
۱۳۹ فوتی جدید کرونا در کشور 
۹۰۵ تن بستری شدند

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کروناویروس در کشــور طی ۲۴ ساعت گذشــته را اعام کرد.تا 
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک 
هزار و ۹۹۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 
شد که ۹۰۵ نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۳۸۶ هزار و ۶۵۸ نفر رسید.به گفته اری، 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۹ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۲ 
هزار و ۲۹۳ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۳۳۳ 
هزار و ۹۰۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.وی افزود: ۳۷۲۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت: تا 
کنون سه میلیون و ۳۸۰ هزار و ۲۶۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شــده است.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 
گفت: بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، 
مازندران، گیان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت 

قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر این که ملت ایران هرگز از خساراتی که به دلیل تحریم های آمریکایی به وجود آمده، نمی گذرد، گفت: آمریکا نمی 
تواند مذاکره را به ما تحمیل کند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی پیش از ظهر دیروز)یکشنبه، ۱۶ شهریورماه( در دیدار ایگنازیو کاسیاس 
وزیر خارجه سوئیس  افزود: ملت ایران به دلیل تحریم های یکجانبه، ظالمانه و خاف قانون آمریکا نسبت به این کشور بدبین هستند، از این رو تصمیم قطعی 
دولت و ملت ایران تقویت اقتصاد و فناوری درونی جهت عبور از بحران با توجه به ظرفیت باای کشــورمان اســت.قالیباف در ادامه با بیان اینکه جمهوری 

اسامی در چارچوب اصول خود رویکرد همکاری با تمام کشورها را دارد، اظهار کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس:
آمریکا نمی تواند مذاکره را به ایران تحمیل کند

info@sobh-eqtesad.ir

پاسخ خیانت امارات چیست؟
رســانه های زیادی در خصــوص اقدام عادی ســازی روابط بین 
امارات متحده عربی و رژیم صهیونیســتی قلم فرســوده و تحلیل 
هــای متفاوتی ارائه کرده اند. مقام معظم رهبری هم در یک ویدئو 
کنفرانس که از سیمای جمهوری اسامی ایران پخش شد فرمودند: 
»امارات حتی به عرب ها هم خیانت کرد« اینکه آیا حاکمان امارات 
فی الواقع از روی ناچاری یا یک تحلیل درســت دست به این عمل 
زده باشــند و خود به خیانتی که بقول مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اه خامنه ای مد ظله العالی، واقف باشــند، محل سؤال همه 
رسانه هاست. روزنامه اینترنتی رای الیوم که از انگلستان مدیریت و 
بروزرسانی میشود در این خصوص توجیهاتی دارد که بنظر میرسد 
که به نوعی این اشتباه راهبردی را به میدان توجیه برده تا حداقل 
دلیلی برای این تصمیم شوم یافته و یا تراشیده باشد. این روزنامه 
اینترنتی روز پنجشنبه گذشته ۱۳ شــهریور ماه ۹۹ در مقاله ای 
با قلم عبدالباری عطوان مینویســد که: »انتخاب امارات برای نفوذ 
امنیتی و نظامی اسرائیل و آمریکا بی علت نبود و نتیجه مطالعات 
و بررســی ها و انتخاب شرایط و زمان مناســب بود. امارات مانند 
بیشتر کشورهای خلیج ]فارس[ به ویژه عربستان و بحرین از قدرت 
سیاسی نظامی فزاینده ایران و تهدیدهای ناشی از آن نگران است. 
حال با توجه به قدرت گرفتــن یک نیروی منطقه ای دیگر یعنی 
ترکیه و وجود پایگاههای آن در مرزهای امارات یعنی پایگاه العدید 
در قطر، اتاق های فکراسرائیلی برای این موقعیت زمانی دشوار نقشه 
کشیدند تا از نقطه ضعفی توهمی که امارات برای خود ساخته بهره 
برداری کنند درست همان طور که اسرائیل و آمریکا از نقطه ضعف 
سازمان آزادیبخش  فلسطین یعنی انزوا و محاصره و ورشکستگی 
آن بعد از حمله نیروهای عراقی به کویت استفاده کردند و به سرعت 
طعمه مذاکرات و ســپس معاهده اسلو را برای وارد کردنش در دام 
عادی ســازی مطرح کردند. اگر معاهده اســلو بزرگترین دستاورد 
اسرائیل بنا به توصیف شــیمون پرز نخست وزیر پیشین اسرائیل 
باشد که ماه آینده امضای آن را رسما در باغ کاخ سفید جشن می 
گیرند و احتماا در همان زمان امضای نخستین توافقنامه ) امارات 
و اسرائیل( را هم جشن خواهند گرفت، این دومین اعجاز راهبردی 
یهودی هاســت که با توجه به بلندپروازی های مهندس آن؛ جارد 
کوشــنر داماد رئیس جمهور آمریکا؛ با مشارکت و نظارت اتاقهای 
فکر بنیامین نتانیاهو از اهمیت و خطر مشــابهی برخوردار است«. 
تشابه این عادی سازی را نسبت دادن به قرارداد اسلو در بطن خود 
ورشکستگی سیاســی امارات را القاء میکند تقریبا ۲۷ سال بعد از 
امضای معاهده اســلو رهبری این سازمان هنوز در محاصره و انزوا 
زندگی می کند و در ذلت و خفقان بیشتری نسبت به سال ۱۹۹۰ 
و  بعد از اشغال کویت است. او با امضای اشتباه و تصمیم غلط خود 
نه به کشور فلسطینی مستقل و حتی به حکومت خودگردان دست 
نیافــت. حال با تحقق معامله قرن  در نهایت به الحاق بیش از ۳۰ 
درصد کرانه باختری و همه دشت اردن در کنار قدس و نیز اخراج 
بیشتر فلسطینی ها و انتقال آنها به اردن منتهی تن خواهد داد، تا 
اینکه تصور کنیم  طرح وطن جایگزین عملی بشود؟ توجه کنیم که 
حال دیگر هیچ یک از رهبران عرب با محمود عباس که هواپیمای 
خصوصی او از پرواز ایســتاده و در فرودگاه امــان روی آن را غبار 
گرفته اســت و تا زمان نامعلومی باید آنجا بماند تماس تلفنی هم  
برقرار نمی کنند و با این رفتار ُمهر انزوا به ایشــان و راهبرد ایشان 
زده اند. »بســام ابوشریف مشاور سابق ابو عمار ) یاسر عرفات ( در 
یادداشت اخیر خود که روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۹ در رای الیوم 
منتشــر شد روایت کرد که پرز به او گفت عرفات وقتی گمان کرد 
معاهده اسلو او را به سوی کشور فلسطینی هدایت می کند اشتباه 
کرد، زیرا حتی یک اسرائیلی با این امر موافق نبود. او تصور میکرد  
تمام آن چیزی که ممکن است به دست بیاورد حکومت خودگردان 
تحت حاکمیت اســرائیل اســت که آنهم محقق نشده است. حال 
امارات دست به اقدام مشــابهی زده که تقریبا همه فلسطینیان و 
حوزه مقاومت و آزادگان جهــان این اقدام را خیانت میدانند. باید 
از جهان عرب پرسید شما میدانید پاسخ اقدام خیانت آمیز امارات 

چیست؟  و امارات با این امضا به چه روزی دچار خواهد شد؟  
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی از شناسایی عوامل خرابکاری در حادثه نطنز توسط دستگاه های امنیتی خبر داد و گفت: موضوع در دست پیگیری است.
بهروز کمالوندی در گفت و گویی تلویزیونی درباره آخرین تحوات مربوط حادثه انفجار و آتش سوزی در تاسیسات هسته ای نطنز و احتمال اینکه بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی جاسوس باشند، افزود: ما غیر از بازرس، بارها حمات سایبری را داشتیم و آنها را دفع کردیم. تعداد زیادی خرابکاری صنعتی 
داشتیم و از موارد زیادی که کشف کردیم، نمایشگاهی داریم که البته همه اینها مواردی نیست که بخواهیم به بازرس انتساب دهیم. اما می تواند بازرس هم 
عامل باشــد. باید مراقبت کنیم و می توانم بگویم مراقبت خوبی هم شــده و اشراف کامل وجود دارد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه حادثه نطنز 
متاسفانه جنبه خرابکاری دارد، گفت: این سازمان های امنیتی هستند که باید دقیق بررسی کنند و قرار هم بر این بوده که آنها در این باره اظهار نظر کنند و 
تحقیقاتشان ادامه دارد و تا آنجایی که اطاع داریم عوامل را کشف کرده اند و دایل،  روش و چگونگی را هم می دانند و نسبت به این موضوع اشراف دارند. 
وی خاطرنشان کرد: ما جزییات دقیق را نمی دانیم، اما تا اندازه ای که به ما گفته اند، چون موضوع در دست پیگیری و بررسی است معذوریم که بیشتر در 
رابطه با آن صحبت کنیم.ســخنگوی ســازمان انرژی افزود: هدف آن ها ضربه زدن به ما در تولید مواد غنی شده است، ولی نتوانستند به هدف خود برسند، 
لذا ما یک سالن دیگر به هم به تجهیزات خود اضافه می کنیم، اکنون تولید ما صدمه ای ندیده و تاش مذبوحانه آن ها، ما را متوقف نکرده است.کمالوندی با 
تشبیه کردن صحنه فعلی به صحنه جنگ گفت: ممکن است در این صحنه ضربه ای بخوریم ولی این صحنه انگیزه ما برای دفاع و کار را بیشتر کرده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه آژانس تحت فشار است، گفت: فشار سیاسی واقعیتی بر سازمان هاست آقای گروسی گفت که فشار هست ولی 
تاش می کند حرفه ای عمل کند.وی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و درخواست آژانس  برای از بازدید از دو محل گفت: 
متاسفانه در طول ۲ سال گذشته رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا تاش کرده اند که در شورای حکام جو را علیه ایران به هم بزنند، اما ایران هم در سفر 
آقای گروسی بسیار خردمندانه با این درخواست برخورد کرد و با ارائه مقاله ها و استدال های حقوقی که چرا ایران نباید به این سواات پاسخ بدهد وی را 
قانع کرد.کمالوندی ادامه داد: جمهوری اسامی ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد، لذا اجازه دسترسی به محل مورد درخواست آژانس را داد، چرا که ادامه 
این موضوع و اجازه ندادن به آژانس به نفع آمریکا بود، ایران نشان داد توانمندی دیپلماتیک و حقوقی باایی دارد، وزارت امور خارجه هم نقش زیادی در این 

موضوع دارد.به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی بازدید محل دوم مورد درخواست آژانس در اواخر ماه سپتامبر انجام می شود.

استفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
از جمله قوانینی هســتند که بــا همه گیری کرونا 
مصوب شــدند و حاا باید برای شکســتن زنجیره 
انتقال کووید-۱۹ با شــدت بیشتری اجرا شوند؛ بر 
همین اساس هم قانون، برای افرادی که این مقررات 
کرونایــی را رعایت نکننــد، مجازات هایی را در نظر 
گرفته است.کرونا موفق شــد با شیوع جهانی خود 
بســیاری از مناســبات جهانی را تغییر داده و حتی 
قوانیــن و هنجارهای جدیــدی را وارد کتاب قانون 
کشــورهای مختلف کند؛ قوانینــی چون قرنطینه 
اجباری، محدودیــت در عبور و مرور، اســتفاده از 
ماســک، رعایت فاصله گــذاری اجتماعی، تغییر در 
ســاعت کار ادارات، شــیفت بندی هــا، دورکاری و 
آمــوزش از راه دور و...، همه و همه تنها بخشــی از 
تغییراتی است که کرونا به دنیا تحمیل کرد. کشور 
ما نیز از این قاعده مســتثنی نبود و هم پای جهان 
تصمیمات ضدکرونایی را اتخاذ کرد؛ تصمیماتی که 
البته ممکن از ســوی برخی هم رعایت نشوند.عدم 
رعایت قوانین و تصمیمات ضدکرونایی از سوی برخی 
نیز گویا موضوعی همه گیر و جهانی اســت. برخی 
افراد به راحتی زیر بار اعمال محدودیت ها نمی روند. 
بر همین اســاس بسیاری از کشورهای دنیا از همان 
ابتدا جرایم سخت گیرانه ای را برای متخلفان کرونایی 
در نظر رفتند؛ به طوری که حتی در برخی کشورها 
جرایم چندهزار داری برای متخلفان در نظر گرفته 
شد.در کشور ما نیز قوانین ضد کرونایی مانند اجباری 
شدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و... اتخاذ 
شــد، اما از آنجایی که همواره تعدادی از مردم این 
قوانیــن را رعایت نمی کردند، ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفت. 
به طوری که دکتر ایرج حریرچی-معاون کل وزارت 
بهداشــت اعام کــرد که طبق مصوبه ســتاد ملی 

کرونا ارایه خدمات از ســوی دستگاه های دولتی و 
غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک 
استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، 
ممنوع بــوده و متخلفین در زمینــه ارایه خدمات، 
مجازات خواهند شد.وی درباره مجازات های تعیین 
شده در حوزه اداری و دستگاه های اجرایی نیز گفت: 
عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط اباغی 
ســتاد مدیریت کرونا از ســوی کارکنان و مدیران 
اجرایی تخلف محســوب می شود و به وزارتخانه ها 

اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند.

مجازات عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در دستگاه های دولتی و حوزه عمومی

بر همین اســاس هم روز گذشته جمشید انصاری، 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین 
جلسه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه 
اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی را به دستگاه های دولتی اباغ کرد. بر اساس 
این بخشــنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت شــیوه 
نامه های بهداشــتی و ضوابط اباغی ستاد مدیریت 
کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی 
تخلف محسوب می شود.همچنین در حوزه عمومی 
نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای 
کلیه آحاد جامعه در وســایل حمل و نقل عمومی، 
مراکز تجمع سربســته، محیط های صنفی و اداری 
الزامی اســت.در عین حال ارائه خدمات و تسهیات 
اداری، انتظامی، قضایــی، رفاهی، بانکی و خدماتی 
از ســوی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به افراد و 

مراجعه کنندگانی که از ماســک استفاده نکرده و یا 
فاصلــه اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و 
متخلفین در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق 

این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه، اعمال مجازات به دلیل عدم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، در دو بخش اداری 
و حوزه عمومی و مردم انجام می شــود که جزییات 
آن در ادامه می آید:در حوزه اداری عدم رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی و ضوابط اباغی ستاد مدیریت 
کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی، 
تخلف محسوب می شود. در عین حال اعمال مجازات 
بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رســیدگی به 
تخلفــات اداری به معاونین بااترین مقام دســتگاه 
اجرایی و مدیــران کل بدون ارجــاع به هیات های 

رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:
-  مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده

-  مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
-  مرتبه ســوم: کسر یک ســوم حقوق و فوق العاده 

شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه
- مرتبه چهارم: کســر یک سوم حقوق و فوق العاده 

شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه

در عین حــال طبــق تبصــره اول در این بخش، 
مجازات هــای موضــوع این بند قطعــی و غیرقابل 
تجدیدنظر بوده و بر اساس تبصره دوم نیز ترتیبات 
اجرایی این بند توســط سازمان اداری و استخدامی 
کشــور اباغ می شود.بر اســاس این بخشنامه در 
حوزه عمومی )مردم( نیز اوا اســتفاده از ماسک و 
رعایت فاصله اجتماعی بــرای کلیه آحاد جامعه در 

وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، 
محیط های صنفی و اداری الزامی اســت و دوما ارایه 
خدمات و تسهیات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، 
بانکی و خدماتی از ســوی دســتگاه های دولتی و 
غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک 
استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، 
ممنوع بوده و متخلفیــن در زمینه ارایه خدمات بر 
حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه 

مجازات خواهند شد.
بر همین اساس موارد زیر برای اجرا اباغ شده است:

- عدم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و ضوابط 
اباغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم 
استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در 
محیط های اداری، ارائه خدمات و تســهیات اداری، 
انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی، از سوی 
کارکنان دســتگاه های اجرایی به افــراد و مراجعه 
کنندگانی که از ماســک اســتفاده نکرده یا فاصله 
اجتماعی یا سایر ضوابط اباغی را رعایت نمی کنند، 
تخلف اداری محسوب شــده و با خاطیان بر اساس 
ماده ۱۲ قانون رســیدگی به تخلفــات اداری بدون 
ارجاع پرونده به هیات رســیدگی به تخلفات اداری 
و مستقیما از ســوی مدیران به ترتیب زیر برخورد 

خواهد شد:
-  مرتبــه اول: اخطار کتبی بــدون درج در پرونده 
استخدامی )موضوع بند الف ماده ۹ قانون رسیدگی 

به تخلفات اداری(.
- مرتبــه دوم: توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونده 
استخدامی )موضوع بند »ب« ماده ۹ قانون رسیدگی 

به تخلفات اداری(.

- مرتبه ســوم: کسر یک ســوم حقوق و فوق العاده 
شــغل یا عناوین مشــابه حداکثر به مدت یک ماه 
)موضوع بند »ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری(.
- مرتبه چهارم : کسر یک سوم حقوق و فوق العاده 
شــغل یا عناوین مشــابه حداکثر به مدت سه ماه 
)موضوع بند »ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری(.
- مرتبــه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا ســه ماه 
)موضوع بند »د« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری(.
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش 
از یک مورد از مصوبات اباغی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، نظیر عدم اســتفاده از ماسک یا عدم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ســوی کارکنان و 
ارائه خدمات و تســهیات به افــراد موضوع حوزه 
عمومی، در هر مرتبــه از مجازات های فوق موجب 

اعمال مجازات یک مرتبه بااتر خواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل 
عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اعام شده که 
کلیــه مقامات مذکور در ماده ۱۲ قانون رســیدگی 
بــه تخلفات اداری موظفند برای تســریع و افزایش 
اثربخشی اعمال مجازات ها نسبت به تفویض اختیار 
موضوع این ماده به معاونان و مدیران اســتانی اقدام 
کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات های 
فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده 
۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رســیدگی به تخلفات 
اداری )مســئوان هماهنگی هیات های دستگاه ها( 
موظفنــد گزارش اعمال مجازات هــای موضوع این 
بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی 
نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور 

ارائه کنند.

جزییات مجازات های قانونی برای »متخلفان کرونایی«

تصمیمات دردسرساز بورسی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت:

صدور کارت بازرگانی موقت ممنوع

سونامی قیمت در بازار خودرو

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از کنترل واردات با محدودیت ثبت سفارش اقام غیرضرور و 
یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه خبر داد و اعام کرد که برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی 
و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.سعید 
عباسپور با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت در خصوص ضرورت کنترل واردات 
بی رویه و واردات اقام کاایی لوکس به کشــور گفت: در حال حاضر محدودیت ثبت سفارش اقام غیر ضرور و 
یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال می شود.وی افزود: امسال 
همچنین ضوابط کارتابل فنی برای کنترل و جلوگیری از ورود کااهای مشابه تولید داخل و در خصوص سقف و 

سابقه برای وارد کنندگان کاا اعمال می شود. 

معاون وزیر کار اعام کرد:

سناریوهای اشتغال در دوران کرونا و پس از آن

وزارت خارجه سوییس: 

شرکت های سوییسی به سرمایه گذاری 
در ایران ادامه می دهند

وزارت امــور خارجه ســوییس در پیامی توییتــری ابراز تمایل 
شــرکت های این کشــور برای ســرمایه گذاری در ایران علیرغم 
تحریم های آمریکا را اعام کرد.  وزارت امور خارجه ســوییس در 
پی ســفر ایگنازیو کاســیس وزیر خارجه این کشور به تهران در 
صفحه کاربری توییترش نوشــت: شرکت های سوییسی به لطف 
کانال بشردوســتانه برای پرداخت هزینه های غذا و دارو برخاف 
تحریم های اقتصادی به ســرمایه گذاری در ایران ادامه می دهند. 
ایگنازیو کاســیاس وزیر خارجه سوئیس نیز که در تهران حضور 
دارد در دیدار با قالیباف، رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه امروز ایران به خاطر مشکات 
اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه رنج می برد، گفت: امیدواریم جشن صدسالگی آغاز روابط میان 
ایران و ســوئیس، تقویت روابط میان دو کشــور را بیش از پیش رقم بزند و ما بتوانیم به نقش خود 
به عنوان حافظ منافع به خوبی عمل کنیم.وزیر خارجه ســوئیس در ادامه با اشاره به کانال مالی که 
اخیرا میان دو کشــور باز شده است، اظهار داشت: این کانال مالی به جریان سیال درآمدهای ایران 
بــه خصوص در حوزه غذا و دارو کمک می کند که البته اقدام کمی بوده و باید گســترش یابد.وی 
با اشــاره به حضور برخی شرکت های سوئیســی در ایران عنوان کرد: چند شرکت بزرگ سوئیسی 
علیرغم تحریم های موجود علیه ایران هنوز در این کشور حضور دارند و به کار خود ادامه می دهند.

وزیر خارجه ســوئیس در پایان خاطرنشان کرد: تاش حداکثری خود را برای پیشبرد گفتمان بین 
المللی و تقویت روابط دوجانبه خواهیم داشت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
عوامل خرابکاری در سایت نطنز شناسایی شدند

نمی توانیم جزئیات را بگوییم
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قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس:گزیده خبر

آمریکا نمی تواند مذاکره را به ایران تحمیل کند
رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر این که ملت ایران هرگز 
از خســاراتی که به دلیل تحریم هــای آمریکایی به وجود آمده، 
نمی گذرد، گفت: آمریکا نمی تواند مذاکره را به ما تحمیل کند. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی پیش از ظهر 
دیروز)یکشنبه، ۱۶ شهریورماه( در دیدار ایگنازیو کاسیاس وزیر 
خارجه ســوئیس  افزود: ملت ایران به دلیل تحریم های یکجانبه، 
ظالمانه و خاف قانون آمریکا نسبت به این کشور بدبین هستند، 
از ایــن رو تصمیــم قطعی دولت و ملت ایــران تقویت اقتصاد و 
فنــاوری درونی جهت عبور از بحران بــا توجه به ظرفیت باای 
کشورمان است.قالیباف در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسامی 
در چارچوب اصول خود رویکرد همکاری با تمام کشورها را دارد، 
اظهار کرد: در کنار این همکاری با هرگونه ســلطه مخالف بوده و 
عدم مذاکره با آمریکا نیز به دلیل نگاه ســلطه طلبانه آنها است و 
ملت ایران هرگز از خســاراتی که به دلیل تحریم های آمریکایی 
به وجود آمده، نمی گذرد.رئیس قوه مقننه همچنین با اشــاره به 
بدعهدی ها در جریان اجرای توافقنامه هســته ای یادآور شــد: 
علیرغم اینکه مواضع اخیر شورای امنیت خوب بود اما بدعهدی 
در توافق هسته ای جزء خاطرات تلخ ایرانیان است لذا در انتظار 
جبران آن هســتیم.وی در ادامه با بیان اینکه اروپای مســتقل 
قابلیت ایجاد روابــط روان با ایران را دارد، عنوان کرد: اروپا نباید 
تحت تأثیر سیاست های آمریکا قرار بگیرد به خصوص که اقدامات 
آنها باعث بی ثباتی و ناامنی در منطقه شده است.قالیباف در ادامه 
با اشاره به ترور سپهبد شهید سلیمانی از سوی نیروهای آمریکا 
اظهار داشــت: اقدامات سپهبد سلیمانی باعث شده بود تروریسم 
به اروپا نرســد اما آمریکا او را ترور کــرد.وی با تاکید بر این که 

آمریکایی ها می داننــد که هزینه این جنایت آن ها، خروج آنها 
از منطقه خواهد بود که به زودی تحقق می یابد، عادی ســازی 
اجباری روابط برخی کشــورهای منطقه با رژیم صهیونیستی با 
هدایت آمریکایی ها را راهی برای حل مشکات منطقه ندانست 
و افزود: این اقدامات باعث افزایش بی ثباتی در منطقه می شــود 

این در حالی اســت که عملکرد ســوئیس همواره نشان داده در 
راستای صلح جهانی و مسائل بشردوســتانه گام برداشته است.

قالیباف در این دیدار همچنین ضمن تبریک یکصدمین سالگرد 
آغاز روابط دیپلماســی میان ایران و سوئیس گفت: در سال های 
گذشته توافقنامه و سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که 

پیگیری مفاد آن به تقویت روابط دو کشور کمک می کند.رئیس 
مجلس شــورای اسامی اضافه کرد: از این رو وظیفه داریم تا در 
حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، علمی و آموزشی 
روابط خود را گسترش دهیم به خصوص که اخیرا حسابی میان 
ایران و ســوئیس برای تبادات دارویی و غذایی باز شده که البته 
نباید به آن بســنده کرد.رئیس مجلس شورای اسامی در پایان 
تاکیــد کرد: ما در مجلس یازدهم به دنبــال افزایش همکاری و 
گســترش روابط در حوزه خارجی و تقویــت بنیه ملی در حوزه 
اقتصادی هستیم.وزیر خارجه سوئیس: گشایش کانال مالی ایجاد 
شده اقدام کمی است و باید گسترش یابدایگنازیو کاسیاس وزیر 
خارجه ســوئیس نیز در این دیدار با بیان اینکــه امروز ایران به 
خاطر مشــکات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه رنج می 
برد، گفت: امیدواریم جشــن صدسالگی آغاز روابط میان ایران و 
ســوئیس، تقویت روابط میان دو کشور را بیش از پیش رقم بزند 
و ما بتوانیــم به نقش خود به عنوان حافظ منافع به خوبی عمل 
کنیم.وزیر خارجه ســوئیس در ادامه با اشــاره به کانال مالی که 
اخیرا میان دو کشور باز شده است، اظهار داشت: این کانال مالی 
به جریان سیال درآمدهای ایران به خصوص در حوزه غذا و دارو 

کمک می کند که البته اقدام کمی بوده و باید گسترش یابد.
وی با اشاره به حضور برخی شرکت های سوئیسی در ایران عنوان 
کرد: چند شرکت بزرگ سوئیســی علیرغم تحریم های موجود 
علیه ایران هنوز در این کشــور حضــور دارند و به کار خود ادامه 
می دهند.وزیر خارجه ســوئیس در پایان خاطرنشان کرد: تاش 
حداکثری خود را برای پیشبرد گفتمان بین المللی و تقویت روابط 

دوجانبه خواهیم داشت.

در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه؛
موافقت رهبری با تداوم فعالیت شعب ویژه 
رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی

رهبــر معظــم انقاب اســامی در 
پاســخ به درخواســت رییــس قوه 
قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب 
ویژه دادگاه انقاب اســامی جهت 
رســیدگی به پرونده های اخالگران 
و مفســدان اقتصادی با لحاظ برخی  
اصاحات، موافقت کردند.به گزارش 
مرکز رســانه قوه قضاییــه، حجت 
ااســام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در نامه ای با اشاره به استمرار شرایط 
و ضرورت های اعام شــده در نامه دو ســال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این 
دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است بزودی پیشنهادات 
و نیازمندی های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با 

عدالت به مجلس شورای اسامی تقدیم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه:
دادگاه های ویژه اقتصادی از فردا با اصاحاتی 

به کار خود ادامه می دهند
ســخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به 
موافقت رهبر انقاب با تداوم فعالیت 
دادگاه های ویژه رســیدگی به جرایم 
اقتصادی گفت: از فــردا دادگاه ها به 
کار خــود با برخی اصاحــات ادامه 
خواهند داد.غامحســین اسماعیلی 
در نشست خبری با خبرنگاران ضمن 
تسلیت ایام عزاداری اباعبداه الحسین)ع( گفت:  از مردم متدین و امت حسینی 
ایران اسامی  تشــکر می کنم که ضمن برگزاری مراسم عزای امام حسین)ع( 
پروتکل های بهداشــتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه 
کردند و اقدام بســیار خوب و شایســته عزاداران اباعبداه الحسین و مداحان و 
علما و مراجع و ... که همه در اجابت رهنمودهای رهبری بوده، جای تشکر دارد.

وی افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقیر در جمع شــما شــده تبیین 
استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت 
دادگاه های انقاب اسامی ویژه رسیدگی به اخال در نظام اقتصادی کشور است.

ســخنگوی قوه قضاییه  تاکید کرد:  قوه قضائیه در برخورد با مفاســد و معرفی 
گلوگاه های فســاد برنامه های ویژه ای دارد.اســماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با 
فســاد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و  این 
تغییر زمانی خواهدبود که زمینه های فســاد از بین برود.وی یادآور شد: دو سال 
قبل بنابر ضرورت رئیس وقت  قوه قضاییه درخواســت تشکیل دادگاه های ویژه 
را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت 
برخورد قاطع تصمیم مسئوان قضائی بر استمرار این دادگاه ها بود لذا تاش ما 
برگزاری دادگاه ها منطبق با قانون بوده و است.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: 
بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه ها ما را به این نتیجه رساند با اصاح برخی 
رویه هــا و قاطع بودن برخوردها می توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شــدت 
بخشید.اســماعیلی افزود: از فردا دادگاه ها به کار خود با برخی اصاحات ادامه 
خواهند داد. یکی از اصاحات این اســت که دادگاه های ما که شعبی از دادگاه 
انقاب بودند صاحیت دادگاه های کیفری یک و دو و انقاب را داشــته باشند.  
در وضعیت جدید صاحیت ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری 
شــود و با اصاحات یک دادنامه صادر می شــود.وی ادامه داد: با توجه به عنوان 
اخال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع 
پرونده های ســبک به این دادگاه ها شده بود لذا در این اصاحیه مقرر شد موارد 
اخال جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شــود و اخال کان در این دادگاه ها 
بررسی شود تا دانه درشت ها محاکمه شوند.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه 
ایراد قبلی دادگاه ها این بود که  وکا در پرونده ها محدود اســت  و در اصاحیه 
جدید انحصار وکالت برداشــته شد گفت: همه وکا اعم از وکای کانون وکای 
مرکز و مرکز مشاوران می توانند در دادگاه های اقتصادی وکالت کنند. همچنین 
درباره نحوه اطاع رســانی دادگاه ها  انتقاداتی بود که قرار شــد اطاع رســانی 
محاکم مانند ســایر دادگاه ها باشد و علنی است.وی تاکید کرد: بنا بر این است 
که این اســتجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه براین است 
که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت 
شــعب ما، تشکیل شــعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به 
محض اینکه مصوبه مجلس به دســتمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس 
خواهیم کرد.سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان  
طبــق ضوابط و چارچوب  قانونی خواهد بود.وی افزود:  گفته شــده بود چرا به 
پرونده های قبل از اســتجازه رسیدگی می شــد که این موضوع هم لحاظ شد و  
مقرر شد پرونده های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار 
و زمان های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرســی کیفری شرط اصلی 
است؛ لذا  آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها اجرا می شود.اسماعیلی درباره 
قطعی بودن احکام این دادگاه ها گفت:  به جز احکام اعدام، ســایر احکام قطعی 
خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می شود.  ماده ۴۷۷ در 
مورد این دادگاه ها اعمال خواهد شــد؛ البته نیازمندی ها و خأها در این رابطه 
به مجلس اعام می شــود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با 
فعالیت دائمی شــعب بررسی کنند.وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی 
به ســایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می کنند زیرا باید به آن جرایم هم 
رســیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت 
شعب ویژه ما  رسیدگی به موارد کان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه  
ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود.سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد:  
در ارتباط با انتشــار جزئیات دادگاه، بنای ما این اســت که آنچه در قانون آئین 
دادرســی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات 
خواهد بود.وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرســی کیفری درباره 
وکالت گفت:  قوه قضائیه پیشنهاد اصاح انحصار را فقط در پرونده های اقتصادی 
داد و بررســی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسامی است.سخنگوی 
قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق 
مجرمانه می پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اســاس تبصره بررسی می شود. 
لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشــت و داان و کســانی که مجرم بوده اند 
محاکمه می شوند. ابزار تشــخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و 
وزارت صمت در کنار  خود قاضی هستند البته ما از قاضی می خواهیم تا مصادیق 
عمده و کان مشــخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.وی افزود: طبق 
اصاحیه های جدید ما دیگر در دادگاه های ویژه رأی یک ســال و شــش ماه و 

اینها نخواهیم داشت.

امیر حیدری: 
دفاع مقدس گنجینه ای تمام نشدنی است

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه »گنجینه دفاع مقدس، تمام نشدنی 
اســت« افزود: می توان با اتکا به این گنجینه به جنگ با شــبیخون فرهنگی 
دشمن رفت و با توصیف واقعیت شهیدان می توان به این شبیخون، پاتک زد.

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش )نزاجا( صبح دیروز یکشنبه 
در مراسم کلنگ زنی احداث نمایشگاه دفاع مقدس و افتتاح ساختمان حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس این نیرو که در ســازمان ایثارگران نزاجا 
برگزار شــد، گفت: در نیروی زمینی به عنوان پر رنگ ترین مولفه  به سه اصل 
وایت محوری، عدالت محوری و شایســته سااری باور و اعتقاد داریم.وی با 
تاکید بر اینکه وایت موجب می شــود که در گمراهی و جهل نمانیم و امروز 
ولی فقیه از نعمات الهی اســت، گفت: در بحث های نظامی با ســتاره قطبی 
ســروکار داریم، اما امروز در جغرافیای عشــق، ایثار، معنویت و وایت مداری 
نزاجا، ۴۶ هزار ستاره وجود دارد که هر کدام می تواند یک نسل و جامعه را به 
طرف وعده های الهی و صراط مستقیم رهنمود کنند. در نزاجا وارث ۴۶ هزار 
انسان هستیم و این افراد پر پر شدند تا درخت تنومند نظام جمهوری اسامی 
رشد کند.فرمانده نزاجا با بیان اینکه »گنجینه دفاع مقدس، تمام نشدنی است« 
افزود: می توان با اتکا به این گنجینه به جنگ با شبیخون فرهنگی دشمن رفت 
و با توصیف واقعیت شهیدان می توان به این شبیخون، پاتک زد. همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند »زنده نگه داشــتن یاد شهیدان، کمتر از شهادت 
نیست«.امیر حیدری خاطرنشان کرد: در ابتدای راه بسیار طوانی و پر فراز و 
نشیبی هستیم. در این عرصه همانطور که شهدا با دادن آنچه داشتند و در راه 
خدا از حیثیت نظام دفاع کردند، ســربازان فرهنگی باید پرچمی که در دست 
شهدا بود را در دست بگیرند و در شبیخون فرهنگی علیه نظام ایثارگری کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
دولت تاش می کند کشور در حوزه های 

راهبردی دچار مضیقه نشود
 رییس جمهوری با بیان اینکه مطالبات کادر درمان از محل تســهیات کرونایی 
به ســرعت باید پرداخت شــود، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشــارهای 
مختلفی که در شــرایط کنونی وجود دارد، تاش می کند که کشور در حوزه های 
راهبردی دچار مضیقه نشــود.به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، 
حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت پــس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شــده 
برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید دارو اظهارداشــت: در کنار معیشــت و 
تامین کااهای اساســی مردم و مواد اولیه تولید برای کارخانجات، سامت مردم 
مهمترین اولویت است از این نظر تامین دارو جزو حوزه های اصلی و راهبردی است 
و دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، نخواهد گذاشت که در 
این خصوص مردم احســاس کمبودی نمایند.روحانی ادامه داد: از محل تسهیات 
کرونایی مطالبات کادر درمان که ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم مقابله با 
بیماری کرونا حضور داشته اند تامین خواهد شد و در این خصوص با برنامه ریزی 
های انجام گرفته از ســوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات 
باید به سرعت پرداخت شــود.در این جلسه همچنین »محمد اسامی« وزیر راه 
و شهرســازی گزارشی از پیشــرفت کار بورس اماک و دیگر راه های تامین مالی 
پروژه های تولید مســکن انبوه ارائه کرد.رییس جمهوری ضمن تاکید بر حمایت 
و تقویت ســرمایه گذاری در بخش مسکن به عنوان پیشران رونق تولید و اشتغال، 
بهره گیری از شــیوه های مختلف مشارکت مردم در تامین مالی پروژه های تولید 

مسکن را ازم دانست.

 امیرعبداللهیان: 
بیداری ملت فلسطین و پویایی مقاومت 
عامل اصلی شکست معامله قرن است

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلســطین نشســت اخیر 
رهبران مقاومت و فلســطین در بیروت را گامی سرنوشــت ساز برای آینده 
فلســطین و آزادی سرزمین اشــغالی فلســطین از یوغ صهیونیست های 
تروریست، توصیف کرد. حسین امیرعبداللهیان  دستیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسامی  و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، 
بیداری ملت فلسطین و پویایی مقاومت را عامل اصلی شکست معامله قرن و 
توطئه عادی سازی روابط برخی حاکمان عرب با رژیم صهیونیستی دانست 
و ابراز امیدواری کرد که با متحد شــدن گروه های فلســطین و تمرکز بر 
روند مقاومت، شاهد لغو توافقات سازش و شروع انتفاضه مردمی جدید علیه 
صهیونیست ها باشیم.وی افزود: امروز بر همه فلسطینی ها ثابت شده است 
که »مقاومت« و »قدرت« تنها زبانی است که اشغالگران صهیونیست قدس 
آن را بخوبی می فهمند.امیرعبداللهیان با تاکید بر نقش صهیونیست ها در 
نا امن کردن منطقه، حمایت ۴۰ ساله جمهوری اسامی ایران از مقاومت و 
مبارزات ملت فلســطین را یک وظیفه اسامی برای مقابله با جنایات محور 
آمریکا و صهیونیســت ها توصیف و تاکید کرد که ملت های منطقه و امت 
اســامی بر خاف برخی از حکام خود قضیه فلسطین را اولویت اول جهان 
اســام  می دانند و برای آزادی قدس و ســرزمین های اشــغالی مبارزه و 

جانفشانی خواهند نمود.

واکنش مجلس خبرگان رهبری به اهانت 
علیه قرآن و پیامبر اسام

به دنبال اقدامــات توهین آمیز علیه قرآن و پیامبر اســام، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری در بیانیه ای این اقدامات را محکوم کرد.

متن بیانیه مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:
بار دیگر دســت استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل از آستین عده ای 
افراطی در کشــور سوئد و یک نشــریه مبتذل فرانسوی بیرون آمد و منجر 
به توهین به ســاحت مقدس قرآن کریم و ســوزاندن نســخه ای از کتاب 
آسمانی مســلمانان و نشر تصاویری موهن علیه رسول خدا حضرت محمد 
مصطفی)ص( گردید و دل مســلمین جهان را به درد آورد. این سؤال جدی 
وجود دارد که چرا هر از گاهی، عده ای آزادانه و با جرأت تمام به خشــونت 
علیه دین اسام و اعتقادات مسلمانان دست می زنند و با جریحه دار کردن 
احساسات شــهروندان مسلمان، همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمین و 
پیروان ســایر ادیان را در برخی کشــورها به مخاطره می اندازند و به بهانه 
آزادی بیــان، برخورد جدی و عبرت آموزی با آنها نمی شــود؟! آیا ضرورت 
ندارد که سردمداران جوامع غربی به خاطر حفظ ظاهر هم که شده با برخورد 
جدی، جلوی این نوع افراط گری ها و اقدامات خشــونت بار و نژادپرستانه 
که در واقع اهانت به همه ادیان ابراهیمی اســت را بگیرند؟!مجلس خبرگان 
رهبری، ضمن مردود دانســتن و محکوم نمودن این گونه اقدامات خصمانه 
و نفرت برانگیز که در مقاطعی برای انحراف افکار عمومی جهانیان نســبت 
به جنایات صهیونیزم بین الملل و با هدف اســام هراسی از سوی استکبار 
جهانی، طرح ریزی و به وسیله افرادی جاهل اجرا می شود با اذعان بر اینکه 
به حول و قوه الهی، اقدامات زبونانه ای همچون ســوزاندن قرآن شــریف یا 
اهانت به ســاحت نبی مکرم اسام)ص( وحدت هر چه بیشتر مسلمانان در 
برابر مستکبرین عالم را در پی خواهد داشت از عموم مسلمین جهان و نیز 
دولت های اسامی می خواهد توهین به مقدسات امت اسامی را در سراسر 
جهان محکوم نموده و نهادهای بین المللی نســبت به این اعمال شــنیع، 

واکنش متناسب نشان دهند تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

از سوی رییس قوه قضاییه انجام شد
اباغ بخشنامه تسریع رسیدگی به 

پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد
رییس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که 
دارای خواهان یا شــاکی متعدد می باشد را به مراجع قضایی سراسر کشور 

اباغ کرد.مرکز رسانه قوه قضاییه اعام کرد:
رییس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که 
دارای خواهان یا شــاکی متعدد می باشد را به مراجع قضایی سراسر کشور 

اباغ کرد.

دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: ما در 
آســتانه تحوات جدید در کشور هستیم و نحوه اداره، 
سیاســت گذاری کشــور و برنامه ریزی ها باید متحول 
شــود، در غیر این صورت مسیرهای منفی در فرهنگ 
و اقتصــاد ادامه می یابد. در چهل ســال اول انقاب با 
روندهای مثبت و منفی روبــرو بودیم. آیین افتتاحیه 
نظام جمع ســپاری و نخســتین فراخوان جمع سپاری 
دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام با محوریت 
»تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور« 
با حضور برخی از اعضا و کارشناسان مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام از جمله حســین مظفــر ریس مرکز 
تحقیقات و بررســی های راهبردی، یاســر جبراییلی، 
روستا آزاد و اهالی رسانه برگزار شد.محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه اظهار کرد: 
بیش از بیست سال اســت در این کشور سیاست های 
بســیار دقیق و پیشرفته از سوی رهبر انقاب به دولت 
و مجلس اباغ شده و تاکنون فقط آقایان در خصوص 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون نوشــتند.وی ادامه داد: 
تنظیم رابطه دولت با باادســت و تنظیم رابطه دولت 
با مردم مهمترین تحولی اســت که باید صورت بگیرد.

رضایــی با اشــاره به ضرورت همــکاری دولت در این 
حوزه گفت: روی بخش های تحول دولت باید فکر کرد 
و پیشــنهاد داد. انتظار داریم سیاست های کلی برنامه 
هفتم توســعه، به عنوان اولین برنامه توســعه در گام 
دوم انقــاب، به ریل گذاری جدید در فرهنگ و اقتصاد 
تبدیل شود.در همین راستا رضایی اظهار کرد: در غالب 
برنامه های کشــور باید دو یا ســه وزارتخانه کنار هم و 
به صورت قرارگاهی کار کنند. ما اگر بخواهیم مردم را 
وارد اقتصاد کنیم با این دولت متمرکز محقق نمی شود، 
باید به استانها قدرت و اختیار داد.وی ادامه داد: مسأله 
دیگر فاصله بنگاه داری با زندگی مردم است، در مناطق 
محروم که می روید، می بینید سرمایه گذاری عظیمی 
صورت گرفته که به دلیل اســتفاده از امکانات دولتی، 

رانت ایجاد شده اســت . در کارخانه ها سرمایه گذاری 
عظیم شده و در مقابل جوان ها درگیر اعتیاد هستند.

وی افزود: صنعت و دولت جزیره ای شــده و نتیجه آن 
این شده که ممکن است بنگاه های بیشتری ایجاد شود 

اما روز به روز فقر بیشتری را شاهد باشیم. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بانک 
مرکزی جزیره ای عمل کرد و نتیجه این شــد که آب 
عظیمی پشــت سد ایستاد و ســال ۹۷ این دریچه باز 
شد. نرخ سود بانکی را کاهش دادند و فکر نکردند این 
پول کجا می رود.وی ادامــه داد: عده ای که متخصص 
چتربازی هســتند و حدود ۱5۰ نفر هســتند، بهتر از 
دولتمردان فهمیدنــد پولی که بیرون می آید کجا قرار 
اســت برود. آنها می دانستند به بورس می رود و سریع 
پول ها را به ســپرده های جــاری تبدیل کردند و این 
آخر سر که فقرا به دنبال بورس رفتند، به دنبال عسلی 
رفتند که چیزی نصیب شان نشد. این موارد جزیره ای 
اســت و نمی تواند ادامه پیــدا کند.رضایی خطاب به 
کارشناســان گفت: حسن شما این اســت که درگیر 
مســائل تجربی و نظری شدید و می توانید مسائلی را 
به ما بگویید که هم بار تجربی داشته باشد و هم مسائل 
نظری در آن مورد توجه قرار گرفته باشــد.دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در راستای تببین این جمع 
ســپاری گفت: ما به دنبال تشکیات، سازمان و شبکه 
نیســتیم اما وظیفه حمایت داریم.رضایی در بخشی از 
این سخنرانی گفت: امروز نیازمند یک اراده ملی سوم 
برای اداره کشــور هستیم. اولین اراده ملی در ایران در 
سال 5۶ و 5۷ شکل گرفت و نسل اول انقاب در کنار 
امام توانســت کار بزرگی انجام دهد و در عالم سیاست 
راهی نو به نام جمهوری اسامی را به وجود آورد. دومین 
اراده ملی برای آزادسازی سرزمین های اسامی بود که 
قدرت های بین الملل، صدام حسین را تحریک کردند و 
او به 5 اســتان وارد شــد و در اینجا نسل دوم، دومین 
اراده ملی را شــکل داد و اقتدار ایران را بازگرداند.دبیر 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در گام 
دوم انقاب در آســتانه شکل گیری یک اراده ملی سوم 
توسط نســل ســوم و چهارم انقاب در حوزه اقتصاد، 
فرهنگ و محورهای هفتگانه رهبری در بیانیه گام دوم 
هستیم، گفت: ســومین اراده ملی ایران باید به دست 
نســل ســومی ها صورت گیرد. ما در آستانه تحوات 
جدید در کشور هســتیم و نحوه اداره، سیاست گذاری 
کشــور و برنامه ریزی ها باید متحول شود، در غیر این 
صورت مســیرهای منفی در فرهنــگ و اقتصاد ادامه 
می یابد. در چهل سال اول انقاب با روندهای مثبت و 
منفی روبرو بودیم.وی افزود: روندهای مثبت انقاب در 
حوزه سیاست، دفاع و امنیت است و این تحوات بدون 
بسیج اندیشمندان امکان پذیر نیست. باید بسیجی از 
اندیشــکده ها و نخبه ها و پژوهشگاه ها در موسسات 
فرهنگی وکسب وکارها صورت گیرد. تا تحول در بخش 
های فکری و اندیشه ای شکل نگیرد تحولی در فرهنگ 

و اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
رضایی ادامه داد: در گذشته پژوهش های کارشناسی، 
نظری و مطالعاتی داشــته ایم، اکنون ســومین موج 
اندیشــه ورزی را دنبال می کنیم. تحوات چهل ساله 
دوم انقاب متکی به فعالیت و تاش اســت. به عنوان 
حامیــان اندیشــگاهی بر روی مجمع حســاب کنید. 
هــر اندیشــکده ای می تواند ده ها گــروه خودجوش 
را ســاماندهی کنــد. ارائه فکر بدون مطالبــه ما را به 
جایی نمی رساند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  
خاطرنشان  کرد: دومین مسأله، تحول در دولت است. 
امروز دیوان ســااری و نحوه حکمرانــی در اقتصاد و 
فرهنگ بزرگترین مانع پیشــرفت کشور است و این را 
باید تغییر داد. اگر نیروهای انقاب می گفتند باید شاه 
را ســاقط کنیم، اگر نیروهای دفاع مقدس می گفتند 
باید صدام را ساقط کنیم شما باید یک دولت نو و یک 
تنظیم رابطه جدید میان دولت و نظام و دولت با مردم 

پیدا کنید.

رضایی در فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
کشور و نظام متعلق به گروه خاصی نیست
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گزیده خبر معاون وزیر کار اعام کرد:

سناریوهای اشتغال در دوران کرونا و پس از آن
معاون وزیر کار سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از کرونا را تشریح کرد.به گزارش 
وزارت تعاون، معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
خصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشــتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما 
در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین 
اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل 
شد.عیســی منصوری با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود 
عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان می دهد که روند رشد اشتغال 
از ســال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته مایم، رو به رشد و باثبات بوده است و در سال های 
خاصی افت جدی داشــته و در دوره ای رو به افزایش بوده است.معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می توان متأثر از بهبود شرایط 
اقتصادی دانســت، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد. وی افزود: به عنوان مثال 
می توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه گذاری خارجی رشد قابل توجهی 
داشــت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر 
نهادســازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم.منصوری تاکید کرد: 
وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد 
اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش بینی شده قابل دفاع بوده است 
اما مشکاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد. وی اظهار داشت: در برنامه های ایجاد 
اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شــده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. 
در حالی که بررســی فضای کسب و کار نشــان می دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و 
غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون 
افزود: اشتغال با حوزه های مختلفی همچون بازار کاا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است 
و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متأثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا 
وقتی بازار مصرف تحت تأثیر درآمد پایین با رکود مواجه می شود، تأثیر خود را بر بازار کار 
می گذارد.منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می یابد، سرمایه 
و درآمدها به ســمت این بازار حرکت می کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشــتغال از 
رونق می افتد.وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیر شغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. 
به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغات، سود 
حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در 
حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده 
است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغات، 
سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد 
و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با 
هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت های دیگر می رود و در نتیجه درآمد حاصل 
از شغل کم می شود.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار 
بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کاا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر 

بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.

سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از آن
وی درباره برنامه های اشــتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه ریزی اشــتغال در شرایط 
کرونا باید ســناریوهای مختلفی تعریف می شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت 
اقتصادی افت می کند و ســپس رشد قابل ماحظه ای را تجربه می کند. اما در سناریوی 
پیچیده به شــکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشــد خواهیم بود ولی پس از مدتی 
افت اقتصادی و ســپس رشد اتفاق می افتد.منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما 
پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست های اجرایی برای حمایت و 

رونق کسب و کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده 
طی کنیم.وی ادامه داد: اما به نظر می رســد موانع همیشگی پیش رو وجود دارد و بسته 
پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارائه راهکارها برای رفع موانع 
پیش رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه های تأثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: یکی از مسائلی که در این دوره به آن توجه 
می شود، تقاضاست اما ارزیابی ما این است که واحدهای عرضه و کسب و کار دچار مشکل 
جدی هستند و توجه صرف به تقاضا و تعریف آن نمی تواند کافی باشد، بنابراین بازتعریف 
عرضه و کمک به فعال کردن بنگاه های تولیدی و اقتصادی و رونق آنها را در دستور کار 
قرار داده ایم. وی با بیان اینکه روش وام مســتقیم در کشور به عنوان اولین روش همواره 
مورد توجه بوده است، گفت: روش پرداخت وام مستقیم به تنهایی پاسخگو نیست. با این 
حال این ابزار را در دوران کرونا هم اســتفاده کردیم تا مقداری از التهاب فضای حاکم بر 
اشــتغال و کسب و کارها کاسته شود.منصوری افزود: اگر چه توصیه و بسته پیشنهادی 
وزارت تعاون در شرایط کرونا، اتخاذ سیاست های مالی بود، اما سیاست های پولی در قالب 
تسهیات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده براساس اندازه کسب و کار اجرا شد.وی 
تشریح کرد: برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، ۱۴ رسته و ۸۴۸ 
زیر رســته که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند، جهت پرداخت تسهیات ویژه 
کرونا شناسایی شد.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: آنچه ما تا کنون به بانک ها 
عامل معرفی کردیم ۱۰ هزار میلیارد تومان اســت و حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل را تحت 
پوشش قرار می دهد و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز افزون بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی به 
۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی 
اختصاص یافته اســت.وی درباره استقبال کم برای دریافت تسهیات کرونا، توضیح داد: 
به دلیل تجربه موفق وزارت تعاون در پرداخت تســهیات اشتغال روستایی و عشایری 
و کمترین انحراف در این برنامه، طراحی سیســتم برای پرداخت تســهیات به وزارت 
تعاون واگذار شــد. البته مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص ستاد ملی مقابله با شیوع 
بیماری کرونا بود و مسؤولیت اجرای آن برعهده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بود.

منصوری افزود: سامانه کارا جهت ارائه تسهیات کرونا به متقاضیان اختصاص یافت. درگاه 
جداگانه ای در این سامانه طراحی شد و کنترل و نظارت بر سامانه نیز به صورت مستمر 
انجام می گیرد. در مرحله اول طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا مقرر شد در بخش بیمه 
شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطاع رسانی در اختیار 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات قرار بگیرد تا پیامک اطاع رســانی برای ثبت نام در 
سامانه کارا ارسال شود و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخشی مربوطه، جهت پرداخت 
به سیستم بانکی ارجاع شود.وی افزود: عاوه بر این به منظور شناسایی واحدهای کسب 
و کار ذیل ۱۴ رســته مصوب که فاقد کد کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و یا لیست 
بیمه ای هســتند با وزارتخانه ها و دســتگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
)سازمان فنی و حرفه ای کشور و سازمان بهزیستی کشور(، هماهنگی ازم صورت گرفت و 

بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغان شناسایی و احراز شده اند.

کسب و کارهای دیجیتالی
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون درباره رونق کسب و کارهای دیجیتال و برنامه های 
معطوف به ایجاد اشــتغال در این زمینه، گفت: سال گذشته سه تا چهار بنیاد در حوزه 
دیجیتال ایجاد شــد و اخیراً نیز توافق نامه همکاری چند جانبه بین وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شده و در قالب 

این توافق نامه، مدرسه ملی دیجیتال راه اندازی خواهد شد.وی ضمن تأکید بر راه اندازی 
و گســترش انواع زیست بوم های تخصصی توسعه کسب و کار گفت: بحران شیوع کرونا 
آســیب های جدی به بسیاری از مشاغل از جمله شاغلین حوزه های مرتبط با آموزش و 
پرورش به ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی وارد کرد و امیدواریم اجرای پلتفرم 
مدرسه دیجیتال ملی با همت بنیاد ملی توسعه فناوری بتواند بر پایه فناوری های جدید 
از جمله هوش مصنوعی، بتواند در راســتای حمایت و تثبیت مشــاغل حوزه آموزش بر 
بستر فناوری های دیجیتال مؤثر باشد.عیسی منصوری افزود: ضمن شناسایی فرصت های 
اشتغال و کارآفرینی در حوزه آموزش های رسمی و غیر رسمی و تقویت آنها می توان در 
قالب کمیته ای مشــترک، چالش ها و موانع کسب و کارهای آموزشی غیر دولتی را رفع 
نمود.وی افزود: به زودی نیز مدرســه کدنویسی نیز رونمایی خواهد شد که تعداد قابل 
توجهی از افراد بین سه تا ۶ ماه در این مراکز آموزش می بینند و وارد بازار کار می شوند. 
همچنین در حوزه صنایع دستی و گسترش آن در فضای دیجیتال نیز اقدامات مثبتی در 

حال انجام است و شاهد رونق بازار کار در این حوزه خواهیم بود.

سامانه اشتغال و کسب و کار
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون درباره اعام آمار اشــتغال گفت: در 
سال های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد شده و سامانه هایی راه اندازی شده است که 
سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر 
و تحوات بازار کار راه اندازی شده و تاکنون برای ۲۷ میلیون نفر در این سامانه، پرونده 
تشکیل شده است.وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده های 
ثبتی است. یعنی تمام اطاعات شاغلین اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت 
بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتعال کسب و کار کشور موجود است 
و از جمع بندی، دســته بندی و پاایش آنها نیز آمارهای ثبتی تولید می شوند.منصوری 
درباره اعام فراخوان برای نام نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعام 
نشده است تا افرادی که تمایل دارند اطاعات خود را در این سامانه وارد یا اصاح کنند. به 
دلیل تداخل فعالیت ها با سیاست های دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا، زمان پیش بینی شــده برای اعام فراخوان به تعویق افتاد. با این حال امیدوارم 
تا پایان شــهریور ماه، از طریق اطاع رسانی عمومی برای ثبت نام و تکمیل اطاعات در 
این سامانه فراخوان عمومی اعام شود.وی افزود: سامانه تحلیل اطاعات بازار کار نیز در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور نیز سامانه ناظر در 
این وزارتخانه فعال شــده که تمام سیاست ها و برنامه های اشتغال را پایش می کند و از 
انحراف منابع جلوگیری و گزارش های دریافتی را راستی آزمایی می کند.منصوری ضمن 
تاکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: بر اساس ماده ۱۶ آئین 
نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار نظارت بر روند پرداخت 
تسهیات نیســت. با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه ها موظف هستند اطاعات 
اشــتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده ها به صورت دقیق و 
سیستمی تحلیل می شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. عاوه بر این به صورت 
روزشــمار، میزان تســهیات بانک ها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک 
طرح ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام شماری  می شوند. GIS یک سامانه رایانه ای 
برای مدیریت و واکاوی اطاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و 
نمایش اطاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم گیری های 
پایه گذاری شــده بر پایه داده های جغرافیایی اســت.وی همچنین افزود: بحث نظارت بر 
پرداخت تســهیات چندایه است. تمام شــماری طرح ها، نمونه برداری استانی، نمونه 
برداری ملی و کنترل طرح ها از طریق سامانه »ناظر« چهار ایه نظارتی است که به منظور 

جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می شود.

تمدید اینترنت رایگان ۶۰۰ هزار معلم
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به ارایه اینترنت رایگان گفت: اینترنت 
رایگان ۶۰۰ هــزار معلم را تمدید می کنیم تا در آمــوزش مجازی هزینه ای را 
پرداخت نکنند. محمدجواد آذری جهرمی  دیروز با حضور مجازی در برنامه »یک 
روز تازه« درباره ارایه اینترنت رایگان به دانش آموزان اظهار کرد: کارهای اینترنت 
رایگان برای ارایه آموزش مجازی به دانش آموزان از روز گذشته ۱۵ شهریور آغاز 
شده است و دیشب نیز شرکت ایرانســل اطاعیه  ای درباره نحوه عملکردش را 
منتشــر کرد و برنامه هایش برای اجرای بسته های آموزشی به اطاع مشترکان 
رســاند.وی ادامه داد: اینترنت رایگان شــامل مجموعه سایت هایی که از سوی 
وزارت آموزش وپرورش تعیین شده و یک بسته  ماهانه برای دانش آموزان است. 
نام این بسته را »شاد« می گذاریم اما فقط مشمول استفاده از »شاد« نیست. طی 
سه روز آینده جزییات ارایه این بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعام می کنیم.

آذری جهرمی دربار ارایه بســته های اینترنتی رایگان به معلمان نیز توضیح داد: 
یک معلــم در یک کاس معموا ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز دارد که مصرف اینترنت 
برای وی باا می رود؛ بنابراین از فروردین ماه بســته اینترنتی ۲۰ گیگی ســه 
ماهه به آنها ارایه کردیم.وی تصریح کرد: برای اینترنت معلمان دو اقدام اساسی 
انجام شــد، همه مدارس در سراسر کشور به شبکه ملی اطاعات متصل شدند 
و بنابراین اســتفاده از اینترنت در این شــبکه رایگان است، روز گذشته مصرف 
اینترنت ۵ گیگابیت بود به نسبت آنچه برای آنها در نظر گرفته ایم ناچیز بود اما 
برای روز اول شروع خوبی بود. بسته اینترنتی که فروردین ماه به ۶۰۰ هزار نفر از 
معلمان ارایه کردیم را تمدید می کنیم که تا آنها هزینه ای برای آموزش مجازی 
پرداخت نکنند.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه برخی اقدامات توسعه ای مربوط قبل است، تصریح کرد: اگر منظور دولت 
آقای احمدی نژاد باشد که مردم می توانند آن را مقایسه کنند اما اگر منظور زمان 
آقای واعظی باشد، ایشان خدمات خیلی درخشانی برای ارتباطات انجام دادند و 

مسیری که دولت یازدهم و دوازدهم داشتند از هم مجزا نبوده است. 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
۲ هفته فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص حقوقی
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقوقی 
و صاحبــان اماک اجاری تا پایان شــهریورماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیاتی 

عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم کنند.
محمد مسیحی اعام کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان اماک اجاری که مطابق 
قانون باید تا ۳۱ تیر ماه هر ســال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام 
کنند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که 
این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ شهریورماه فرصت 
دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به ســازمان امور مالیاتی 
کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.طبق اعام 
ســازمان امور مالیاتی، وی تاکید کرد: مودیان ضروری است اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به 
نشانی tax.gov.ir به صورت الکترونیکی ارائه کرده و از هر گونه مراجعه غیرضرور 
به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.گفتنی اســت؛ فعاان اقتصادی در صورت عدم 
ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، عاوه بر محرومیت از تسهیات و 

معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.

دومین هلدینگ زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی در راه بورس

درحالی که پیش از این مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری اعام کرده 
بود ۱۴ شرکت زیرمجموعه این صندوق در راه بورسی شدن قرار دارند، دومین 
هلدینــگ از زیرمجموعه های این صندوق در راه بازار ســرمایه اســت و تا ماه 
آینده بورسی می شود.اکبر افتخاری - مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
- اوایل مردادماه اعام کرده بود که در آغاز هیچ کدام از شــرکتهای ما شرایط 
بورسی شدن را نداشتند، ولی پس از برگزاری جلسات مرتب درباره بورسی شدن 
شــرکتها، ۱۴ شرکت در مسیر بورسی شــدن قرار گرفتند که از این میان، سه 
شرکت تا پایان سال وارد بازار بورس می شوند.در این راستا، افتخاری اخیرا اعام 
کرده که مقدمات پذیرش آتیه صبا در بورس در حال انجام و امید اســت که در 
ماه های آینده شــاهد حضور شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان دومین 
هلدینگ صندوق در تابلو بورس اوراق بهادار باشــیم.وی در ادامه با بیان اینکه 
ترکیب ســبد دارایی های هلدینگ آتیه صبا از جنبه تنوع فعالیت شرکت های 
تابعه متنوع است، بر ضرورت نظم دهی و سامان بخشیدن آنها تاکید کرد و گفت: 
بسیاری از شــرکت های این هلدینگ برای گذشته هستند و باید در خصوص 
کیفیت اســتمرار فعالیت آنها در آینده تصمیم گیری شود، چرا که اداره کردن 
این شرکت ها با تجهیزات و تکنولوژی قدیمی دشوار است و نیازمند ساماندهی 

جدی در ساختارشان هستند.

استاندار کرمانشاه
پیمانکاران باید ملزم به استفاده از نیروی 

کار کرمانشاهی شوند
اســتاندار کرمانشاه بر لزوم تدوین بانک جامع اطاعاتی از فارغ التحصیان 
بیکار استان کرمانشــاه تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم پیمانکاران از 
نیروهای غیربومی برای پروژه ها استفاده کنند.هوشنگ بازوند در جلسه ) ۱۵ 
شهریور( کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه از جمعیت فارغ 
التحصیل بیکار بیش از ۴۰ هزار نفری استان به عنوان یک چالش جدی یاد 
کرد و افزود: اینکه این جوانان از حاکمیت توقع داشــته باشد برای او شغل 
ایجاد کند، توقع بی جایی نیست، البته نباید فراموش کنیم امکان جذب همه 
ایــن فارغ التحصیان بیکار در بدنه دولت وجود ندارد و جوانان جویای کار 
نباید این استنباط را داشته باشــند که حتما کارمند دولت شوند.استاندار 
کرمانشــاه با بیان اینکه باید شــرایط ورود این افراد به بخش خصوصی را 
فراهم کنیم، یادآور شد: بسیاری از این جوانان برای کار در بخش خصوصی 
با نگرانی مواجهند که ما نیز در این موضوع بی تقصیر نیستیم، زیرا نه تنها 
خیلی مشــوقی برای ورود جوانان به بخش خصوصی ایجاد نمی کنیم، بلکه 
جوانی که قرار است فعالیتی را آغاز کند هم در دستگاه های اجرایی و هم در 
مرحله بعدی در بانک ها با بروکرارســی اداری پیچیده ای مواجه می شود که 
باعث ناامیدی او خواهد شد.بازوند تسهیل گری برای ورود جوانان به بخش 
خصوصی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در کنار تسهیل گری، نیازمند 

کارهای فرهنگی هم هستیم.

 

شــهرداری کرمانشــاه در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی 
 احداث ســاختمان اداری و مرکز کنترل )OCC( خط یک قطار شــهری کرمانشاه بر اساس فهرست 
بهاء ابنیه )فهرست پایه سال ۱۳۹۹( به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۲۱ از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
پایه و رشــته مناقصه گران: پایه سه و بااتر رشته ســاختمان وابنبه همراه با رتبه چهار در رشته 

تاسیسات و تجهیزات ) مشارکت قابل قبول نمیباشد(.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۹۹/۰۶/۱۸ می باشد. 

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه ساعت ۱۳ تاریخ ۹۹/۰۶/۲۳ 
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۳ تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ 

* زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۷/۰۷ 
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی

آدرس: کرمانشاه میدان غدیر شهرداری مرکز شماره ۳۷۲۸۸۱۶۳ - ۰۸۳     ۳۷۲۹۰۰۰۱- ۰۸۳
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۸۵۱۹۳۷۶۷

آگهـی مناقصـه عمـومی

سعید طلوعی -  شهرداری کرمانشاه

ول
ت ا

نوب

 یک مرحله ای )ارزیابی کیفی(

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سندرسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییت تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960331011000720مــورخ 1399/05/15 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل حمرا طائی 
بشناسنامه شماره 2 صادره از خوانسار فرزند ابوالفضل در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب ساختمان به مســاخت 120متر مربع مفروز از پاک شماره 447فرعی از 170 اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای حمیدرضا عرب و با مالکیت خانم زرین تاج ناصرخاکی 
موروثی مرحوم شــعبانعلی ناصرخاکی که خود مالک اولیه میباشــد تایید مینماید.لذا به 
منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمد شکری -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج 

)م الف 99/292/ف (
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بازار نفت دوباره بدبین شدگزیده خبر
روند بازیابی توازن بازار نفت در چند ماه گذشته که از محدودیت 
عرضه تولیدکنندگان کاسته شده و احیای مصرف در ابتدای سه 
ماهه ســوم ســال کندتر از حد انتظار بوده، آهنگ آهسته تری 
پیدا کرده اســت.اعضای اوپک و شرکایشان در گروه اوپک پاس 
نشانه هایی از کاهش پایبندی به کاهش تولیدی که در آوریل با 
آن موافقت کرده بودند، نشــان داده اند. اوپک پاس مدام درگیر 
مذاکره در خصوص مازاد تولید چندین کشــور عضو این گروه به 
دایل متعدد، تاکید بر ضــرورت کاهش تولید جبرانی در آینده 
و درخواســتها برای معافیت از کاهش تولید بوده است.همزمان 
با ضعیف شــدن حس ضرورتی که در ابتــدای بحران بازار نفت 
وجود داشت و تولیدکنندگان را به موافقت با پیمان کاهش تولید 
ترغیب کرده بود، پایبندی به این پیمان سســت شــده است. از 
سوی دیگر مصرف به سرعتی که چند ماه پیش انتظار می رفت 
زیرا بحران ویروس کرونا مهارناپذیر مانده و اقتصادهای بزرگ با 
خیل گسترده بیکاری مواجه شده اند.توازن میان تولید و مصرف 
جهانی که پیش بینی می شــد با کمبود قابل توجه عرضه روبرو 
شــود اکنون انتظار می رود حداقــل در آینده نزدیک همچنان 
دچــار مازاد عرضه بماند.دورنمای در حــال تغییر توازن تولید و 
مصرف در قیمتهای معامات آتی و بازار فیزیکی منعکس شده و 

برخی از ســرمایه گذاران موسسه ای بزرگ با پیش بینی کاهش 
قیمتها، شمار معامات فروش را در بازار افزایش داده اند.الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روســیه اظهار کــرده که تقاضای جهانی برای 
نفت امســال تحت تاثیر پیامدهای شیوع کووید ۱۹ به میزان ۹ 
تا ۱۰ میلیون بشــکه در روز کاهش خواهد داشت که این پیش 
بینی مطابق با گزارش ماه گذشته اوپک است که کاهش تقاضای 
جهانی برای نفت به میزان ۹.۰۶ میلیون بشــکه در روز در سال 
۲۰۲۰ را پیش بینی کرد. با این حال وی اعام کرد روسیه پیش 
بینی مــی کند با اخبار مربوط به تولید واکســن کووید ۱۹ که 
باعث احیای اقتصادی می شــود، میانگین قیمت هر بشکه نفت 
در ســال ۲۰۲۱ به ۵۰ تا ۵۵ دار خواهد رسید.بر اساس گزارش 
رویترز، با وجود تاشــهای اوپک پاس برای تاکید بر پایبندی، 
فضای بازار به میزان چشــمگیری تیره شــده و سرمایه گذاران 
نســبت به توانایی این پیمان برای کاهش ســطح ذخایر نفت به 
میزان کافی در مواجهه با تبعات دنباله دار پاندمی ویروس کرونا 
بدبینی بیشتری پیدا کرده اند.قیمت نفت آمریکا هفته گذشته در 
واکنش به نگرانیهای فزاینده نســبت به دورنمای تقاضا و سقوط 
بازارهای سهام برای نخستین بار از ژوئن به پایین ۴۰ دار در هر 

بشکه سقوط کرد.

سرمایه گذاری فواد مبارکه در احداث شبکۀ 
فاضاب شهرستانهای مبارکه و لنجان مصداق 

بارز کار جهادی است 
فاطمه کربایی-احداث شبکۀ فاضاب مبارکه در سال ۶۲  آغاز شد و تا سال ۹۲ 
با اعتبارات دولت 3۰ درصد آن پیش رفت. تا اینکه پس از قراردادی که شرکت 
آب و فاضاب استان با فواد مبارکه منعقد ساخت و این شرکت پای کار    آمد، 
ســرعت اجرای شبکۀ فاضاب ۱۴ برابر شد و پروژه ای که در طی 3۰ سال 3۰ 
درصد پیشرفت داشت، امروز با سرمایه گذاری فواد مبارکه، همکاری شرکت آب 
و فاضاب و حمایت مسئولین منطقه به بیش از ۹۵ درصد پیشرفت رسیده است. 
فواد مبارکه علی رغم توافق اولیه، شــهرهای دیگر را هم پوشش داده و فراتر از 
تعهدات خود کار کرده است. اجرای این پروژه واقعا قابل تقدیر است. مطلب فوق 
بخشی از سخنان مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
 اصفهان، در جلسۀ بررسی مشکات شهرستان مبارکه در حوزۀ آب و فاضاب بود.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و کارشناسان شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان، خانم دکتر صالحی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسامی، اصغر هدایت فرماندار و جمعی از شهرداران و مسئوان 
این شهرســتان و نمایندگان شــرکت فواد مبارکه در محل فرمانداری مبارکه 
برگزار شــد، نمایندۀ مردم شهرســتان مبارکه، فرماندار، شهرداران، بخشداران، 
رئیس محیط زیست و سایر مسئولین مربوطه مباحث و مشکات شهرستان در 

حوزۀ آب و فاضاب را مطرح کردند.
وی ادامه داد: ایجاد شــبکۀ فاضاب در شــهر مبارکه از ســال ۶۲ آغاز شــده 
بود و تا ســال ۹۲ بــا اعتبارات دولت 3۰ درصد پیشــرفت داشــت؛ تا اینکه 
با قــراردادی که با فواد مبارکه و در راســتای مســئولیت های اجتماعی این 
شــرکت منعقد شد، شرایطی فراهم شــد تا میزان برداشــت فواد مبارکه از 
آب زاینــده رود با جایگزینی پســاب تصفیه شــدۀ شــهری و صنعتی کمتر  و 
 فشــارهایی هــم کــه از دیگر اســتان ها به اصفهــان وارد بود تعدیــل گردد.

امینــی ضمن ابراز خرســندی از اینکــه اجرای ایــن پروژه به عهــدۀ فواد 
مبارکــه گذاشــته شــد، ادامــه داد: چاه هایی که قبــا برای دفــع فاضاب 
به روش ســنتی حفر می شــد مشــکات بســیار زیــادی داشــت و جدا از 
جنبۀ ســامت و بهداشــت، برای تمامی زیرســاخت ها از جمله تأسیســات 
 زیرزمینــی و آســفالت معابــر    و خانه هــای شــهروندان مشکل ســاز بود.

نماینده سرخس در بازدید از مرکز رشد نوآوری سرخس تاکید کرد؛
عملکرد موثر پاایشگاه خانگیران در حوزه 

مسئولیت اجتماعی شرکتی و حمایت از مرکز 
رشد نوآوری سرخس

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسامی از مرکز رشد نوآوری شهرستان 
ســرخس بازدید و از نزدیک در جریان دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، 
هسته های فناورانه و استارتاپ های فعال این مرکز قرار گرفت.به گزارش روابط 
عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد، سید احسان قاضی زاده هاشمی 
در این بازدید با اشــاره به عملکرد موثر پاایشگاه خانگیران در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و حمایت از مرکز رشد نوآوری سرخس گفت: راه اندازی چنین 
مرکزی با هدف شناسایی و حمایت از مخترعین، صاحبان ایده، پژوهشگران نوآور 
و خــاق در حوزه های مختلف، ارائه آموزش مهارت های کارآفرینی به جوانان 
بومی شهرستان ســرخس از اقدامات بی نظیر پاایشگاه خانگیران در عمل به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقاب، حمایت از تولیدات داخلی و 
جهش تولید اســت.وی اظهارداشت: این مرکز در سطح وزارت نفت بی نظیر و 
بی بدیل بوده و شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد در زمینه رشد نوآوری و 
توسعه کارآفرینی در شهرستان مرزی سرخس توانسته راه را برای ورود استارتاپ 
ها و شرکت های دانش بنیان به حوزه های مختلف علوم دانشی از جمله صنعت 
نفت و گاز، استفاده از پتانسیل دانشگاهی، جوانان نخبه و تجاری سازی ایده ها 
هموار نماید.قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه شرکت پاایش گاز شهید هاشمی 
نژاد توجه ویژه ای به حوزه مســئولیت های اجتماعی شرکتی دارد تصریح کرد: 
بخشــی از نیازهای پاایشگاه در قالب خرید خدمات از سطح شهرستان صورت 
می گیرد و همچنین در سایر موارد از قبیل موضوع کمک رسانی به روستاهای 

گرفتار سیاب شاهد خدمات جهادی کارکنان این مجموعه بودیم.

مدیرعامل شرکت پاایش گاز ایام:
سبد محصوات تولیدی پاایشگاه گاز 

ایام متنوع است
ایام - مدیرعامل شــرکت پاایش گاز ایام بــه تنوع در تولید 
محصوات پاایشگاه اشــاره کرد و گفت: در پاایشگاه گاز ایام 
زنجیره متنوعی از محصوات متان، اتان ، پروپان، میعانات گازی 
تولید و گوگرد تولید می شــود.دکتر » روح اله نوریان« در بازدید 
نماینده مردم اســتان در مجلس شورای اسامی از پاایشگاه گاز 
ایام افزود: ایــن واحد صنعتی برای افزایش تولیدات محصوات 
جانبی برنامه های مدونی طراحی و در دســت اقدام دارد که در 
صورت موافقت ســتاد شــرکت ملی گاز ایران در آینده نزدیک 
مطالعــات و کارهای اجرایــی آن آغاز می شــود.وی از کاهش 
آاینده های زیســت محیطی در این پاایشــگاه خبرداد و اظهار 
داشــت: در آینده نزدیک با راه اندازی پتروشیمی ایام و دریافت 
LPG توسط آن شرکت، میزان آلودگی ناشی از سوختن فلر این 
شرکت به طور قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و در فاز دوم 
این واحد صنعتی که در آینده شــروع بــه کار خواهد کرد واحد 
TGTU در راستای دستیابی به استانداردهای زیست محیطی در 
واحد بازیافت گوگرد احداث خواهد شد که با وجود آن، دستیابی 
به استانداردهای زیســت محیطی در واحد تولید گوگرد محقق 

می شود.

در ماه مرداد محقق شد؛
 تولید حدود یک میلیارد و 68 میلیون 
کیلو وات ساعت انرژي در نیروگاه   نکا

 مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا از تولید یک میلیارد و ۶7 
میلیون و 7۵3 هزار کیلو وات ساعت انرژي در مرداد ماه سالجاري 
در نیروگاه شهیدســلیمي نکا خبر داد.  محســن نعمتي با اعام 
این خبر افــزود: در این ماه یک میلیارد و 3۲ میلیون و ۶۶۰ هزار 
کیلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزریق 
شــد.  وي همچنین اظهار داشــت: در این ماه 73.۴ درصد انرژي 
تولید شــده در واحدهاي بخاري و ۲۶.۶ درصد در واحدهاي بلوک 
سیکل ترکیبي بدست آمد.  خاطرنشان میشود در ۵ ماه سالجاري 

۴۲.8 درصد انرژي تعهدي نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

موفقیت آزمایشگاه آب قائمشهر در 
ممیزی نهایی

موفقیت آزمایشــگاه آب قائمشــهر در ممیزی نهایی آزمایشگاه 
آب امور قائمشــهر اولین ممیزی نهایی را به دلیل شیوع بیماری 
کرونــا به صورت غیر حضوری و بدون انجــام فاز پیش ممیزی با 
موفقیت به پایان رساند.ممیزی استاندارد ایزو ۱7۰۲۵ ورژن ۲۰۱7 
آزمایشگاه آب امور قائمشــهر به صورت وبینار)ویدئو کنفرانس( با 
حضور مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت، مهندس معزی 
سرپرســت مرکز و پایش کیفیــت آب ، مهندس زمانی مدیر امور 
آبفا قائمشهر همچنین گروه ممیزان شرکت مهندسی آبفا کشور به 

مدت دو روز برگزار شد.

 پتروناس مالزی ۵.۱ میلیارد دار ضرر کرد
شــرکت نفت و گاز پتروناس مالزی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش درآمد 
و کاهش ارزش خالص دارایی ها، متحمل ضرر و زیان شــدیدی شد.به گزارش شینهوا، 
شرکت نفت و گاز پتروناس مالزی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش درآمد و 
کاهش ارزش خالص دارایی ها، متحمل ضرر و زیان شدیدی شد.پتروناس در بیانیه ای 
اعام کرد که ضرر خالص ۲۱ میلیارد رینگیت )حدود ۵.۱ میلیارد دار آمریکا( را ثبت 
کرده است که در مقایسه با سال گذشته، سود پس از مالیات این شرکت ۱۴.7 میلیارد 
رینگیت بوده است.درآمد این گروه در سه ماهه دوم نیز ۴۲ درصد کاهش یافت و به 3۴ 
میلیارد رینگیت رسید. این امر به دلیل پایین آمدن متوسط   قیمت تمام محصوات این 
شرکت و کاهش فروش به خصوص محصوات نفتی، گاز فرآوری شده و گاز طبیعی مایع 
رخ داده اســت.برای نیمه اول سال جاری میادی، این گروه ضرر خالص ۱۶.۵ میلیارد 
رینگیتی را ثبت کرد چرا که درآمد آن با ۲3 درصد کاهش نســبت به سال گذشته به 
۹3.۶ میلیارد رینگیت رســیده است.این شرکت همچنین پیش بینی کرد که عملکرد 
۲۰۲۰ آن به شــدت تحت تأثیر پایین بودن قیمــت نفت و تقاضا برای محصوات این 
شــرکت قرار گیرد.این گروه گفت: این صنعت در یک فضای چالش برانگیز و بی سابقه 
بازار که ناشی از ترکیبی از تخریب شدید تقاضا به دلیل بیماری همه گیر کووید-۱۹ و 

بازار جهانی نفت است، به کار خود ادامه می دهد.

حرکت سکوهای 7 و 8 هندیجان به سمت موقعیت نصب؛
ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت

 مدیرمهندسی و ساختمان شرکت نفت فات قاره ایران با اعام پایان عملیات ساخت سکوهای ۰7 و ۰8 میدان هندیجان و از اعزام این سکوها به سمت میدان 
هندیجان و افزایش ایمنی تولید خبرداد و گفت: امکان افزایش ظرفیت تولید نفت با اجرای روش های تکمیلی برداشت با نصب این عرشه ها ایجاد خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت نفت فات قاره ایران، »علی آهوچهر« درباره بارگیری و نصب سکوهای نفتی هندیجان گفت: عملیات فنی نصب دو سکو هرکدام 
با وزن بیش از هزار تن در میدان هندیجان آغاز شده که  اکنون برشکاری برای برچیدن عرشه های موقت نصب شده قبلی بر روی پایه ها در حال انجام است.به 
گفته وی، پس از آن دو عرشه سرچاهی ساخته شده، نصب می شود که هرکدام از آنها برای ۱۰ هزار بشکه نفت و در مجموع ۲۰ هزار بشکه طراحی شده اند و 
به ظرفیت موجود تولید منطقه بهرگان شرکت نفت فات قاره اضافه خواهند شد. مدیرمهندسی و ساختمان شرکت نفت فات قاره با تاکید بر افزایش ایمنی 
تولید با نصب این سکوها، افزود: این عملیات در نهایت ایمنی و استانداردهای بین المللی رایج در بخش فراساحل در حال انجام است و پیمانکاران مربوطه نیز با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ایمنی نسبت به انجام آن اقدام کرده اند. آهوچهر اضافه کرد: میادین هندیجان و بهرگانسر از معدود میادینی محسوب می 
شوند که عملیات شیرین سازی نفت خام در بدو تولید و در سکوی تولید میدان بهرگانسر انجام می شود. با نصب این سکوها، دسترسی به چاه ها بیشتر خواهد 
شد و ایمنی چاه ها نیز با توجه به وجود تاسیسات سرچاهی نصب شده از جمله پنل کنترل و ایمنی سرچاهی، سیستم های اعام حریق، سیستم های کنترل 
چاه ها و سیستم های برق و ابزاردقیق از سطح کیفی و ایمنی بااتری برخوردار خواهند شد.آهوچهر تصریح کرد: نصب این سکوها این امکان را فراهم می کند تا 
در آینده بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای تولید مصنوعی با تزریق آب، گازرانی یا پمپی کردن چاه ها اجرا شود و با توجه به اینکه در این سکوها برق و 
امکانات ایمنی ازم وجود دارد، با استفاده روش های ثانویه، میزان تولیدنفت نیز افزایش یابد.مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت فات قاره ایران، کابل اندازی 
۲7 کیلومتری توسط یک شرکت داخلی را یکی از اتفاق های خوب در این پروژه بیان کرد و گفت: این اتفاق برای نخستین بار در کشور سال گذشته انجام شده 

که همه تجهیزات از سوی شرکتی داخلی و با استفاده از توان داخلی تکمیل و تجهیز شده است.
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گزیده خبر مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت:

صدور کارت بازرگانی موقت ممنوع
مدیرکل دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمت از 
کنترل واردات با محدودیت ثبت ســفارش اقام غیرضرور و 
یا مشــابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه خبر داد 
و اعام کرد که برای جلوگیری از ســوء اســتفاده احتمالی و 
انباشــتگی تعهدات ارزی تا اطاع ثانوی صدور مجوز موردی 
برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.سعید عباسپور 
با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دیدار با هیات 
دولت در خصوص ضــرورت کنترل واردات بی رویه و واردات 
اقام کاایی لوکس به کشور گفت: در حال حاضر محدودیت 
ثبت سفارش اقام غیر ضرور و یا مشابه تولید داخل به میزان 
۲۴۰۰ ردیــف تعرفه از مجمــوع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال 
می شود.وی افزود: امسال همچنین ضوابط کارتابل فنی برای 

کنترل و جلوگیری از ورود کااهای مشــابه تولید داخل و در 
خصوص سقف و ســابقه برای وارد کنندگان کاا اعمال می 
شــود. در این مدت محدودیت ثبت سفارش برای مواد اولیه 
واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشــتر از میانگین هر 

سال اعمال می شود.

معافیت سقف و سابقه واردات برای موبایل حذف شد
عباسپور گفت: ۳۲۰۰ ردیف تعرفه که در مقابل صادرات بودند 
و نیاز به رعایت ســقف و سابقه نداشتند نیز حذف شده اند و 
معافیت ســقف و سابقه واردات برای موبایل نیز در این مدت 
حذف شــده اســت.مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات انجام شده 

برای ساماندهی کارت های بازرگانی نیز توضیح داد: در همین 
راســتا عدم ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی تا تســویه 
تعهــدات ارزی برابر با تکالیف وزارت متبوع، مندرج در بند ۷ 
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به سازمان 

های استان ها اباغ شده است.

اعمال ســقف 500 هزار داری صــادرات برای کارت 
اولی ها

عباسپور با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی 
و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطاع ثانوی صدور مجوز موردی 
برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شــده، اعام کرد: با توجه 
به مصوبات قرارگاه جهش تولید اعمال سقف ۵۰۰ هزار داری 

صــادرات برای کارت اولی ها به اســتثنای واحدهای تولیدی 
صادر شده است.

صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افراد با کمتر از 70 
درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع است

عباســپور یادآوری کــرد: در این مدت بــا توجه به مصوبات 
کارگروه پایش رفتار تجــاری، کارت بازرگانی صادرکنندگان 
غیرتولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شــده و 
همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اســامی 
معرفی شده با کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع 
اســت. همچنین صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت عنوان 
»یکبارمصرف«، »موقت« و یا عناوین مشابه ممنوع شده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛ 
گل گهر، طلیعه دار فواد کشور 

چندی پیش در جریان برگزاری ســمپوزیوم کاربردی 
مدیران موفق و رهبری برند در پســاکرونا از مهندس 
جمشید مارحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر به عنوان مدیر نقش آفرین در دوران رکود تقدیر 
شــد. طی ســال های اخیر با تمرکزی کــه بر تکمیل 

زنجیره فواد در ایران صورت گرفته، این صنعت توانسته سهم خود را در تولید 
ناخالص داخلی کشور و اشتغالزایی باا ببرد و با رشد صادرات نقش قابل توجهی 
در درآمدزایی ارزی کشور داشته باشد. هرچند این امر به ویژه در شرایط تحریم 
از اهمیتی دوچندان برخوردار است، اما موفقیت صنعت فواد بیش از هر چیز به 
عملکرد مناسب بخش باادستی زنجیره بستگی دارد. در واقع عملکرد قابل توجه 
شرکت های معدنی در این سال ها موجب رشد صنعت فواد در کشور شده است. 
در این بین منطقه گل گهــر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه صنعت 
فواد با داشــتن سهم بیش از ۴۳ درصدی در تامین بخش های مختلف زنجیره 
فواد کشور، طلیعه دار این صنعت درآمدزا در کشور به شمار می آید. گل گهر در 
سال ۹۸ در زمینه کنســانتره بیش از ۱۶ میلیون تن تولید داشته که حدود ۳ 
درصد بااتر از تولید ســال ۱۳۹۷ بوده اســت. در زمینه گندله نیز بیش از ۱۲ 
میلیون تن تولید داشته که حدود ۴ درصد بااتر از تولید سال ۱۳۹۷ بوده است. 
این ارقام باعث شــده درحال حاضر گل گهر بزرگ ترین تولیدکننده کنسانتره و 

گندله کشور باشد. 

سرپرست شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران خبر داد:
 تولید ۳۶۷ کیلوگرم طا در ۵ ماهه نخست

بــا برنامه ریزی انجام شــده از اردیبهشــت ماه ضمن 
اســتمرار اقدامات اصاحی، میزان تولید در ۵ ماه اول 
سال نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد و 
همچنین نســبت به برنامه مصوب )پوینتر ۱۳۹۹( ۸ 
درصد افزایش داشته اســت.به گزارش روابط عمومی 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محسن نادری؛ سرپرست شرکت گسترش 
معادن و صنایع معدنی طای زرشوران با بیان این مطلب گفت: زرشوران توانست 
در مردادماه سال جاری جهش فزاینده ای در راستای تحقق شعار سال بردارد و 
به آمارها و نتایج مطلوبی در حوزه عملکردی دست یابد.وی در ادامه با اشاره به 
آمارهای عملکردی و برنامه های پیش رو در شــرکت گسترش معادن و صنایع 
معدنی طای زرشوران گفت: بهبود ریکاوری تولید به میزان بیش از ۷۵ درصد 
با رشــد ۳۰ درصدی، اصاح الگوی مصرف و کاهش مــواد مصرفی در هر تن 
خاک ورودی، بهبود فرآیند آبگیری در مرحله فیلتراســیون و افزایش ظرفیت 
فیلتراسیون و شکل گیری مدیریت کنترل کیفی بخشی از اقدامات صورت گرفته 
در بخش تولید این شــرکت است.سرپرست شــرکت گسترش معادن و صنایع 

معدنی طای زرشوران در ادامه به عملکرد بخش استخراج اشاره کرد .

 زرندی خبر داد؛
صادرکنندگان برای دریافت تسهیات صادارتی ثبت نام کنند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه یکپارچه اعطای تسهیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از 
محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرارداد در سامانه بهین یاب ایجاد شده است.سعید زرندی با بیان این مطلب، 
افزود : پس از تدوین دستورالعمل مربوط به ماده ۳ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، موضوع تسهیات ریالی و ارزی صادراتی، 
در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیات سرمایه در گردش 
به واحدهای تولیدی –صادراتی محصوات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه اعطای تسهیات بسته صادراتی ایجاد شده است.وی 
گفت: در تاشیم همه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متمرکز از طریق سامانه بهین یاب به متقاضیان ارائه شود و هم اکنون 
نیز بیشتر مجوزها، ارائه تسهیات و خدمات از این درگاه ارائه می شود.بنا بر این گزارش، تمامی متقاضیان دریافت تسهیات صادراتی 
ضمن مراجعه به سامانه www.behinyab.ir و پس از ثبت درخواست، یکی از بانک های پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، 

صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئا، را انتخاب می نمایند.

کاهش ارزبری میزهای ساخت داخل به ۱۰۴۵ میلیون یورو رسید
بر اســاس اطاعات منتشــر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱ میز ساخت داخل برگزار 
شده، کاهش ارزبری این میزها به ۱۰۴۵ میلیون یورو رسیده و بخش فواد و مس بیشترین سهم از کاهش ارزبری را به خود اختصاص 
داده اند.بر اساس اطاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در راستای نهضت ساخت داخل، داخلی سازی و 
کاهش وابســتگی ها تاکنون ۱۱ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱۰۴۵ میلیون یورو برگزار شده است.در این میان بیشترین سهم از 
کاهش ارزبری در حوزه فواد و مس بوده که برگزاری میزهای ســاخت داخل تاکنون منجر به ۴۴۰ میلیون یورو کاهش ارزبری در آن 
شده است.  بعد از از فواد و مس، صنعت خودرو و موتور سیکلت با ۳۴۰ میلیون یورو کاهش ارزبری بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده است. سهم دو گروه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تجهیزات مخابرات، برق و الکترونیک از کاهش ارزبری نیز به ترتیب ۱۴۰ و ۱۲۰ 

میلیون یورو بوده است.سال گذشته برگزاری ۱۰ میز داخلی سازی منجر به ۹۷۹ میلیون یورو کاهش ارزبری شد.

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
سونامی قیمت در بازار خودرو

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو اظهار داشت: همکاران ما در حال حاضر با ماشین های ایرانی بیگانه شدند، زیرا 
فردی اگر خودروی ایرانی از ما بخواهد، معلوم نیســت فروشنده ای داشته باشد یا خیر! قیمتی که ارائه می دهد معقول 
اســت یا خیر، بنابراین ماشــین ایرانی فقط در فضای مجازی خرید و فروش می شود.ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشگاهداران خودرو، اظهار کرد: شیب قیمت های غیرمنطقی در چند روز اخیر بسیار شده و به عنوان مثال پژو ۴۰۵ 
که هفته گذشته ۱۵۲ میلیون تومان قیمت داشت، امروز  با قیمت ۱۶۶ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده است 
یا پژو پارس که ۱۸۷ میلیون تومان قیمت داشــت امروز به ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید ۱۱۱ هم  از 
صد میلیون تومان عبور کرد و به ۱۰۴ میلیون تومان افزایش یافته است.وی ادامه داد: در دو سه روز اخیر شاهد سونامی 
افزایش قیمت بودیم و این قیمت های غیر منطقی از پنج شنبه هفته گذشته تا به امروز وجود دارد، به طوری که برخی 
از خودروها بین ۶ تا ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند. اگرچه این افزایش قیمت خودرو از روز سه شنبه 
آغاز شــد اما در روز گذشته به اوج خود رسید.رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو در 
شــرایط رکود به سر می برد، ادامه داد: تقاضا برای خرید وجود ندارد و افرادی که خودرو تحویل می گیرند، قیمت های 
باا اعام می کنند یا نمی فروشــند به همین جهت در بازار خریدار وجود ندارد.موتمنی خاطر نشــان کرد: نیاز بازار را 
افرادی تامین می کنند که در شرکت های خودرو سازی سرمایه گذاری کرده اند. این افراد نسبت به شرایط روز و با توجه 
به تغییر نرخ ارز فروش دارند و با باا رفتن قیمت ارز  قیمت های باا اعام می کنند.وی با اشــاره به اینکه خودروهای 
ایرانی در فضای مجازی معامله می شوند، ادامه داد:  همکاران ما در حال حاضر با ماشین های ایرانی بیگانه شدند، زیرا 
فردی اگر خودروی ایرانی از ما بخواهد، معلوم نیســت فروشنده ای داشته باشد یا خیر! قیمتی که ارائه می دهد معقول 
است یا خیر، بنابراین ماشین ایرانی فقط در فضای مجازی خرید و فروش می شود.موتمنی در مورد خودروی جانشین 
پراید هم گفت: در حال حاضر ماشین های پرایدی را که ارائه می کنند، معموا از موجودی انبار است و خودروهایی که 
کسری قطعات داشته اند را تکمیل و به مشتری تحویل می دهند. همچنین تیبا را جایگزین پراید قرار داده ند که البته 

نمی توان نظری در مورد آن داد.
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تصمیمات  دردسرساز بورسیگزیده خبر
شــاید زمانی که وزارت نفت مخالفت خود با عرضه پاایشی یکم 
که باقی مانده سهام دولت در چهار پاایشگاه است را اعام کرد، 
هرگز گمان نمی کرد که حرکت دومینووار نزول شاخص را آغاز 
کرده اســت؛ اتفاقی که در ابتدا باعث ریزش سهم های پاایشی 
و به تبع آن انواع ســهم های کوچــک و بزرگ بود و تصمیمات 
کوچک و بزرگی که برای بازگرداندن تعادل به بازار گرفته شــد، 
تقریبا اثرگذار نبود. موضعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه نیز به 
آن اشــاره و از عدم هماهنگی در تصمیم گیری در دولت انتقاد 
کرد.ترمز صعود بازار سرمایه در اواخر مرداد کشیده شد و حرکت 
این بازار به سمت تعادل همچنان کج دار و مریز است. اتفاقی که 
شــاید بتوان گفت اختاف نظر وزرا درمورد عرضه پاایشی یکم 
نقطه شــروع آن بود و سپس نحوه فروش سهام عدالت سلسله و 
تصمیماتی که درمورد بازار گرفته شــد به آن دامن زد. البته در 
این میان رفتار هیجانی تازه ورودهای بازار که تعداد آن ها کم هم 
نیســت در نزولی شدن حرکت شاخص بی تاثیر نبود. افرادی که 
صعود بی وقفه شاخص و تبلیغات دولت درمورد بورس، بسیاری از 
دارایی های خود را بدون هیچ دانشی به این بازار سپردند.هرچند 
بســیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که صعود بازار ســرمایه 
واقعی نیست و شاخص کل بورس و فرابورس نیاز به اصاح دارد 
اما کمتر کسی گمان می کرد شاخص بورس در کمتر از دو هفته 
از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عقبگرد کند.

مخالفت وزارت نفت و تشکیل صف های فروش!
اگر نگاهی به حال و روز بازار سرمایه طی یک ماه گذشته داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شد که انوع و اقسام تصمیماتی که درمورد 
این بازار گرفته شــد، چه تاثیرات چشــمگیری بر سرنوشت آن 
داشــت. ماجرا از روزی آغاز شد که خبر مخالفت وزارت نفت با 
تشکیل پاایشی یکم )باقی مانده سهام دولت در چهار پاایشگاه 
تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس( و عرضه بلوکی پاایشگاه ها 
توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد و سهام پاایشگاه ها 
که سهم های با پشتوانه و بزرگ بازار سرمایه هستند ریزش کرد. 
در آن روزها شاهد این موضوع بودیم که سهامدارانی که سهامدار 
سهام پاایشی هم نبودند و ســهم های مهمی مانند فوادی یا 
پتروشــیمی در سبد خود داشتند نیز اقدام به فروش سهام خود 
کردند. فرایندی که باعث شــد تقریبا ۸۰ درصد ســهام از صف 
خرید به صف فروش تغییر وضعیت دهند!هرچند در نهایت وزرات 
اقتصاد و وزارت نفت درمورد پاایشــی یکم به توافق رسیدند و 
عرضه این صندوق قطعی شــد، اما صفهای فروش بورس جمع 
نشد! البته در این میان نمی توان نقش نحوه فروش سهام عدالت 
توسط کارگزاری ها که باعث فشار فروش روی بازار شد را نادیده 

گرفت. البته چند روز بعد از این اتفاق اعام شــد فروش ســهام 
عدالت بلوکی می شــود؛ هرچند که ایــن تصمیم هم در تغییر 

حرکت نزولی شاخص به حرکت صعودی تاثیرگذار نبود.

معامات بازار یک قسمتی شد اما شاخص سبز نشد
در این میان دو قســمتی کردن ساعت معامات بورس تهران یا 
دوشــیفته کردن آن اتفاق افتاد که باز هم تاثیر منفی روی روند 
بازار داشت. این تصمیم با هدف کاهش فشار روی هسته معامات 
گرفته شــد و عمر آن فقط دو روز بود؛ با این حال به روند نزولی 

بازار دامن زد و لغو آن هم تاثیر مثبتی روی بازار نداشت.

عمر کوتاه کاهش حد نصاب صندوق ها با درآمد ثابت
تصمیماتی که درمورد حد نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق 
های با درآمد گرفته شــد نیز جالب توجه است. ماجرا از این قرار 
بود که ســقف حدنصاب ســرمایه گذاری صندوق های سرمایه 
گذاری با درآمد ثابت، در شــهریور ماه ســال ۱۳۹۵ معادل ۱۵ 
درصد بود که در آبان ۱۳۹۷ این حد نصاب به ۲۵ درصد رســید. 
در ابتدای ســال ۱۳۹۹ و در فروردین ماه ســال جاری، این حد 
نصاب ۱۰  درصد تعیین شد و در مرداد ماه سال جاری نیز طبق 
اعام ســازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه گذاری در 
ســهام این صندوق ها به پنج درصد کاهش یافت. تصمیمی که 
کارشناســان آن را محرکی برای ادامه روند نزولی بازار ســرمایه 
دانستند. البته عمر این تصمیم هم کوتاه بود و در ۳۰ مردادماه در 
جلسه ای که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور 
حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش سقف سرمایه گذاری 

در ســهام صندوق های بادرآمد ثابت به ۱۵ درصد افزایش یافت؛ 
هرچند که باعث صعود شاخص نشد.

کاهش نرخ خوراک هم بی تاثیر بود
در ایــن میان ضمن اینکه مســئوان، از رئیس جمهور گرفته تا 
معاون اول ریاســت جمهوری و وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از 
بازار ســرمایه به صورت مکرر تاکید کردند، وزیر نفت از کاهش 
قیمت خوراک پاایشگاه ها و پتروشیمی ها خبر داد. تصمیم که 
انتظار می رفت تاثیر مثبتی روی سهم های پاایشی بگذارد، اما 
صف فروش این سهام باز هم جمع نشد.در این شرایط عده ای نیز 
نقش حقوقی های بازار را بی تاثیر نمی دانند. هرچند این روزها 
شــاهد تکاپوی حقوقی ها برای حمایت از بازار هستیم اما همان 
روزهایی که حرکت بازار بر مدار نزولی آغاز شــد، حقوقی ها هم 
به صف های فروش پیوسته بودند و میزان فروش آن ها از میزان 

خریدشان پیشی گرفته بود.

فصل جدید بازارگردانی
در نهایت آخرین تصمیم ســازمان بورس که در راســتای بهبود 
وضعیت بازار گرفته شد، این بود که فرآیند جدید بازارگردانی با 
هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود. همچنین 
از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق های 
ســرمایه گذاری بود و بر این اساس تسهیاتی هم برای صندوق 
های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. تصمیمی 
که روز پنجشنبه گرفته و در روز شنبه باعث صعود شاخص کل 
شد. هرچند شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس 

همچنان روندی نزولی داشتند.

سیگنال گران بودن بازار به سهامداران
در همین رابطه روزبه شــریعتی در مــورد دخالت دولت در بازار 
ســرمایه اظهار کرد: نمی توان در کشوری که خیلی تصمیمات 
توســط دولت گرفته می شــود و دولت مالک شرکتهای بزرگی 
است، بگوییم بورس باید در اختیار بخش خصوصی باشد و عرضه 
و تقاضا به صورت تعادلی شکل گیرد زیرا این خواسته با ماهیت 
اقتصاد ما همخوانی ندارد.وی ادامه داد: به نظر من نهاد ناظر، ساز 
مان بورس و شورای عالی بورس در سه هفته اخیر که بازار نزولی 
بــود، تاش خود را برای متعادل کردن بازار به کار بســت اما در 
کل جالب نیســت قوانینی که گذاشته می شود سریعا لغو شود. 
برای مثال حد نصاب ســرمایه گذاری در ســهام صندوق های با 
درآمد ثابت کاهش یافت اما دوباره افزایش یافت. همچنین اعتبار 
کارگزاری ها را از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش دادند که یک حرکت 
غیرکارشناســی بود.این کارشناس بازار سرمایه  ادامه داد: زمانی 
که این تصمیمات آن هم در روزهایی که بازار نزولی است گرفته 
می شــود، سازمان این سیگنال را به بازار می دهد که بازار گران 
اســت. همچنین در کمیته تصمیم گیری درمورد بازار سرمایه، 
باید همه اصناف شامل اقتصاددانان، تحلیلگران، معامله گران و... 
حضور داشته باشــند تا تصمیمات کارشناسی گرفته شود. البته 
طی یک ماه اخیر سرعت اتفاقات زیاد و غیر قابل پیش بینی بود 
و نمی توان انتقاد زیادی وارد کرد؛ شاید اگر ما هم در آن موقعیت 

بودیم نمی دانستیم چه تصمیمی درست است.

انتقاد از رفتار دولت در دعوت از مردم برای بورسی شدن
شریعتی با اشــاره به حواشی پاایشــی یکم گفت: رفتار دولت 
درمورد پاایشــی یکم قابل بخشــش نیســت و حاکی از به هم 
ریختگی تصمیم گیری اســت. اتفاقی که افتاد نشــان داد این 
تصمیم کارشناسی گرفته نشــده است؛ درحالی که احتماا این 
تصمیم پاییز ســال گذشته گرفته شــده و باید همه جوانب آن 
سنجیده و روشن می شــد.وی با تاکید بر اینکه باید گفت نوک 
پیکان انتقاد به ســمت دولت اســت، اظهار کرد: دولت از مردم 
بدون هیچ تحلیل و استراتژی دعوت کرد وارد بازار سرمایه شوند. 
اینکــه دولت اعام کرد مردم دارایی خود را به بورس بســپارند 
حرف غیرکارشناسی بود و طبیعی است که مردم اعتماد خود را از 
دست بدهند.این کارشناس بازار سرمایه ضمن پیش بینی آینده 
روشن برای فرهنگ سرمایه گذاری در بورس گرفت: در یک ماه 
گذشته سازمان بورس و حقوقی ها برای بازگرداندن تعادل به بازار 

دست به کار شدند.

روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
بسته حمایتی ویژه برای شرکت های دانش 

بنیان صادرات محور سمنان
شــعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران بسته متنوعی از خدمات و تسهیات 
بانکی برای شــرکت های دانش بنیان صادرات محور این استان ارائه می کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، عباس زاهدی رئیس شعبه 
ســمنان این بانک با اعام این خبر، گفت: بر اساس توافق انجام شده با صندوق 
نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی، عاوه بر تخصیص تسهیات با نرخ سود 
۱۲ درصد برای شرکت های دانش بنیان، تعهد تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بدون اخذ 
صورت های مالی حسابرسی شده، امکان برخورداری از تخفیف کارمزد خدمات 
ریالی و پذیرش ضمانتنامه صادره توســط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق 
های پژوهش و فناوری دولتی برای شــرکت های دانش بنیان صادرات محور در 

نظر گرفته شده است

اقدامات جهت بهبود شرایط اقتصادی 
هم میهنان در دوران شیوع ویروس کرونا

بانک پاســارگاد در دوران شیوع ویروس کرونا، گام های مؤثری در راستای بهبود 
وضعیت اقتصادی هم میهنان برداشته است.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
این بانک در اوایل شــیوع ویروس کرونا، با توجه به بروز مشکات اقتصادی برای 
برخی از هم میهنان، همکاری خوبی با فعاان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و 
کارهای کوچک، در زمینه ی بازپرداخت تسهیات دریافتی انجام داد. این مساعدت 
از طریق اعطای مهلت سه ماهه و یا عدم دریافت جرایم متعلقه به مشمولین طرح 
انجام گرفت.بانک پاسارگاد همچنین در ماه های تیر و خرداد سال جاری، مطابق با 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیات ارزان قیمت ۱۰ میلیون ریالی 
را به افرادی که از طریق حســاب خود در این بانک، یارانه دریافت می کنند، در 
دستور کار قرار داد که طی آن در 4 مرحله، در مجموع مبلغ ۱.۱۶۶.۳4۰ میلیون 

ریال به تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۳4 خانوار تسهیات پرداخت کرد.

خدمات ویژه برای فعاان ترخیص کاا
بانک سامان، برای افراد و شرکت های فعال در حوزه ترخیص کاا خدمات ویژه  
طراحی و ارائه کرده است.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان خدمات ویژه ای 
برای افراد و شرکت های فعال در حوزه ترخیص کاری که در فرآیند ترخیص کاا، 
نیازهای مختلفی مثل دریافت ضمانت نامه گمرکی، تأمین نقدینگی در پرداخت 
هزینه های مختلف ترخیص کاا و مدیریت حساب های هر پرونده گمرکی دارند، 
طراحی و عرضه کرده است.این خدمات شامل صدور ضمانت نامه گمرکی برای 
ترخیــص کاران بدون نیاز به نیاز به حضور صاحب کاا، ارائه خط اعتباری برای 
پرداخــت هزینه های ترخیص کاا و ارائه تنخواه کارت به تعداد ترخیص کاران 
برای پرداخت و مدیریت یکپارچه هزینه های ترخیص کاا از حساب شرکت، 

است.
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عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، گفت: به هیچ عنوان دانش آموزی را 
که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا عائم دیگر شبیه 
سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستید. مسعود مردانی افزود: روند بستری 
نسبت به قبل کاهش یافته که دلیل عمده آن، استفاده عمومی از ماسک 
است. او افزود: کاش سفرها هم انجام نمی شد تا شرایط بهتری می داشتیم. 
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره نگرانی بین المللی از 
همراهی کرونا با آنفلوانزا در فصل سرد، گفت: افزایش تقاضا برای واکسن 
آنفلوانزا تعادل بازار را بر هم زده و بسیاری از تولید کنندگان، محصواتشان 
را پیش فروش کرده اند. متخصص بیماری های عفونی افزود: کســانی که 
بیماری های قلبی تنفسی دارند، مادران باردار، افراد باای ۶۰ سال، مبتایان 

به دیابت و…، حتماً واکسن آنفلوانزا استفاده کنند

براســاس تحقیق ارائه شــده در کنگره بین المللی انجمن تنفسی 
اروپــا، نوزادانی که با مقادیر بااتر کادمیــم در خون بند ناف خود 
متولد می شــوند، ممکن است در معرض خطر ابتا به آسم و آلرژی 
خردسالی قرار داشته باشند. کادمیم برای سامتی انسان خطرناک 
اســت و اســتفاده از آن در اتحادیه اروپا محدود اســت اما به طور 
گســترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال از آن در 
باتری ها، رنگدانه ها و به عنوان روکش فلزات دیگر استفاده می شود. 
این عنصر همچنین در توتون وجود دارد و می تواند از طریق سیگار 
کشیدن یا بو کردن دود ســیگار دیگر افراد وارد بدن شود.کادمیم 
نوعی فلز سنگین است. ما می دانیم که افراد می توانند از طریق غذا، 

آب و هوا در معرض فلزات سنگین قرار بگیرند.

معاون فناوری پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیســت فناوری 
از دســتیابی به ۳ این مهندســی ژنتیک شــده چغندرقند مقاوم به 
بیمــاری "رایزومانیا" خبر داد و گفت: ایــن این ها مقاومت خوبی در 
برابر آفت این گیاه دارند. دکتر محمدعلی ملبوبی با اشــاره به کشــت 
چغندرقند تراریخت در این پژوهشگاه با ابراز امیدواری از اینکه بتوانند 
به تجاری ســازی نزدیک شــوند، افزود: بعد از جنگ جهانی اول ایران 
تولیدکننده بذر چغندرقند شــد و این بذر از نادر بذرهایی است که به 
تولید ملی رســیده است و حتی توانســتیم این بذر را صادر کنیم. وی 
اضافه کرد: از سوی دیگر آنجایی که این بذر از اروپا به ایران منتقل شد، 
بیماری "رایزومانیا"ی چغندرقند به ایران نیز وارد شد. هر مزرعه ای که 

مبتا به این ویروس شود.

دانش آموزان با عائم 
سرماخوردگی به مدرسه نروند

 کادمیم، علت احتمالی آسم
 و آلرژی در کودکان

دستیابی به 3 این امیدبخش 
چغندرقند مقاوم به یک بیماری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بدون شرح

پشت فرمان موشک بی حاشیه ایتالیایی، آلفارومئو جیولیا
این آلفارومئو جیولیا کوادروفولیو ۲۰۲۰ اســت و در بهترین زمان ممکن پدیدار شــده اســت. جیولیا از زمان معرفی تاکنون 
جدی ترین رقیب برای پادشاه سوپر سدان های این کاس یعنی ب ام و M۳ بوده است. در واقع تا زمانی که ب ام و نسخه CS از 
M۳ را عرضه کند بی شک آلفارومئو محصولی عالی برای راننده خواهد بود. فعًا منتظر رونمایی از نسل جدید M۳ هستیم اما تا 
آن زمان باید پشت فرمان آلفارومئو جیولیا کوادروفولیو بنشینیم خودرویی که پرفورمنس فوق العاده ای را ارائه می کند و تغییرات 
رخ داده در آن باعث شده اند این خودرو بهتر از هر زمان دیگری باشد. از نظر ظاهری این خودرو سایر به روزرسانی های خانواده 
جیولیا را به همراه دارد. بدنه کامًا مشابه نسخه های قبلی بوده و فقط چراغ های عقب از نوع LED هستند. همچنین نشان های 
روی بدنه و ســایر تریم ها نیز تیره تر شــده اند. طیف جدیدی از رنگ های بدنه نیز عرضه شده که شامل قرمز، سبز و زرد طایی 
می باشد. کالیپرهای ترمز را نیز می توان به رنگ های مشکی براق، قرمز یا زرد درآورد. اگرچه رنگ های بدنه از مدل های خاطره انگیز 
آلفارومئو گرفته شده اند اما تجربه رانندگی جیولیا کوادروفولیو ۲۰۲۰ کامًا به روز می باشد. نقطه مرکزی این مجموعه پیشرانه ۶ 

سیلندر ۲.۹ لیتری توئین توربویی است که قدرت ۵۰۳ اسب بخاری و گشتاور ۶۰۰ نیوتون متری تولید می کند.

قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی جهان ۲۰۲۱

غیبت ایران برای سومین دوره پیاپی
مراسم قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی جهان در غیاب تیم ملی ایران در مصر انجام شد و ۳۲ تیم در ۸ گروه جای گرفتند. مراسم 
قرعه کشی بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال  قهرمانی جهان در مصر انجام شد. این اولین دوره از مسابقات قهرمانی جهان است 
که با ۳۲ تیم انجام می شود. این مسابقات  قرار است از ۲۴ دی تا ۱۲ بهمن در چهار مکان و به میزبانی مصر انجام شود. ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا ۲۰۱۴ چهارم شد و برای اولین بار جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۵ را کسب کرد. این سومین دوره پیاپی 
است که تیم ملی ایران نتوانسته جواز حضور در این مسابقات را بگیرد. تیم ملی ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ 
نتوانست در جمع ۴ تیم برتر این رقابت ها قرار گیرد و در نهایت با کسب عنوان های پنجمی و ششمی شانس حضور در قهرمانی جهان را 
از دست داد. ۳۲ تیم حاضر در ۸ گروه تقسیم شدند. مصر به عنوان میزبان حق انتخاب گروه انتخابی خود را داشت و گروه G را انتخاب 

کرد. هنوز تکلیف دو تیم هم مشخص نیست. برنامه مسابقات قهرپانی مردان جهان در موعد مقرر منتشر خواهد شد.

کز سعد و حمد یافت معالی وکبریابوسعد، نجم سعد و محمد، سپهر حمد از کِبریاست محض ه  کِبرست و ه ریاصدری ه ر شمایل و اخاق لطف او صطفامعلوم شد ه ام فتوت ه ذات او مختوم شد چنانکه نبوت ه م
چون دین ه ضربت و شرفِ تیغِ مرتضاملک زمین ه  کلک و بنانش قرار یافت بینم همی معاینه از مُکرَمات او

رچ آن ده ام زکرامات اولیا انعام او مَطَر شد و احسان او صبادنیا چو بوستان شد و ذاتش رو چو گُل

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

تنها چند روز پس از انتشار لینک های دانلود غیرقانونی 
فیلم »خرس« ساخته خسرو معصومی بر بستر اینترنت، 
با تاش های صورت گرفته و تعامل با درگاه های مختلف 
اینترنتی خــارج از کشــور، جلوی دانلود این نســخه 
گرفته شد. از روز گذشــته پس از تاش های پیچیده و 
شبانه روزی صورت گرفته، در جستجوی مرورگر گوگل 
امکان دانلود این نسخه غیرقانونی در سایت های مختلف 
خارج ازکشــور مسدود شــد و مبادی انتشار فیلم ها در 
داخل کشور نیز انتشار فیلم »خرس« را منوط به کسب 
مجوز پخش در پلتفرم های نمایش فیلم و ارائه رســمی 
نســخه قانونی فیلم اعام کرده اند. »خرس« فیلمی به 
کارگردانی و نویسندگی خسرو معصومی و تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی اســت. این فیلم برای اولین بار در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که 
ســیمرغ بهترین بازیگر مرد برای فرهاد اصانی و ســیمرغ بهترین صداگذاری برای محمدرضا دلپاک 
را به همراه داشــت. حقوق کامل فیلم سینمایی »خرس« را موسســه رسانه های تصویری سابق ، در 
اختیار داشــته که پس از انحال موسســه مذکور و ادغام آن، در سال ۹۸ کلیه دارایی های آن موسسه 
به بنیاد ســینمایی فارابی منتقل شده است. بنیاد سینمایی فارابی از لحظه اطاع از عرضه غیر قانونی 
فیلم ســینمایی خرس در یوتیوب، ضمن بررســی ابعاد موضوع جهت استیفای حقوق معنوی و مادی 
فیلم، پیگیری ازم را به عمل آورد و به عنوان مالک فیلم، در اولین اقدام ضمن ارسال ایمیل رسمی به 
یوتیوب، خواستار توقف نمایش و حذف فیلم خرس در این پلتفرم جهانی شد. از آن روز به بعد، بنیاد 
فارابی تاش کرد تا با ارائه اسناد حقوقی مرتبط به فیلم، هر چه سریع تر از پخش و نمایش غیرقانونی 

فیلم جلوگیری شود."

سال های سگی
رمان ســال های سگی اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از 
مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای 
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نسل خود است. 
کتاب سال های ســگی یک رمان سیاه، بسیار جدی 
و خشن است که نویســنده در رویدادهای مختلف، 
هویت واقعی شــخصیت های اصلی کتاب را تا لحظه 
آخر پنهان می کند و خواننده را برای کشف حقیقت 
به چالش می کشــد. به همین خاطر در بین کارهای 
ماریو بارگاس یوسا، این رمان را می توان جزء کارهای 
ســخت او تلقی کرد. در بخشی که درباره کتاب آمده 
است، می خوانیم: یکی از بن مایه های سال های سگی 
خشونت است. به گمان بارگاس یوسا در جوامعی که 
پایه آن بر بی عدالتی اســتوار است نه تنها مجالی برای گفت وگو و بحث و مناظره در میان نیست 
بلکه هیچ مجرایی برای ایجاد ارتباط انسانی وجود ندارد. بخش گسترده ای از این رمان در مدرسه 
نظامی »لئونســیو پرادو« در جریان است. مدرسه ای که می توان آن را نماینده زندگی ناعادانه و 
نابرابر مردم در نظر گرفت. همان طور که احتماا حدس زدید این همان مدرسه ای است که خود 
نویسنده در آن دو سال را سپری کرد. مدرسه ای که به اصطاح خودمانی قانون جنگل در آن حکم 
می راند. مدرســه در شهر »لیما« قرار دارد و صحنه ابتدایی کتاب درباره دانش آموزان این مدرسه 
نظامی اســت که در حال برنامه ریزی برای دزدیدن سواات امتحان شیمی هستند. دانش آموزان 
برای تعیین اینکه چه کســی ماموریت را انجام دهد طاس می اندازند و طبیعتا کسی که قرعه به 
نامش بیفتد نمی خواهد ترسو جلوه کند چراکه در این مدرسه – یا شاید بهتر است بگوییم پادگان 

– ترسوها همیشه با مشکل مواجه خواهند شد.

ماریو بارگاس یوسا
خورخــه ماریو پــدرو بارگاس یوســا داســتان نویس، 
مقاله نویس، سیاســت مدار و روزنامه نگار پرو است. یوسا 
یکی از مهم ترین رمان نویســان و مقاله نویســان معاصر 
آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل خود 
اســت. وی هم اکنون به دعوت دانشــگاه پرینستون به 
عنوان استاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول 
اســت. ماریو بارگاس یوسا بیست ســاله بود که اولین 
داستانش منتشر شد؛ داستان کوتاهی بود به اسم »سر 
دسته ها« که در یکی از نشریات پایتخت به چاپ رسید. 
اما راه درازی را در پیش داشــت و شاید خودش هم آن 
قدر جاه طلبی نداشت که روزگاری نامش را در میان سه 
نویسنده بزرگ آمریکایی جنوبی ببیند. امروز اما ادبیات 
پر رونق آمریکای اتین مدیون گابریل گارسیا مارکز، فوئنتس و یوسا است. یوسا از همان سنین نوجوانی 
با نشــریه اکرونیکا همکاری داشت. با چاپ نخســتین شعرهایش و سازماندهی اعتصابات دانشجویی 
نخســتین سال های دانشگاه، چهرهٔ یک روشــنفکر تمام عیار را به خود گرفت. به کارهای مختلفی رو 
آورد کــه چیزی جز تاش معاش نبود. اما در کنار این کارها ادبیات و حقوق را با عاقه دنبال می کرد. 
ســال ۱۹۵۸ بود که موفق به دریافت یک فرصت تحصیلی در دانشگاه مادرید شد. سال بعد مجموعه 
داستان های کوتاهش در بارسلون به چاپ رسید. او سرانجام مثل خیلی دیگر از هنرمندان و روشنفکران 
آمریکای اتین از پاریس سر درآورد. جالب آن که در همین شهر بود که با بورخس، فوئنتس و تعدادی 
دیگر از نویســندگان اسپانیولی زبان آشنا شد. در سال ۱۹۶۳ اولین رمانش منتشر شد؛ دوران قهرمان 
ماجرای دخالت نظامیان در عرصه سیاست و تبعات شوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. چیزی 

که به تقدیر محتوم بسیاری از ملت های جهان سوم، به خصوص آمریکای اتین بدل شد.

فارابی ، دانلود "خرس" را مسدود کرد


