
می دادیم. از ســویی درون دنیایــی که قوانین پولی و 
مالــی مدام با تحوات روز پیــش می رود، نباید تعلل 
بــه خرج می دادیم، نیاز بود تــا از ابزارهای نوین بهره 
می بردیم که چنین نشــد.دبیر کمیســیون اقتصادی 
در مجلس دهم اظهار داشــت: بسیاری از مواقع دچار 

مشــکل و بحران هایی مانند موسســات اعتباری غیر 
مجاز، عدم بازپرداخــت وام ها، عدم تمکین بانک ها از 
دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی شده ایم. 
این شــرایط، افزایش اختیارات بانک مرکزی را الزامی 
ساخته است.شــاهرودی در ادامه تاکید کرد: مجلس 
دهم با نظرخواهــی از بخش خصوصی و دولتی تمام 
موارد را مورد نظر قرار داد و در نتیجه آن اقدام بسیار 
موثری صورت گرفت که متاســفانه شامل مرور زمان 
شد و در نهایت به تصویب نهایی نرسید. امیدوارم طرح 
فوق در مجلس یازدهم به نتیجه برسد و سبب ایجاد 
تحول در نظام بانکی شــود؛ تحولی که تمام دولت ها 
به آن باور داشتند.وی درباره احتمال تصویب جزییات 
این طرح در مجلس یازدهم افزود: براساس آیین نامه 
داخلی مجلس تمام بندهــا و مواد طرح ها باید کامل 
مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه یک ماده از آن باقی 
بمانــد، دوره بعدی خانه ملت مجدد باید تمامی آن را 
مورد ارزیابی قرار دهد. اکنون منتظر هستیم تا اعضای 
مجلــس یازدهم مانند دکتــر بحرینی که در مجلس 
دهم هم حضور داشــتند و در ایــن زمینه هم در آن 
مقطع و هم اکنون فعال هســتند این کار را تا فرصت 
باقی است، در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند باز در 
مجلــس آینده به قول معــروف روز از نو و روزی از نو 

شــود.دبیر کمیسیون اقتصادی در دولت دهم تصریح 
کرد: متاســفانه هنوز طرح زیرســاختی را از مجلس 
یازدهــم ندیدیم، امید می رود اصــاح نظام بانکداری 
اولین طرحی باشــد که امکان جهش در حوزه پولی 
و بانکی را به وجود آورد.شــاهرودی در این خصوص 
که برخی معتقدند با توجه به مشکات اقتصادی زمان 
بیان طرح مورد نظر نیســت، یادآور شد: اتفاقا اکنون 
زمان آن اســت که زیرساخت مورد اصاح قرار گیرد. 
افرادی که مطرح می کنند، اکنون زمان مناسب نیست، 
زمان مناسب را مطرح کنند. دستاورد این اظهار نظر 
گذر زمان اســت در حالی که یکــی از موانع تولید و 
رشــد اقتصادی بانک ها و نظام پولی و بانکی اســت. 
زمانی که طرح های پوپولیســتی کوتاه مدت را مدنظر 
قرار می دهند که دوره کوتاهی دارد آن هم امکان دارد 
جوابگو باشد یا نباشد، باید چنین مواردی طرح شود.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به شــرایط خاصی که 
در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که اکنون جهانی هم 
شده و تنها شامل ایران نیست باید به روز حرکت کرد 
و انتظار برای حل مشکات با راهکارهای کوتاه مدت 
دیگر جوابگو نیســت. نیاز است تا معضات فوق را از 
ریشه برطرف ســاخت و برنامه های کوتاه مدت را در 

کنار این برنامه مدنظرداشت.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مطرح کرد:
افزایش اختیارات بانک مرکزی الزامی است

دویچه بانک آلمان اعام کرد که به دنبال احیای اقتصادی قوی تر از انتظارات در ماه های اخیر، رشد اقتصادی جهان تا اواسط 
ســال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از پاندمی بازخواهد گشت.به گزارش نیویورک تایمز، »پیتر هوپر« رییس واحد تحقیقات اقتصاد 
جهان در یادداشــتی نوشــت: احیای اقتصادی جهان از اعماق رکود ناشــی از کووید-۱۹ در زمستان و بهار گذشته با سرعتی 
چشمگیرتر از تصورات ما بهبود یافته و صورت گرفته است.وی در ادامه نوشت: با نزدیک شدن به پایان سه ماهه سوم، برآورد 
می کنیم که سطح تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا به نیمه راه سطوح پیش از پاندمی رسیده و حاا انتظار داریم که این سفر 
پُرمخاطره تا نیمه سال آینده به سرانجام برسد که در مقایسه با پیش بینی های قبلی ما چندین ماه سریع تر خواهد بود.دویچه 
بانک پس از آنکه در ماه مه برای سال ۲۰۲۰ کاهش ۵.۹ درصدی رشد اقتصادی جهان را پیش بینی کرده بود، حاا پیش بینی 
خود را اصاح کرده و این رقم را برای ســال جاری ۳.۹ درصد تخمین زده اســت؛ عاوه بر این، بنا بر پیش بینی این بانک رشد 

اقتصادی جهان در سال آینده از مثبت ۵.۳ به مثبت ۵.۶ تغییر یافته است.ه

دویچه بانک:
رشد اقتصادی جهان 
تا اواسط سال 2021به 
سطوح پیش از پاندمی 
برمی گردد
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گزیده خبر

 نماینده ویژه پوتین از سفر قریب الوقوع ظریف 
به مسکو خبر داد

مدیر بخش دوم آســیایی وزارت خارجه روسیه گفت: مذاکرات »سرگئی اوروف« و 
»محمدجواد ظریف« درباره روابط دوجانبه، موضوعات منطقه ای و روند اوضاع پیرامون 
برجام، برای روز پنجشنبه )سوم مهر ماه( برنامه ریزی شده است.به گزارش خبرگزاری 
»تاس«، »ضمیر کابلوف« نماینده ویژه رئیس جمهوری فدراســیون روســیه در امور 
افغانســتان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور، امروز )دوشنبه( 
اعام کرد که گفت وگوهای دوجانبه »سرگئی اوروف« و »محمدجواد ظریف« وزرای 
خارجه روسیه و ایران، قرار است در جریان سفر روز پنج شنبه )24 سپتامبر/ سوم مهر 
ماه( آقای ظریف به مسکو انجام شود.کابلوف در پاسخ به سؤال این خبرگزاری در این 
باره، گفت: »بله، مذاکرات وزیر خارجه با همتای ایرانی خود در تاریخ 24 سپتامبر، در 

مسکو انجام خواهد شد.«

در گفتگوی تلفنی ترامپ و سوگا چه گذشت؟
رئیس جمهوری آمریکا و نخســت وزیر ژاپن در جریان گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر 
تقویت اتحاد امنیتی میان دو کشــور تاکید کردند.به گزارش تایمز ژاپن، یوشیهیده 
سوگا، نخست وزیر ژاپن یکشنبه شب حین اولین تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا بر تقویت اتحاد امنیتی بین ژاپن و آمریکا توافق کردند.ســوگا پس 
از این تماس تلفنی بــه خبرنگاران گفت که در تماس تلفنی اش با ترامپ به رئیس 
جمهوری آمریکا گفته که اتحاد بین دو کشور زیربنای صلح و ثبات در منطقه است.

نخست وزیر ژاپن خواستار حمایت کامل آمریکا در حل مسئله شهروندان ژاپنی ربوده 
شده توسط کره شمالی شد. ترامپ پاسخ داد در این مورد از نزدیک با ژاپن همکاری 
خواهند کرد.رهبران دو کشور توافق کردند که این دو متحد در زمینه تولید و توزیع 
واکسن و درمان کووید-19 همکاری خواهند کرد.آنها همچنین همکاری نزدیک برای 
ایجاد اقیانوس هند و آرام آزاد و باز را تایید کردند. ترامپ به سوگا گفت در صورت بروز 

شرایط غیرمنتظره در هر زمان از 24 ساعت شبانه روز با او تماس بگیرد.

نخست وزیر سوئد:
 از تاش ها برای حفظ برجام حمایت می کنیم

نخســت وزیر سوئد دیروز دوشــنبه با ایراد سخنانی در نشست مجمع عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد که این کشور فعاانه از تاش ها برای 
حفظ توافق هســته ای با ایران حمایت می کند.»اســتفان لوفن« که به صورت 
مجازی در این نشست ســخنرانی می کرد خاطرنشان ساخت که برجام بخش 
مهمی از معماری نظام جهانی عدم اشــاعه تسلیحات هسته ای بشمار می رود و 
برای حفظ امنیت منطقه و جهان ضروری است.وی همچنین از توافق اخیر ایران 
با آژانس در خصوص مسائل پادمانی استقبال کرد و از جمهوری اسامی خواست 
تــا به تعهداتش ذیل برجام بازگردد.ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق  
هسته ای و ناتوانی طرف های اروپایی به تعهدات برجامی، گام های کاهش تعهدات 
خود را در بازه زمانی شصت روزه آغاز کرد.بر این اساس، ایران 1۵ دی ماه 1۳9۸، 
با صدور بیانیه ای آخرین گام کاهش تعهدات برجامی خود را اعام کرد که طبق 
آن، تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، 
درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( نخواهد داشت و از 
این پس، برنامه هســته ای ایران فقط بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد 
رفت و همکاری با آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می یابد.

ایران بارها اعام کرده که اگر سایر طرف های باقی مانده در برجام تصمیم بگیرند 
تعهدات خود را مطابق با توافق اجرا کنند، گام های کاهش تعهدات برجامی ایران 

قابل بازگشت خواهد بود.

نامه روسیه به سازمان ملل:
 اقدامات آمریکا علیه ایران، غیرقانونی و 

غیرقابل قبول است
نماینده روســیه در سازمان ملل در نامه ای خطاب به »آنتونیو گوترش«، ادعای 
آمریکا درباره بازگشــت به تحریم های شــورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی 
خواند، چرا که واشــنگتن از برجام خارج شــده و حق اســتفاده از ابزارهای آن 
را از دست داده اســت.به گزارش خبرگزاری »تاس«، »واسیلی نبنزیا« نماینده 
دائم روســیه در سازمان ملل متحد روز یکشــنبه نامه ای به »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل این سازمان و »عبدو ابری« نماینده دائمی نیجر و رئیس دوره ای شورای 
امنیت در ماه ســپتامبر ارســال کرد و در آن اظهارات مقامات آمریکایی درباره 
بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران بشدت انتقاد کرد.این سند صبح 
امروز توسط »دیمیتری پولیانسکی« معاون اول نماینده دائمی روسیه در پیامی 
توئیتری منتشــر شد.در این نامه آمده است: »من افتخار می کنم که دیدگاه ما 
)طرف روســی( درباره ادعای طرف آمریکایی، که ادعا می کند مکانیزم احیای 
]تحریم های ضد ایرانی[ پیش بینی شده توسط قطعنامه 22۳1 برجام را به اجرا 
گذاشته را بار دیگر مورد تأیید قرار دهم. چنین اظهاراتی غیرقانونی است، برای 
اینکه ایاات متحده عمداً و رسماً از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در سال 
201۸ خارج شده اســت و در نتیجه آن، با نقض مکرر قطعنامه شماره 22۳1 
شــورای امنیت و اصول مورد توافق در توافقنامه هسته ای، حق هرگونه استفاده 
از ابزارهای در نظر گرفته شــده در این اسناد را از دســت داد است.«در تاریخ 
20 آگوســت )۳0 مرداد ماه(، مایکل پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، بیانیه ای 
را به شــورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قصد واشنگتن برای شروع روند 
بازگرداندن تحریم های این سازمان علیه ایران ارسال کرد. وی سپس اعام کرد 
که اقدامات محدود کننده، علیرغم مخالفت سایر اعضای شورای امنیت، از تاریخ 
20 سپتامبر )۳0 شهریور ماه( اعمال می شود. پامپئو روز گذشته نیز یادآور شد 
که ایاات متحده اقدامات جدیدی را طی روزهای آینده علیه ایران و کشورهایی 
که به عقیده مقامات واشنگتن تحریم های جدید را نقض می کنند، اعام خواهد 

کرد.

سخنگوی دولت یونان:
 ممکن است گفت وگوها با ترکیه به زودی 

آغاز شود
ســخنگوی دولت یونان گفت که آتن نزدیک به ادامه مذاکرات با ترکیه بر سر 
حریم های دریایی اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، ســخنگوی دولت یونان 
گفت که آتن نزدیک به ادامه مذاکرات با ترکیه بر ســر حریم های دریایی است. 
»استلیوس پتساس«، سخنگوی دولت یونان گفت: »داریم به مذاکرات در زمینه 
اکتشــاف نزدیک می شویم، اما زمان روی دادن آن بســتگی به دو طرف دارد. 
حس خوبی میان دو طرف وجود دارد.«دور پیشین مذاکرات آتن و آنکارا بر سر 
حریم های آبی به ســال 201۶ بازمی گردد. رسانه های یونانی گزارش داده اند که 

مذاکرات میان دو طرف ممکن است طی روزهای آینده آغاز شود.

ریابکوف: 
روسیه ترسی از تحریم های آمریکا در پی 

فروش ساح به ایران ندارد
وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو ترسی از تحریم های آمریکا ندارد، گفت 
همکاری این کشــور با ایران بر مبنــای نیازهای دوجانبه طرفین پیش می رود. 
»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز )دوشنبه( به تهدید 
آمریکا برای تحریم کشورهایی که با ایران تجارت کرده و از بازگشت تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران تبعیت نکنند، واکنش نشان داد.به نوشته خبرگزاری 
»تاس«، ریابکوف طی نشست خبری در مسکو، گفت که روسیه به تحریم عادت 
داشــته و از تحریم های آمریکا در پی فروش تســلیحات به ایران، هیچ هراسی 
ندارد.وی در این باره توضیح داد: »ما از تحریم های آمریکا نمی ترسیم، ما به آنها 
عادت داریم. این مسئله به هیچ وجه بر سیاست ما اثر نمی گذارد. همکاری ما با 
ایران چند وجهی است و همکاری های نظامی نیز وابسته به نیازها و تمایات دو 

طرف، پیش خواهد رفت«.

»مصطفی الکاظمی«:
 عراق در شرایط حساس امنیتی و اقتصادی

 به سر می برد
نخســت وزیر عراق به وضعیت حســاس این کشــور در برهه کنونی در زمینه 
های اقتصادی و امنیتی و بهداشــتی اشاره کرد.به گزارش المعلومه، »مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر عراق در جریان دیــدار با هیأت عالی هماهنگی میان 
اســتانهای این کشور اعام کرد که عراق در مرحله حساسی به سر می برد.وی 
افزود: باید با چالشــهای سیاسی به صورت مثبتی تعامل داشته باشیم.الکاظمی 
بیان کرد: ما در استان های مختلف عراق شاهد وجود چالشهایی هستیم که باید 
با آنها برخورد کنیم.نخســت وزیر عراق اضافه کرد: کشور در شرایط کنونی در 
مرحله حساس اقتصادی، بهداشتی و امنیتی به سر می برد.وی ادامه داد: مردم 
درخواســت هایی دارند که ما باید برای از بین بردن موانع مسیر تحقق این در 

خواستها تاش کنیم.

 صالحی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی:

راه صیانت از چندجانبه گرایی، مقابله با رفتار مخرب آمریکاست
 رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به تاش های دولت 
آمریکا برای نابود کردن برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم 
چندجانبه گرایی تصریح کرد که برای صیانت از چندجانبه گرایی 
راهی جز پایان دادن بــه رفتارهای مخرب آمریکا وجود ندارد. 
»علــی اکبر صالحی« که به صورت مجــازی در مجمع عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ســخنرانی می کرد خاطرنشــان 
کرد که ایران آمادگی خــود را برای همکاری با جامعه جهانی 
اعام می کند تا دیپلماسی و چندجانبه گرایی را به مرکز روابط 

بین الملل بازگرداند.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
آقای رئیس، مدیرکل، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

جهان در حال تحمل شــرایط کامًا جــدی و منحصر به فرد 
ناشــی از بیماری همه گیر کرونا می باشد که عمًا بسیاری از 
مجامع و سازمان ها از جمله آژانس را ملزم ساخته تا روش کار 
خود را تغییر دهند. با توجه به این موضوع، برای اینجانب مایه 
خرسندی است که از طریق آناین به شصت و چهارمین نشست 
کنفرانس عمومی آژانس پیوسته ام.آقای رئیس،در میان چنین 
محیط تاریک و دردناک منحصر به فرد که تقریباً تمامی اعضای 
آژانس به طریقی از کرونا رنج کشــیده اند، جامعه جهانی نمی 
تواند شاهد پاره شدن رشته دیگری از چند جانبه گرایی، یعنی 
معماری سازمان ملل باشد. پوشیده نیست که سازمان های بین 
المللی تحت فشارهای سیاسی از جانب برخی کشورها قرار دارند 
و آژانس نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. از یک سو، در این 
برهه زمانی حساس برای چندجانبه گرایی، علت وجودی نظام 
سازمان ملل متحد تحت سوال جدی قرار گرفته است و از طرف 
دیگر، آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان تاسیس تاکنون، با 
چالش های بســیار جدی در نوع خود روبرو است.خرسندم که 
بگویم جامعه جهانی مرحله اول این مصیبت وخیم را با موفقیت 
پشت سر گذاشت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
نیویورک به درســتی نشان داده اند که آنها مایل به مصالحه بر 
سر این دستاوردها، آن هم به دلیل اعمال رویکرد ارعاب از سوی 
یک کشــور عضو خاص نیســتند. 1۳ عضو از 1۵ عضو شورای 
امنیــت نه تنها به اتفاق قطعنامه آمریــکا درباره تمدید تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران را که در تناقض آشکار با قطعنامه 22۳1 
بود، رد کردند، بلکه همچنین از به رســمیت شــناختن ایاات 
متحده به عنوان یک شــرکت کننده در برجام برای اســتفاده 
از مکانیزم های ویژه این توافق بــرای بازگرداندن تحریم های 
خاتمه یافته شــورای امنیت، خودداری کردند. این یک سرمایه 
واقعی اســت که باید کامًا حفظ شود.همچنین، اینجا در وین، 
آژانس و جمهوری اسامی ایران حداکثر هوشیاری را در رابطه 

با منافع بلندمدت خود نشــان دادند؛ با این نگاه که این منافع 
فقــط از طریق همکاری متقابلی کــه از هرگونه نفوذ خارجی 
به دور باشــد، محقق خواهد شــد. از این رو، آژانس بایستی در 
چارچوب تعهدات پادمانی دولت ها ذیل موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی، عزم خود را نشــان دهد که بر سر بی طرفی، 
استقال و حرفه ای گری به خاطر برخی راحت طلبی های کوته 
بینانه مصالحه نمی کند.شــایان توجه است بدانید که ایران به 
تنهایی 22 درصد از کل بازرسی های آژانس را در سطح جهانی 
دریافت می کند. در سال 2019، 4۳2 بازرسی و ۳۳ دسترسی 
تکمیلی در ایران انجام شده است. بعاوه، آژانس همچنین قادر 
بوده اســت تا فعالیت های راستی آزمایی خود در ایران را حتی 
در طول شــرایط سخت ناشی از همه گیری کرونا ادامه دهد. با 
این همکاری شفاف و گسترده، ایران و آژانس توافق کردند که با 
حسن نیت برای حل سه سوال مربوط به پادمان همکاری کنند؛ 
با این تفاهم که ســوال یا درخواســت دیگری برای دسترسی، 
بر اســاس تجزیه و تحلیل اطاعات در دسترس آژانس، وجود 
ندارد.چنین رویکردهایی که در نیویورک و وین اتخاذ شده اند، 
روزنه های امیدی در این فضای تاریک سیاسی برای چندجانبه 
گرایی بوده و شایسته توجه واقعی هستند.آقای رئیس،در رابطه 
بــا وضعیت کنونی برجام، مایلم بگویــم در حالی که هنوز یک 
توافق گسترده در میان جامعه جهانی وجود دارد که برجام باید 
به عنوان یک نقطه عطــف واقعی در تاریخ چندجانبه گرایی و 
به عنوان یک دســتاورد مهم دیپلماسی حفظ شود، این توافق 

بــه دلیل خروج غیرقانونی ایاات متحده از آن، در یک وضعیت 
شبه بن بست گرفتار شده است. بنابراین، حفظ برجام مسئولیت 
مشــترک کلیه اعضای جامعه بین المللی است. در این زمینه، 
مسئولیت اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور اروپایی به عنوان اعضای 
برجام از اهمیت باایی برخوردار اســت، از جمله اینکه آنها باید 
تعهــدات خود را به طور کامل و موثــر اجرا کنند. بنابراین، این 
توافق فقط زمانی حفظ می شــود کــه مفاد آن به طور متعادل 
توســط همه طرفین درگیر در آن، اجراء شود. در نتیجه، ایران 
چاره دیگری جز اتخاذ رویکرد گام به گام در اجرای بندهای 2۶ 
و ۳۶ برجام برای بازگرداندن تعادل از دست رفته توافق، نداشته 
و ندارد.آقای رئیس،جمهوری اسامی ایران اهمیت باایی برای 
ایمنی هســته ای قائل است. در همین راستا، پیشرفت هایی در 
ایجاد یک مرکز ایمنی هســته ای پیشرفته )NSC( حاصل شده 
اســت. در حالی که مســئولیت ایمنی و امنیت هسته ای کامًا 
برعهده کشورهای عضو است، ایران به شدت معتقد است که این 
حوزه ها باید از طریق همکاری بین کشورها تقویت شده و ارتقاء 
یابند.اخیراً تهدیدهای جدیدی از سوی طرف های بدخواه توسط 
ابزارهای سایبری و سایر ابزارهای فناوری، مشاهده شده است. در 
این رابطه، به انفجار اخیر در تاسیسات هسته ای شهید احمدی 
روشن )نطنز( اشاره می کنم که همانطور که قبًا هم اعام شد، 
در اثر خرابکاری بود. این اقدامات خرابکارانه باید توســط آژانس 
و کشورهای عضو محکوم شود. ایران این حق را دارد تا هر اقدام 
ازمی را برای محافظت از تاسیســات خود انجام داده، و در برابر 

هرگونه تهدیدی، واکنش ازم را به طور مقتضی اتخاذ نماید.در 
همین راستا، جمهوری اســامی  ایران مصرانه حرکت خود به 
سمت کاربرد صلح آمیز دانش و فناوری هسته ای در زمینه های 
مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت، صنعت، و همچنین تداوم 
تولید برق هســته ای را ادامه مــی دهد. در همین جا، ما تاکید 
می کنیم که یکی از ماموریت های اصلی آژانس »تقویت تبادل 
علوم و همکاری فنی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی« 
و »تشــویق تبادل و آموزش دانشمندان و کارشناسان در حوزه 
اســتفاده صلح آمیز از انرژی اتمی« در بین دولت های عضو می 
باشد.آقای رئیس،ماهیت حرفه ای، بی طرفانه و مستقل آژانس 
تنها در صورتی تضمین می شود که آژانس اطاعات موجود در 
مورد فعالیت های هســته ای پادشاهی عربستان را نیز بی چون 
و چرا و بی طرفانه بررســی کند. اگر عربستان سعودی به دنبال 
یک برنامه هســته ای صلح آمیز است، بنابراین باید شفاف عمل 
کند و به بازرســان آژانس اجازه دهد فعالیت هایش را راســتی 
آزمایی کنند. در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.

تــی در نیامده و به طور مــداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان 
های آژانس امتناع ورزیده اســت، نیازمند رویکرد بی طرفانه و 
حرفه ای آژانس می باشــد. این رژیم که منبع اصلی بی ثباتی و 
ناامنــی در منطقه و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت بین 
المللی اســت، باید برنامه ساح های کشتار جمعی خود را کنار 
بگذارد و بدون پیش شرط و تاخیر بیشتر، به معاهده عدم اشاعه 
بپیوندد. نیازی به گفتن نیست که شفاف سازی  درخصوص این 
فعالیــت ها و برنامه های هســته ای، مطمئناً اعتبار و حرفه ای 
بــودن آژانس را تقویت می کند.آقای رئیس،در پایان، جمهوری 
اسامی ایران آماده است تا به تاش ها و همکاری خود با دیگران 
در جامعه بین المللی ادامه دهد تا چندجانبه گرایی و دیپلماسی 
را به مرکز روابط بین الملــل بازگرداند. برای این منظور، راهی 
جز متحد شــدن و پایان دادن به رفتارهای مخرب دولت فعلی 
ایــاات متحده، به خاطر منافع همه مــا در جامعه بین المللی، 
وجود ندارد.شــصت وچهارمین نشست کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه ۳1 شهریور 1۳99 در مرکز 
بین المللی وین با رعایت پروتکل های بهداشــتی گشایش یافت.

در این نشســت که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت نمایندگان، 
سفرا و مقامات ارشد 171 کشور عضو آژانس به صورت فیزیکی و 
فضای مجازی حضور دارند.بررسی راهکارهای تقویت فعالیت های 
آژانــس در حوزه علوم و ایمنی هســته ای و کاربرد موافقت نامه 
جامع پادمانی در خاورمیانه از موضوعاتی است که در دستور کار 
این نشست قرار دارد.شرکت کنندگان همچنین قرار است درباره 
گزارش سال 2019 آژانس در خصوص همکاری های فنی، بودجه 

و تراز مالی این نهاد بین المللی بحث و تبادل نظر کنند.

مشــترک  نظامــی  رزمایــش 
قفقــاز-2020 به میزبانی روســیه 
با شــرکت 1۳ هزار نیروی نظامی 
از کشــورهای جمهوری اســامی 
ایران، چین، پاکســتان، باروس و 
میانمار در منطقه جنوبی روســیه 
شامل حاشیه دریای خزر و دریای 
ســیاه دیروز )دوشــنبه( آغاز شد 
و تا روز شــنبه آینده ادامه دارد.به 
اسامی  جمهوری  سفارت  گزارش 
ایران در مســکو، در این رزمایش 
که در راستای ســند »اقدامات در 
راســتای تحکیم اعتماد و امنیت« 
وین مربوط به ســال 2011 برگزار 
می شود، از جدیدترین  تجهیزات 
و دســتاوردهای دفاعــی و رزمی، 
سیستم های ضد موشکی، موشکی، 
هواپیماهــای جنگنده، هلی کوپتر 
و سایر تســلیحات به روز استفاده 
می شود.شــبکه تلویزیونی زویوزدا 

متعلق به وزارت دفاع روسیه نیز در 
گزراشی اعام کرد: در این رزمایش، 
مسائل مربوط به بکارگیری نیروی 
نظامی ائتاف کشورها برای تامین 
امنیــت نظامی در جنــوب غربی 
روســیه تمرین می شود.  رزمایش 
قفقــاز-2020 در دو مرحله تا روز 
2۶ ســپتامبر )روز شــنبه هفتــه 
آینــده( برگــزار می شــود که در 
مرحلــه اول ارگان های فرماندهی 
نظامی بــه طراحی اقدامات نظامی 

باتوجه به شرایط نظامی و سیاسی 
خواهنــد پرداخت و در مرحله دوم 
هم شــرکت واحدهای نظامی در 
تمریــن خواهد  اقدامــات جنگی 
تحکیم  بــرای  رزمایش  شــد.این 
اعتماد و همکاری بین کشــورهای 
واقــع در جنوب روســیه و تامین 
امنیت و ثبات با شرکت کشورهای 
منطقــه برگزار می شــود.  در این 
رزمایــش 10 لشــکر و واحدهای 
نظامی نیــروی زمینــی و پدافند 

هوایی و واحدهــای دریایی ناوگان 
روسیه در دریای خزر و دریای سیاه 
و نیز واحدهای گارد ملی روسیه و 
وزارت موقعیت های اضطراری این 
کشور شــرکت دارند.  این رزمایش 
در میدان های نظامی حوزه نظامی 
جنوب روســیه شامل »پرودبوی«، 
آشــولوک« و »کاپوســتین یار« و 
»آرزگیرسکی«  هوایی  های  پایگاه 
و »کوپانســکی« برگزار می شود. 
به گزارش وزارت دفاع روســیه، در 
دریای خزر و دریای ســیاه تمرین 
های نظامی دریایی برگزار می شود 
و ناوهایی از ایران نیز در دریای خزر 
با روسیه همکاری خواهند کرد. در 
رزمایش قفقاز-2020 بیش از 2۵0 
دســتگاه تانک، حدود 4۵0 نفربر 
زرهی و بیــش از 200 عراده توپ 
و سیستم های موشکی و آتشباری 

بکار گرفته می شوند. 

مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی دیروز 
دوشــنبه در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس عمومی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر از 
توافق با ایران در خصــوص اجرای توافقنامه های 
پادمانی اســتقبال کرد.رافائل گروســی در شصت 
و چهارمین نشســت ســاانه کنفرانس عمومی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی توضیح داد که این 
نهاد بین المللــی به صورت دائم اجــرای تعهدات 
هســته ای ایران را ذیل برجام به شــورای حکام 
گزارش می کند.وی افزود: آژانس به راستی آزمایی 
درباره عدم انحراف مواد هسته ای اعام شده توسط 
ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می دهد. همچنین 
ارزیابی هــا درباره عــدم وجود مواد هســته ای و 
فعالیت های اعام نشده ادامه دارد.مدیرکل آژانس 
همچنیــن یادآور شــد که ماه گذشــته با رئیس 
جمهوری و سایر مقامات ارشد ایران برای پرداختن 
به پرســش های باقی مانده و به ویژه حل مســئله 
دسترسی به دو مکان در ایران، رایزنی کرده است.

وی با بیان اینکه »ما درباره مسائل اجرایی پادمانی 
مورد نظر به توافق رسیدیم« افزود: آژانس سپس 
طبق پروتکل الحاقی به یکی از دو مکان دسترسی 

یافت و بازرســان از محیط نمونه برداری کردند که 
متعاقباً بررسی خواهد شد.وی افزود که دسترسی 
بــه مکان دوم نیز برای این ماه برنامه ریزی شــده 
اســت. گروسی بر همین اســاس از توافق حاصل 
میان ایران با آژانس اســتقبال و ابــراز امیدواری 
کرد که این مســئله به تقویــت همکاری های دو 
طــرف منجر شــود.آژانس پیش تــر ادعاهایی را 
درباره آنچه فعالیت های هســته ای اعام نشده در 
مکان هایــی در ایران خواند مطرح کرده بود،با این 
حــال ایران و آژانس بین المللــی انرژی اتمی، ماه 

گذشــته در پایان ســفر مدیرکل آژانس به تهران 
و انجــام مذاکرات با مقامات ایــران، توافق کردند 
همکاری های خــود را بیش از پیش تقویت کنند 
و اعتماد متقابل را به منظور تســهیل اجرای کامل 
موافقتنامــه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن، 
که از 1۶ ژانویه 2 1۶ به صورت موقت توسط ایران 
در حال اجراســت، ارتقا بخشند.شصت وچهارمین 
نشست کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی دیروز دوشــنبه ۳1 شهریور 1۳99 در مرکز 
بین المللی وین با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
گشــایش یافت.در این نشســت که تا روز جمعه 
ادامه خواهد داشــت نمایندگان، ســفرا و مقامات 
ارشد 171 کشــور عضو آژانس به صورت فیزیکی 
و فضای مجازی حضور دارند.بررســی راهکارهای 
تقویت فعالیت های آژانس در حوزه علوم و ایمنی 
هســته ای و کاربرد موافقت نامه جامع پادمانی در 
خاورمیانه از موضوعاتی اســت که در دستور کار 
این نشســت قرار دارد.شرکت کنندگان همچنین 
قرار اســت درباره گزارش ســال 2019 آژانس در 
خصوص همکاری های فنی، بودجه و تراز مالی این 

نهاد بین المللی بحث و تبادل نظر کنند.

 آژانس بار دیگر از توافق با ایران استقبال کرد

آغاز رزمایش مشترک »قفقاز 2020« روسیه با حضور ایران
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"بیل گیتس" اعــام کرد که از نحوه گرفتن تســت "کووید-۱۹" در 
آمریکا ناامید اســت. "بیل گیتس"، بنیانگذار شــرکت "مایکروسافت" 
اخیرا در مصاحبه ای گفت: حتی امروز، مردم نتیجه تست کرونای خود 
را در عرض ۲۴ ســاعت دریافت نمی کنند و این شــرم آور است که ما 
هنوز هم با چنین مشــکلی مواجهیم. "گیتس" به صراحت اظهار کرد 
که زمانی که صحبت از فناوری اســتفاده شده در تست ها می شود، هیچ 
بهانه ای برای این جدول زمانی کند وجود ندارد. وی ادامه داد: ظرفیت 
ایاات متحده در داشتن این فناوری ها بیش از هر کشور دیگری است. 
بنیانگذار مایکروســافت معتقد است که آمریکا در مورد نحوه رسیدگی 
به پاندمی "کووید-۱۹" کار ضعیفی انجام داده اســت و این را می توان 

در آمار مشاهده کرد. 

دانشــمندان به صراحت از مردم خواســته اند که تزریق واکسن های 
خانگی و تقلبی را متوقف کنند، چرا که مشــخص نیست چه عوارض 
و عاقبتی در انتظارشــان باشد. حتی اگر دســتورالعمل های ساخت 
واکسن ها توسط دانشمندان معتبری تهیه شده باشد، بازهم بسیاری از 
موارد ممکن است اشتباه پیش بروند. ممکن است فکر کنید این مسئله 
کامًا واضح اســت، اما به نظر می رســد بسیاری از افراد نمی دانند که 
واکسن های کووید-۱۹ دست ساز در بهترین حالت بی اثر و در بدترین 
حالت بسیار خطرناک هستند. همه ما این را که   مردم می خواهند خود 
را در برابر کروناویروس محافظت و ایمن کنند، می فهمیم، اما مردم باید 
بداننــد که هر داروی خانگی لزوماً کمکی نخواهد کرد و برخی از آنها 

ممکن است کشنده باشند.

پژوهش جدیدی نشان داده است که ورزش کردن می تواند در افزایش 
طول عمر بیماران مبتا به دیابت نوع دو موثر باشــد. بررسی جدیدی 
نشــان می دهد که ورزش کردن می توانــد خطر مرگ و میر را در افراد 
مبتــا به دیابت نوع دو، بیــن ۲۵ تا ۳۳ درصد کاهــش دهد. ورزش 
کردن، حساســیت انسولین را بهبود می بخشــد، خطر ابتا به بیماری 
قلبی- عروقی را کاهش می دهد و سیتوکین های التهابی را مهار می کند. 
سیتوکین های التهابی، نوعی از پروتئین های سیگنال دهنده هستند که 
به واکنش التهابی منجر می شــوند. این سیتوکین ها توسط سلول های 
سیســتم ایمنی تولید می شوند و قسمتی ضروری از نحوه واکنش بدن 
نسبت به عوامل بیماری زا به شمار می روند اما تولید بیش از اندازه آنها 

می تواند به بیماری های التهابی منجر شود.

 نحوه گرفتن تست "کووید-19" 
در آمریکا ناامید است

التماس دانشمندان برای تزریق 
نکردن واکسن های خانگی کرونا!

ورزش کردن، طول عمر دیابتی ها 
را افزایش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرگ ماهی ها در سد »سهرین« زنجان 

بمب دینامیک تویوتا! معرفی GR سوپراسپرت در لمانز
مدت زیادی اســت که خبرهایی درباره توســعه یک هایپرکار هیبریدی و مخوف توسط تویوتا با نام GR سوپر اسپرت به گوش 
می رسد. آخرین بار خبری درباره ثبت معنوی محفظه کابین خاص این خودرو منتشر شد و بسیاری از افراد این خبر را نشانه ای 
از روند مثبت توسعه هایپرکار تویوتا دانستند. خب به نظر می رسد دیگر نیازی به صبر بیشتر نیست زیرا خود ژاپنی ها اقدام به 
رونمایی رسمی GR سوپر اسپورت در هشتاد و هشتمین دوره برگزاری مسابقات لمانز خواهند کرد. راننده این خودرو راننده اسبق 
تویوتا گازو ریسینگ آقای الکس وارز خواهد بود. معرفی عمومی این خودرو شامل حضور در پیست و گرامی داشت بازگشت به 
لمانز در سال جاری می باشد. حضور این خودرو در لمانز کامًا مناسب است مخصوصاً اینکه هایپرکار هیبریدی تویوتا بر پایه مدل 
مسابقه ای و موفق تویوتا TS۰۵۰ هیبریدی بنا شده است. این خودروی مسابقه ای در لمانز ۲۰۱۶ معرفی و باعث شد تویوتا اولین 
 GR پیروزی خود در این مسابقات را ثبت کرده و رکورد سریع ترین لپ تایم را بر جای بگذارد. در ژوئن ۲۰۱۸ بود که اعام شد
سوپر اسپورت با استفاده از پیشرانه ۶ سیلندر ۲.۴ لیتری توئین توربویی که در وسط خودرو نصب شده و دارای دستیار هیبریدی 

است تولید خواهد شد. این پیشرانه ظاهراً قدرت ۹۸۶ اسبی خواهد داشت.

دختران وزنه بردار از پسران جلو می زنند؟
ناظر فنی تیم ملی وزنه برداری بانوان اعام کرد در صورت مناســب بودن شــرایط در نظر دارند اردوی دختران را زودتر از مردان 
شروع کنند. دختران وزنه بردار همانند تیم ملی مردان مجبور شدند از اسفند سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به خانه 
های خود بروند. پس از انتقاد هایی که به فدراسیون وارد شد  که چرا وزنه برداری بر خاف بقیه رشته های المپیکی در تکاپوی 
برگزاری اردو نیست، قرار شد تیم مردان اردوی خود را از آبان آغاز کند اما تیم بانوان هم دست به کار شده و می خواهد اردوهای 
خود را دوباره از ســر بگیرد.  اکبر خورشــیدی در مورد تصمیم به برگزاری اردو تیم ملی وزنه برداری بانوان بیان کرد: سامتی 
ورزشکاران برای ما در اولویت  است و اگر شرایط از مناسب باشد امکان دارد که حتی اردوی دختران زودتر از تیم ملی مردان آغاز 
شود و رییس فدراسیون هم چراغ سبز نشان داده است. او ادامه داد: البته قرار است نشستی را در این مورد داشته باشیم. نظر ما 
بر این است که تعداد کم و به صورت چرخشی به اردو دعوت کنیم چرا که نوجوانان را هم مد نظر داریم به اردو بیایند. اردوی 
بلند مدت هم برای رده نوجوانان سنگین است به ویژه اینکه که هنوز مسابقه ای هم نیست. امکان دارد حتی بخواهیم اردو را به 

استان های دیگر ببریم و همه این موارد در نشستی که داریم مشخص خواهد شد.

ندیدم ه هجران تو جز جفاایا سرو قد رک سیمین قفا ببستی دلم را ه بند دو زلف
نخواهی نمودن مرا زان را

رم ر این روزگار تو از من جدا و من از دل جداچگوه گذا قد سرو توکرده پشتم دو ارخ لعل تو کرده رویم زرر ه ر آس گردون کنم آسیاچنان گریم اندر فراق تو من منم روز و شب ر با مبتابای من از عشق تو خاسته است

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

فیلم »سرزمین آواره ها« ســاخته »کلوئی ژائو« حایزه 
بهترین فیلم از نگاه مخاطبان چهل و پنجمین جشنواره 
بین المللــی فیلم تورنتو را از آن خــود کرد.به گزارش 
دداین، این فیلم که چندی پیش توانســت جایزه شیر 
طایی بهترین فیلم هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز 
را به خود اختصاص دهد، در جشــنواره مهم تورنتو نیز 
درخشید و با کسب جایزه اصلی  بهترین فیلم مخاطبان 
این رویداد سینمایی، نام خود را به عنوان یکی از شانس 
های اصلی فصل جوایز ســینمایی و جوایز اسکار مطرح 
کرد.»یک شب در میامی« ساخته »رجینا کینگ« دیگر 
فیلم برگزیده ونیز و »لوبیا« به کارگردانی »تریسی دیر« 
هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بهترین فیلم از نگاه 
مخاطبان جشنواره تورنتو قرار گرفتند. در فیلم »ناکجاآباد«، »فرانسس مک دورمند« بازیگر برنده اسکار 
در نقش زنی از بک شهر در ایالت نوادای آمریکا بازی می کند که زندگی جدیدی را در جاده تجربه می 
کند. این فیلم بر اساس کتاب غیرداستانی »ناکجاآباد: زنده ماندن در آمریکای قرن بیست و یکم« نوشته 
»جسیکا برودر « ساخته شده است. در سایر بخش ها جایزه بهترین فیلم مخاطبان در بخش مستند به 
»بومیان ناراحت« ساخته »میشل اتیمر« رسید و جایزه بخش جنبی میدنایت مدنس هم به فیلم »ابر 
در سایه« به کارگردانی »ردزان لیانگ« اختصاص یافت. چهل و پنجمین جشنواره فیلم تورنتو امسال 
از ۱۰ تا ۲۰ سپتامبر )۲۰ تا ۳۰ شهریور( و نمایش آناین بیشتر آثار و با برگزاری مجازی نشست های 

خبری به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

مردگان بی کفن و دفن
مــردگان بی کفن و دفن یکــی از تاثیرگذارترین 
نمایشنامه های ژان پل ســارتر است که اولین بار 
تحت ریاست ســیمون بریو در تئاتر آنتوان در ۸ 
نوامبــر ۱۹۴۶ به روی صحنه آمد. در مردگان بی 
کفن و دفن، بــرای اولین بار، مقاومت دل خراِش 
جســم بشر در برابر درد با وحشــیانه ترین اعمال 
شکنجه به نمایش گذاشته می شود. دو گروه رو به 
روی هم قرار می گیرند، شکنجه گر و شکنجه شده. 
چــرا و تا کجــا می توان تحمل کــرد؟ دلیل این 
اعمال بی رحمانه ی شنیع دور از آدمی چیست؟ 
شکنجه گر می خواهد شــکنجه شده را تا سر حد 
مــرگ و جنون از پای درآورد، نه برای به دســت 
آوردن اطاعات ازم، بلکه برای شکستن غرور آن زندانی متمرد پرور، تا به او ثابت کند که 
بزدل اســت و بی غیرت، و اعمال وحشیانه غیر انســانی خود را توجیه کرده باشد. شکنجه 
شــده نیز هر بار درد و مشقت را تا ســر حد مرگ و جنون تحمل می کند تا به خود ثابت 
کرده باشد به آرمان و شرف انســانی اش وفادار است. در چنین بن بست احمقانه خطرناکی 
دو راه بیــش تر وجود ندارد: مرگ یا زندگی. ولی انســان ها نباید برای هیچ و پوچ بمیرند، 
پس انتخاب زندگی اســت! این نمایشنامه به طور کلی دغدغه جنگ را هدف قرار می دهد. 
ولی با پدید آوردِن شــخصیت ها و اجتماع کوچکی تحت عنوان شکنجه گر و شکنجه شونده، 
به گوشــه ای کمتر دیده شده از مشــکل جنگ می پردازد و این شخصیت های محدود را در 
مثابه کل اجتماع و تاوانی که در مقابل آونِگ پر رفت و آمِد بین جنگ و حقیقت می پردازند 

ارزیابی می کند.

آلفونس دو امارتین
آلفونس دوامارتین شاعر و ادیب و سیاستمدار فرانسوی 
در ۲۱ اکتبر ۱۷۹۰ در ماکون به دنیا آمد و در بیســت 
سالگی برای خاطر سامتی خود به ایتالیا عزیمت نمود و 
در آنجا با »گرازیا« آشنا شد گرازیا نام خاطره انگیزی 
است که در بیشتر اشعار او به چشم می خورد.او از خانواده 
اشراف بود امارتین پس از تجدید سلطنت »بوربونها« در 
فرانسه در قرن ۱۹ از شخصیت های برجسته سیاسی به 
حساب می آید.نخستین کتاب او »اندیشه های شاعرانه و 
مذهبی« در سال ۱۸۲۰ )سی سالگی( منتشر شد و در 
سال ۱۸۲۳ »اندیشه های تازه« را منتشر نمودشوی در 
سال ۱۸۲۰ با یک زن ثروتمند انگلیسی به نام ماریا-الیزا 
بیرچ ازدواج نمود امارتین در عین حال شــاعر و ادیب 
بود در سیاســت نیز مداخله می کرد و او در ۱۸۲۳ منشی سفارت فرانسه در ناپل شد. او در جوانی اش 
ســفرهایی را انجام داد او سال های ۱۸۲۴ تا ۱۸۲۹ را در فلورانس گذراند و در ۱۸۲۹ تغییر مأموریت 
پیدا کرد و در ســال های ۱۸۳۴-۱۸۳۲ به خاور دور ســفر کرد از سال ۱۸۳۹ همراه با تحوات اروپا به 
سیاست عاقه مند شد و در مدت غیبتش او را به نمایندگی مجلس فرانسه برگزیدند و در مجلس زیاد 
نطق می کرد اندک اندک متمایل به جناح چپ شد و در انقاب فوریه سال ۱۸۴۸ امارتین به عضویت 
دولت موقت فرانســه برگزیده شــد و در سال ۱۸۴۶ نامزد ریاست جمهوری شد اما رای کافی نیاورد و 
پس از شکســت در انتخابات ریاست جمهوری مقابل ناپلئون سوم، از سیاست کناره گیری کرد و از آن 
پس تنها به فعالیت های ادبی مشغول شد. بعد از این شکست فقیر و بیچاره شد برای تأمین معاش خود 
پشــت سر هم در روزنامه ها مقاله می نوشــت او در روزنامه »اپرس« اعترافات را نوشت و در ۲۸ فوریه 

۱۸۶۹ در سن هفتاد و هشت سالگی در حال فقر و بیچارگی جان سپرد.

»سرزمین آواره ها« بهترین فیلم 
جشنواره تورنتو شد


