
 فوت ۱۱۷ بیمار
 کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۲۱۵۲ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شدند، گفت: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند.دکتر سیما سادات اری، گفت: تا دیروز ) ۱۷ 
شهریور ۱۳۹۹( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،۲۱۵۲ بیمار 
جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۱۱۱۶نفر از آنها 
بســتری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۳۸۸ هزار و ۸۱۰ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۲۲ هزار و ۴۱۰ نفر رسید.اری با بیان 
اینکه خوشــبختانه تا کنون ۳۳۵ هزار و ۵۷۲ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد:  ۳۷۳۳ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار  دارند.وی تاکید کرد: تا کنون ســه میلیون و ۴۰۶ هزار 
و ۵۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.به گفته 
اری، بر اســاس آخرین اطاعات کرونا در کشور استان های تهران، 
مازندران، گیان، قم، اصفهان، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی، 
کرمان، خراسان شمالی، ســمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت 

قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضایی صاحبخانه ایم و قابل قبول نیست که با مشکات این دستگاه همانند مهمان برخورد کنیم یا مثل برخی که سال ها در 
نظام مسئولیت داشتند، بعد از ۴۰ سال ژست منتقد به خود گرفته اند. این مجموعه متعلق به همه مسئوان عالی قضایی است و باید نسبت به آن پاسخگو باشیم چرا 
که اکنون ما مصداق آیه شریه »إِن َمَکناُهم فِی اأَرض« هستیم. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه، بر ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و صیانت از سامت 

جانی دانش آموزان و کادر آموزشی و پژوهشگران کشور تأکید کرد.....
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آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد

نباید اجازه داد کسی فرصت ارتکاب فساد اقتصادی پیدا کند
info@sobh-eqtesad.ir

کرونا در نگاه امروز پژوهشگران
دو ســه روز قبل توئیتــی را میخواندم که میگفــت: »گروهی از 
دانشــمندان طی یک تحقیــق دریافته اند که ویــروس کرونا در 
مکانهای سربســته از طریق هوا به آسانی به انسان انتقال می یابد 
و تنها نشســتن بر کنار در و یا پنجره های باز است که انتشار آن 
کمی کاهش می یابد«. این توئیت میگوید: » پژوهشگران با تمرکز 
روی مسافران یک اتوبوس آلوده در چین به این نتیجه رسیده اند 
که این تحقیق را در نشــریه » طب داخلی جاما « منتشر کنند«. 
گویا اتوبوس مزبور حامل زائران بودائی بوده و در اوایل سال ۲۰۲۰ 
در ماه ژانویه از )ووهان( چین به شــهر )نینگبو( میرفته اســت و 
فقط یکی از مســافران آن در گذشــته به کویــد ۱۹ مبتا بوده و 
مدتها گذشــته و نجات یافته بوده اســت. پژوهشگران دریافته اند 
که در این ســفر که کمتر از یکســاعت به طول انجامیده فقط در 
اثر انتشــار ویروس از طریق ناقل در هوا ۲۴ مســافر دیگر به کوید 
۱۹ مبتا شــده اند. گزارش می گوید، این ابتا شــامل مسافرانی 
که در ردیف آخر اتوبوس هم اســکان داشــته اند شده است. تنها 
کســانی که در کنار )پنجره باز( نشســته بودند از ابتا به ویروس 
کرونا مصون مانده اند. این تحقیق اگر چه میدان های تجربه را به 
تعدد طی نکرده اکن شاهدی بر پیچیدگی رفتار این ویروس است. 
بســیاری از دانشــمندان بجز در حوزه پاندمیک ویروس کوید ۱۹ 
بــه اظهارنظر در حوزه های دیگری هم به انتقال نظر پرداخته اند. 
مقاله دیگری را در همین را بطه میدیدم که بر محور نظریه »ســه 
جهان« پوپر تمرکز خود را روی تاثیر این ویروس بر عقانیت حاکم 
بر حیات بشر گذاشته و اینگونه مینویسد که: »ویروس کرونا چگونه 
می تواند تأثیری وسیع و گســترده بر زیست  بوم عقانیت بگذارد 
و به واســطۀ وجود ســه جهان  چگونه ویروس هایی که تهدیدی 
برای انســان هســتند، می توانند تهدیدی برای کل حیات در کرۀ 
زمین باشــند. از طرفی مقالۀ مذکور ضمــن تأکید بر تفاوت مهم 
معرفت شناختی علم و تکنولوژی توضیح می دهد نقش نقادانۀ علم 
به تکنولوژی تا چه اندازه اهمیت دارد و در عین حال می تواند الهام  
بخش تکنولوژی  های پاک و الهام  بخش ابداع تکنولوژی هایی برای 
جلوگیری از بحران های بیشتر داشته باشد. این مقاله تاکید می کند 
که رویکرد درســت، قرار دادن تکنولوژی در سپهر عقانیت است، 
اتخاذ رویکردهای غیرعقانی و فلسفه هایی که علم را به تکنولوژی 
فــرو می کاهند یا آن دو را باهم خلط می کنند، نه تنها نادرســت 
است، بلکه زمینه  ســاز بحران های بیشتر و عمیق تر نه تنها برای 
انســان، بلکه برای کل حیات در کرۀ زمین اســت«. بحران امروز 
کرونا تا امروز کــه نزدیک به ۹ ماه جهان را به چالش تکنولوژیک 
و مطالعات کشیده قطعا بی تاثیر در فرایندسازی در عقانیت بشر 
نبوده است. گاهی یک پدیده میتواند برای بشر شوق حیات ایجاد 
نماید من باب مثال رفتن انسان به کره ماه اینگونه بود که در انسان 
شوق ایجاد میکرد اما کرونا در طول عمر خود بشریت را دچار ترس 
کرده است. اینکه در جهان مبتایان به نزدیک ۳۰ میلیون میرسند 
و هنوز امیدی برای راه چاره در مقابله با این ویروس دست نیافتنی 
است بدون شک چنگال های راهبردی دانش پزشکی را قفل کرده 
و همین فرایند محور عقل بشــر را به تکاپو برده است. اینکه مردم 
جهان امــروز در خصوص کرونا چند گونه فکر و نگاه دارند و تاثیر 
اخبار عدم موفقیت جهانی در درمان آن بر مردم چه بوده خود یک 
پدیده محسوب میشود. پدیده ای که برای این مردم در این شرایط 
زمانی دهشــت زاست اما همین بشر در گذشــته نیز با امثال این 
پدیده ها دست و پنجه نرم کرده است و در همان دوره ها هم بطور 
نسبی در مهار پدیده موفق عمل کرده،، کشته داده،، تست کرده،، 
زمان گذاشــته،، به راه چاره رسیده. نگاه امروز پژوهشگران درمان 
یاب اول شــناخت پدیده بوده و سپس به دنبال مهار آن رفته اند. 
اینکه هنوز در یک پژوهش اعام میشود این ویروس از طریق هوا 
هم سرایت پذیر است یعنی امروز پژوهش در حوزه اولی بسر میبرد 
و دوره شناخت خود را تکامل نبخشیده پس نباید بزودی منتظر راه 
درمان بود و در حوزه عقانیت راه همزیســتی با کوید ۱۹ تنها راه 

گذار عمر در ترکیب دادن زندگی در احتیاط است.
 والسام  

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا با خروج خود از برجام و نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ ســازمان ملل با هدف از پای درآوردن جمهوری اسامی از ۲ سال 
و نیم گذشــته تاکنون تحریم های ظالمانه و ناعادانه ای علیه ملت ایران 
اعمال کرده است، گفت: تاریخ نشــان داده که مردم ایران در برابر گردن 
کشــی، قلدری و زورگویی یک قدرت تسلیم نخواهد شد.حجت ااسام 
والمسلمین دکتر حسن روحانی دیروز دوشنبه در دیدار وزیر امور خارجه 
سوئیس با وی، با اشاره به اینکه معیار در روابط کشورها باید مقررات بین 
المللی و قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل باشد، اظهار داشت: 
آمریکا سالهاســت که بدنبال حذف نظام جمهوری اسامی و مداخله در 
امور داخلی ایران است و آقای ترامپ در یک محاسبه غلط فکر می کرد که 
با فشار به ایران و جنگ اقتصادی می تواند نظام جمهوری اسامی را ظرف 
ســه ماه از پای درآورد.دکتر روحانــی با تاکید بر اینکه ما به مقررات بین 
المللی و توافقات چند جانبه پایبند بوده و خواهیم بود، گفت: هر روزی که 
آمریکا تصمیم بگیرد از اشتباهات خود دست بردارد، اقدامات غیر قانونی 
خــود را جبران کرده و به  قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام برگردد، راه برای او باز 
است.رئیس جمهور تاکید کرد: امروز برای آمریکایی ها کاما روشن شده 
که اشتباه کرده اند و با فشار و تحریم به هدف خود نخواهند رسید.رئیس 
جمهور، تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسامی ، ترور یک 
مقام عالیرتبه نظامی ایران در یک کشور دیگر و همچنین تعرض به حریم 
هوایی ایران را نمونه های بارز تروریســم اقتصادی، عملیات تروریستی و 
تروریسم هوایی از سوی این کشــور عنوان کرد و افزود: انتظار ما از همه 
کشــورهای دوست و آزاد جهان این است که در برابر تروریسم و اقدامات 
غیرقانونی که آمریکا در طی این ســالها مرتکب آن شده، سکوت نکنند.

دکتر روحانی با بیان اینکه انتظار ما این بود که در شــرایط شیوع ویروس 
کرونا، کشورهای اروپایی در برابر  تروریسم اقتصادی آمریکا که حتی مانع 

از ورود دارو به ایران شده است، اقدام عملی قاطع و صریحی انجام دهند، 
خواستار فعال تر شدن کانال مالی سوئیس و ایفای نقش موثر تر و مفید تر 
آن شد.ئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از سوئیس به عنوان 
یک کشــور مهم در قاره اروپا نام برد و با اشاره به روابط خوب و دوستانه 
دو کشــور طی سال های گذشته، بر توسعه روابط تهران – برن در زمینه 
های مختلف علمی ، بهداشتی ، کشاورزی، محیط زیستی و .. تاکید کرد. 
دکتر روحانی همچنین با اشاره به شیوع ویروس عالمگیر کرونا در بسیاری 
از کشــورهای جهان، ابراز امیدواری کرد دو کشور با به اشتراک گذاشتن 
تجربیات خود در زمینه مقابله با بیماری کووید ۱۹، همکاری های خود در 
این زمینه را توسعه دهند.» ایگناتسیو کاسیس« وزیر امور خارجه سوئیس 
نیز در این دیدار، با اشــاره به یکصدمین سالگرد تاسیس روابط سیاسی و 
دیپلماتیک دو کشــور، روابط ایران و ســوئیس را بسیار خوب و صمیمانه 
خواند و بر توســعه و تعمیق این روابــط درهمه زمینه ها تاکید کرد.وزیر 
خارجه سوئیس با اشــاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات بین المللی 
از ســوی همه کشورها، گفت: همه کشورهای جهان باید بدانند یک نظام 
حقوقی قوی در دنیا برقرار است تا بتوانند با امنیت خاطر زندگی کنند به 
همین خاطر مهم است که بویژه کشورهای قدرتمند به مقررات و قوانین 
بین المللی به طور کامل پایبند باشند.ایگناتسیو کاسیس ، با بیان اینکه از 
مشکات ناشی از اعمال تحریم های آمریکا برای مردم ایران آگاه هستیم، 
گفت: کانال مالی سوئیس برای رفع این مشکات طراحی و راه اندازی شده 
و برای ایفای نقش مفید این کانال تــاش خواهیم کرد.وزیر امورخارجه 
ســوئیس با بیان اینکه برای رفع مشکات همچنان در کنار ایران هستیم 
و برای ایفای نقش خود تاش خواهیم کرد، گفت: در این سفر دیدارهای 
بسیار خوبی با مقام های جمهوری اسامی داشتم که این ماقات ها می 
تواند مبنای توسعه و تقویت روابط دو کشور در زمینه های مختلف باشد.

بازار دیروز خریدو فروش خودرو رکورد جدیدی را ثبت و افزایش قیمتها 
در آن بــه ۳۰میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی و مونتاژ رســیده 
است. این درحالیست که وزارت صنعت همچنان سکوت کرده و نظاره گر 
بازار اســت.بازار خرید و فروش خودرو دیروز نسبت به روز گذشته با رشد 
بیشتر قیمت ها روبرو شــده است. به نحوی که قیمت خودرو به صورت 
ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسئول و یا واحد نظارتی پاسخگوی به 
هم ریختگی بازار خودرو نیست.در روز گذشته رشد قیمتها تا ۲۵ میلیون 
تومان در انواع خودروهای داخلی رسیده بود اما امروز قیمت ها رکورد ۳۰ 
میلیون تومانی را زده است.شک افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو 
نیز عامت سوال بســیاری دارد که هنوز هیچ مسئولی پاسخی برای آن 
ندارد جالب اینجاســت هیچ معاماتی در بازار صورت نمی گیرد اما روند 
افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.افرادی که خواستار فروش خودروهای 
خود بودند به تاســی از آگهی های اغوا کننــده فضای مجازی رقم های 
نجومــی را برای خودروهای خود اعام می کنند این درحالی اســت که 
خریداری در بازار نیســت و فقط فروشــندگان با افزایش قیمتها بازار را 
به هم ریخته تر از روز گذشــته می کنند.نکته قابل توجه سکوت وزارت 
صنعت در جوان افزایش قیمتها در بازار خودرو است هنوز هیچ مرجعی 
از وزارت صنعت دایل افزایش قیمت خودرو را در بازار اعام نکرده است 
و این موضوع عاملی شــده تا داان و واسطه گران به اقدامات خود ادامه 
داده و همچنان قیمتهای مختلفی را برای انواع خودروها اعام می کنند.

در بازار دیروز ســمند ال ایکس با افزایش ســه میلیون تومانی با قیمت 
۱۷۳ میلیون تومان، ســمند سورن با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت 
۲۱۶ میلیون تومان، پژوه ۴۰۵ با فزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۷۴ 
میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بــا افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت 
۱۸۸ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بــا افزایش ۱۳ میلیون تومانی با 
قیمــت ۲۳۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶v۸ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با 
قیمت ۲۳۰ میلیون تومان، رانا با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۲ 
میلیون تومان و هایما با افزایش ۳۰ میلیون تومانی با قیمت ۶۶۰ میلیون 
تومان در بازار به ثبت رســید است.همچنین پژو i ۲۰۷ دستی با افزایش 
۹ میلیون تومانی با قیمت ۲۷۵ میلیــون تومان، پژو ۲۰۷i اتوماتیک با 
افزایــش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۳۹۰ میلیون تومان، دنا با افزایش 
۹۱۳ میلیــون تومانی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان، دنا پاس با افزایش 
۵ میلیــون تومانی با قیمت ۲۸۹ میلیون تومــان، پراید ۱۱۱ با افزایش 
۶ میلیــون تومانی با قیمت ۱۱۰ میلیون تومــان، پراید ۱۳۱ با افزایش 
۴ میلیون تومانی با قیمت ۹۵ میلیــون تومان، پراید ۱۳۲ با افزایش ۳ 
میلیون تومانی با قیمــت ۹۹ میلیون تومان، تیبا۲ با افزایش ۸ میلیون 
تومانی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با افزایش ۵ میلیون 
تومانی با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان، ساینا با افزایش ۸۱میلیون تومانی با 
قیمت ۱۳۳ میلیون تومان، سراتو با افزایش ۳۵ میلیون تومانی با قیمت 

۷۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

 ثبت رکوردهای جدید در بازار خودرو
 مسئوان وزارت صنعت روزه سکوت گرفته اند

واکاوی تغییرات نرخ سود در بازارهای مختلف؛ 

طوفان تورمی بهار تا  افت تابستانه شاخص بورس
 با کاهش۷0 درصدی فروش در سایه تهدید کرونا؛

خطر ورشکستگی صنعت 
لوازم التحریر

با 40۵۷0 واحد کاهش :

شاخص بورس به مرز کانال 1۵00000 واحد رسید

 مدارس در حالی بازگشایی شده اند که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فروش نوشت افزار تا ۷۰ درصد کاهش 
داشته و خطر ورشکستگی بر این صنعت سایه انداخته است؛ رییس اتحادیه لوازم التحریر در این باره می گوید: 
معادل ۳۰ درصد ســال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت 
افزار مواجه بودیم.در سال های گذشته که سایه ویروس کویید ۱۹ یا همان کرونا که این روزها عموم مردم در 

سراسر جهان آن را می شناسند....

به مناسبت هفته بانکداری اسامی 

 کارنامه درخشان بانک پارسیان 
در حوزه بانکداری اسامی

بانک پارسیان ازجمله بانک  های خصوصی است که طی سال های اخیر در حوزه بانکداری به ویژه 
بانکداری اســامی کارنامه قابل  قبولی داشته است. ایجاد صندوق مستقل بانکی قرض الحسنه، 
ایجاد مرکز تخصصی تحقیقات بانکداری اسامی، طراحی مدل مطلوب یک بانک اسامی، اجرای 
طرح پیمان روستایی، راه اندازی اپلیکیشن قرض الحسنه و طراحی و مهندسی ابزار ودیعه محل 
کار، به عنوان نماد حمایت از بانکداری اســامی، گزیده ای از دستاوردهای بانک پارسیان در این 
حوزه است. اقتصاد در حال گذران روزهای بسیار سختی  است. روزهایی که بدون کمک نظام بانکی 
گذشــتن از آن تقریبا غیرممکن است. آنگونه که کارشناسان اقتصادی می گویند نظام بانکداری 
هرکشــوری به منزله قلب اقتصادی آن است که منابع را به بخش های مختلف اقتصاد پمپاژ می 
کند. در چنین شرایطی هرگونه اشکال و نقص، سایر بخش های  حقیقی اقتصاد را متاثر می سازد؛ 
در حالی که  نظام بانکی سالم می تواند اوضاع اقتصادی را تا حد قابل قبولی  بهبود بخشد. همین 
مساله موجب شد تا توانمند سازی نظام بانکی با تکیه بر مفاهیم فقه نظام در دستور کار قرار گیرد. 
پس از پیروزی انقاب اسامی بود که با هدف تطهیر نظام پولی و بانکی کشور ازمقوله ربا، تاش 
های متعددی صورت گرفت . اولین اقدام جدی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در شهریور ۱۳۶۲ بود.تغییرکامل نظام بانکی در اوایل انقاب اسامی کاری بزرگ و بی سابقه 
در صحنه بین المللی  بود. بانکداری بدون ربا، گرچه در ابتدا آن چنان مورد حمایت اســاتید علم 
اقتصاد قرار نگرفت، اما اکنون به عنوان پیش نیاز ورود به بانکداری اسامی مورد توجه ویژه واقع 
شده است.بدیهی است هر طرح جدیدی همواره با اشکاات و نواقصی همراه است که می بایست 
پس از یک دوره گذار اصاح شــود و بانکداری بدون ربا نیز از آن مستثنی نیست. بنابر این  مقرر 
گردیده بود طرح مذکور به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از شناسایی چالش ها، مجدداً مورد 
بازنگری اساسی قرار گیرد. اکنون  حدود چهار دهه از تصویب این قانون سپری می شود. با وجود  
برگزاری کنفرانس ها، نشست های تخصصی و تولید محتواهای فنی در مجات تخصصی، هنوز تا 
رســیدن به بانکداری مطلوب اسامی، راه نرفته زیادی وجود دارد . با وجود چالش هایی که نظام 
پولی و بانکی کشور در حدود چهار دهه فعالیت خود با آن مواجه بوده ، بانک پارسیان در نزدیک 
به دو دهه فعالیت خود، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است. این بانک در صدد است با 
تکیه بر زیر ساخت های تخصصی خود همچون ظرفیت صندوق قرض الحسنه پارسیان به عنوان 
تنها صندوق قرض الحسنه مستقل بانکی کشور، ایجاد مرکز تخصصی تحقیقات بانکداری اسامی، 
تجربه و دانش فنی پرسنل و همکاری نزدیک با مراکز تخصصی حوزه بانکداری اسامی همچون 
پژوهشگاه فقه نظام، با نگاهی تحول خواه، ضمن آسیب شناسی مشکات نظام بانکداری کنونی و 
شناسایی چالش های نوپدید، راهکارهایی برای بهبود شرایط سیستم بانکی ارائه کند.  امید است 
که با طراحی افقی نوین از آنچه در سیستم بانکداری کنونی در حال حرکت است به طراحی مدل 

مطلوب یک بانک اسامی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام بپردازد.

ایجاد صندوق مستقل بانکی قرض الحسنه
مطابق با برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسامی ایران، شبکه بانکی کشور موظف شد، به منظور 
گســترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحســنه، منابع فراهم آمده از حساب های پس 
انداز قرض الحســنه را صرفاً برای اعطای تسهیات قرض الحســنه به کار گیرد. در همین راستا، 
بانک پارســیان به عنوان بانک پیشــرو در انجام تکالیف بانک مرکزی اقــدام کرد و در تاریخ یکم 
اســفندماه ۱۳۹۱ موفق به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه پارسیان شد. صندوق قرض 
الحسنه پارسیان به عنوان نخستین صندوق قرض الحسنه مستقل شبکه بانکی کشور در آبان ماه 
۱۳۹۲ طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی و اتصال به سامانه تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج بانک مرکزی، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. این صندوق با اتکا به سرمایه دانش، تخصص 
و پشتکارکارکنان خود، تاش می کند منابع مالی ارزان قیمت را تجمیع کند و آنها را با مدیریت 
صحیح و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، دراختیار اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه قرار دهد. 
در همین راستا نیز تفاهم نامه های گوناگون بین این صندوق و مؤسسات مختلف همچون کمیته 
امداد، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی، انجمن حمایت از بیماران هموفیلی و ...، منعقد گردیده است.

ایجاد مرکز تخصصی تحقیقات بانکداری اسامی
مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اســامی بانک پارســیان، با هدف انطباق فعالیت های بانک 
با موازین بانکداری اســامی، در ســال ۱۳۹۵ ایجاد گردید. از جمله وظایف این مرکز در زمینه 

مطالعات بانکداری اسامی، موارد زیر را می توان نام برد:
ادامه در صفحه سوم

روحانی در دیدار وزیر خارجه سوئیس:
 تاریخ نشان داده مردم ایران در برابر گردن کشی

 و قلدری تسلیم نخواهد شد
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خطیب زاده در نشست خبری:

نقض قطعنامه ۲۲۳۱ پایان برجام است
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آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردگزیده خبر

نباید اجازه داد کسی فرصت ارتکاب فساد اقتصادی پیدا کند
رییس قوه قضاییه گفت: ما در دســتگاه قضایی صاحبخانه ایم و قابل قبول نیست که با 
مشــکات این دســتگاه همانند مهمان برخورد کنیم یا مثل برخی که سال ها در نظام 
مســئولیت داشتند، بعد از 40 سال ژست منتقد به خود گرفته اند. این مجموعه متعلق 
به همه مسئوان عالی قضایی است و باید نسبت به آن پاسخگو باشیم چرا که اکنون ما 
مصداق آیه شــریه »إِن َمَکناُهم فِی اأَرض« هستیم. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
آیت اه ســید ابراهیم رییسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به 
آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه، بر ضرورت 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و صیانت از سامت جانی دانش آموزان و کادر آموزشی 

و پژوهشگران کشور تأکید کرد.

صیانت از اندیشه نسل جوان در گرو اجرای منویات رهبری است
رییس قوه قضاییه همچنین لزوم صیانت از فکر و اندیشــه دانش آموزان و دانشجویان را 
متذکر شــد و گفت: صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و دانشجویان و خردمندی و 
خردورزی نســل جوان و نوجوان ما در گرو اجرای منویات مقام معظم رهبری در دیدار 

مسئوان آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور است.

نقش تربیت نیروی مؤمن و انقابی در کاهش آسیب های اجتماعی
آیت اه رییســی با اشاره به نقش دســتگاه های فرهنگی و آموزشی در تربیت نیرو های 
فرهیخته و متعهد، خاطر نشــان کرد: تعلیم و تربیت بــه هنگام از مهم ترین عناصر در 
پیشــگیری از وقوع جرم اســت و اگر فکر و اندیشــه فرزندان این مرز و بوم بر اســاس 
آموزه هــای انقابی و فرهنگ دینی پرورش یابد، شــاهد کاهش آســیب های اجتماعی 

خواهیم بود.

طرح جامع برای نهادینه کردن برگزاری دادگاه های اقتصادی
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مقام معظم رهبری به خاطر 
موافقت ایشان با پیشنهاد دستگاه قضایی برای تداوم برگزاری دادگاه های ویژه رسیدگی 
بــه اخال در نظام اقتصادی، از ارائــه طرحی جامع برای نهادینه و نظام مند کردن روند 

برگزاری این دادگاه ها سخن گفت.

می خواهیم هم بیت المال حفظ شود؛ هم دادگاه ها عادانه باشد
آیت اه رییســی با تأکید بر تداوم دادگاه های مفســدان اقتصادی در عین حال گفت: به 
دنبال آن هســتیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و 
اضطراری به رویه ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق 
بیت المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادانه 

پیگیری شود.

نباید اجازه داد کسی فرصت ارتکاب فساد اقتصادی پیدا کند
رئیس قوه قضاییه با بیان این که به هیچ عنوان نباید به مفســدان اقتصادی مجال داده 
شــود، از بین بردن زمینه های فساد را عاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری دادگاه های 
ویژه، در گرو اصاح ساختار های فسادزا دانست و از دولت و مجلس خواست که اصاحات 

مورد نظر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.

باید ساختار های اقتصادی فسادزا را اصاح کنیم
آیت اه رییســی اصاح نظام بانکی و پولی، اصاح نظام مالیاتی، اصاح نظام گمرکی و 
واردات و صادرات را از مهم ترین و ضروری ترین اصاحات در حوزه اقتصادی دانست که 

به کاهش جرایم و پرونده های قضایی منجر خواهد شد.

اهانت به مقدسات و عادی سازی روابط با صهیونیست ها سناریوی حساب شده است
رییس قوه قضاییه در ادامه ســخنانش با ابراز تأســف از اهانت به مقدســات در برخی 
کشور های اروپایی همزمان با عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و محکومیت 
این اقدامات موهن گفت: جسارت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر عظیم الشأن اسام در 
اروپا و برقراری رابطه بین یک کشور به ظاهر اسامی با صهیونیست ها سناریویی حساب 

شده است که در یک اتاق فکر طراحی شده اند.
 

می خواهند به اقتدار نظام اسامی در منطقه آسیب بزنند
آیت اه رییســی افزود: همه این اقدامات یک منشاء دارد که می خواهند اقتدار اسام در 
دنیا و اقتدار جمهوری اسامی ایران در منطقه را دچار آسیب کنند؛ غافل از این که چنین 

اقدامات خباثت باری موجب افزایش نفرت عموم ملت های آزاده از عامان و حامیان این 
کار ها خواهد شد.

جسارت به قرآن و پیامبر اعظم توهین به کل بشریت است
رئیس قوه قضاییه گفت: اهانت به قرآن کریم اهانت به همه ُکتب آسمانی و جسارت به 
وجود مقدس پیامبر اعظم )ص( اهانت به همه انبیاء عظام و توهین به انسان و کل بشریت 

است که هرگز قابل قبول نیست.

مدنیت انسان امروز محصول تاش های مصلحانه پیامبران الهی است
آیت اه رییسی با انتقاد شدید از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر 
این اهانت ها، تأکید کرد: هر مدنیتی که برای بشــر امروز وجود دارد، در پرتو آموزه ها و 
تاش های مصلحانه انبیاء الهی اســت که اگر آن را از انسان معاصر بگیرند، چیزی برای 

او باقی نمی ماند.

دشمن دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دنیای اسام است
رییس قوه قضاییه از مســئوان حکومت هایی که زیر چتر آن ها به مقدسات و ارزش ها 
توهین می شــود خواســت که با این نوع اقدامات برخورد کنند و مسئولیت کشور های 
اسامی را در این زمینه مضاعف دانست و گفت: طراحان این سناریو دنبال ایجاد یأس و 

ناامیدی در دل ملت های مسلمان هستند.

برای امیدآفرینی در جامعه نباید به بیرون مرز ها چشم دوخت
آیت اه رییســی ایجاد امید در جامعه را از مهم ترین مسئولیت های همه کارگزاران نظام 
دانست و افزود: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است، اما هر یک از مسئوان وظیفه 
دارند که با عمل صالح و خدمتگزاری خالصانه، مانع رســیدن دشمن به این هدف شوم 
شــوند.رییس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که ایجاد امید در جامعه و افزایش 
سرمایه های اجتماعی با حرف و سخن امکانپذیر نیست و نیازمند اقدام و عمل و اتکا به 
ظرفیت های داخلی اســت و هر گونه چشم دوختن به دیگران و پیوند دادن گشایش در 

امور به نتیجه انتخابات دیگر کشور ها خطایی راهبردی است.

ظریف:
قدردان تاش های سوئیس برای سبک 

کردن خرابکاری های آمریکا هستیم

وزیر امور خارجه نوشت: از تاش های سوئیس جهت کاستن از آثار خرابکاری 
ایاات متحده تقدیر می کنیم، اما بازگشت به تجارت عادی اولویتی جهانی 
است.، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود 
در توئیتر با اشــاره به دیدار خود با وزیر خارجه ســوئیس نوشت: خرسندم 
که در یکصدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیکمان، میزبان وزیر خارجه 
ســوئیس بودم. این روابط بر مبنای احترام متقابل تداوم دارد.وی در ادامه 
توئیت خود تاکیــد کرد: گفتگوهایی عالی در خصوص موضوعات دوجانبه، 
منطقه ای و جهانی داشتیم. ضمن آنکه از تاش های سوئیس جهت کاستن 
از آثار خرابکاری ایاات متحده تقدیر می کنیم، اما بازگشت به تجارت عادی 

اولویتی جهانی است.

بررسی مدیریت بحران کرونا در جلسه 
رؤسای کمیسیون ها با قالیباف

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس از هفتمین جلسه شورای هماهنگی با 
حضور رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس 
خبر داد.بابک نگاهداری در تشریح جزئیات هفتمین جلسه شورای هماهنگی 
با حضور رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها که صبح 
امروز )17 شهریور( در کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: در این جلسه بر 
تمرکز کمیســیون های تخصصی بر اولویت های نظارتی و تقنینی و رویکرد 
برنامه محور تاکید شــد.نگاهداری با بیان اینکه در این نشست اولویت های 
پیشنهادی دو کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی و پیشنهادات مرکز 
پژوهشها در دو حوزه نظارتی و تقنینی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت، 
افزود: مدیریت بحران کرونا و حواشی آن، بررسی میزان اجرایی شدن احکام 
حوزه سامت در برنامه ششــم توسعه، استقرار نظام تامین اجتماعی چند 
ایه و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان موضوعات محوری مد 
نظر کمیسیون بهداشت و درمان و مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.وی در توضیح اولویت های کمیسیون اجتماعی ادامه داد: 
در بررســی اولویت های کمیسیون اجتماعی، اصاح و بازنگری قوانین کار و 
مدیریت خدمات کشوری، اصاح و بازنگری قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی و قانون نظام جامع خدمت رسانی به ایثارگران، الزام دولت به 
تدوین سند جامع مبارزه با فقر و نیز الزام دولت و سایر دستگاه های مرتبط 
با تدوین و ارائه سند جامع کاهش آسیب های اجتماعی مورد بحث و بررسی 

حاضران قرار گرفت.

سفیر ایران در بغداد توضیحاتی درباره اربعین امسال و مساله ورود زائران خارجی به عراق و نیز رفت و آمدهای تجاری به این کشور ارائه داد.ایرج مسجدی 
در پاسخ به این سوال که امروز در برخی از رسانه ها اظهار نظری از استاندار کربا منتشر شده مبنی بر اینکه این استان آماده پذیرایی از زائران در ایام اربعین 
حسینی نیست، گفت: به نظر می رسد از صحبت های ایشان برداشت اشتباهی صورت گرفته و گویی قرار است ایشان امشب در مورد این صحبت ها توضیح 
دهد و بگویند که منظورشان چه بوده است.وی با بیان اینکه در ارتباط با موضوع اربعین همان طور که پیش از این نیز اشاره شده عراق زائر خارجی برای 
اربعین به خاطر شرایط کرونا نمی پذیرد، گفت: این موضوع کاما روشن است و دولت عراق برای پذیرش زئران در ایام اربعین با توجه به شرایط کرونا و 
تبعات احتمالی آن آمادگی ندارد و زائر خارجی نمی پذیرد.مسجدی همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت مرزهای ایران و عراق گفت: مدتی مرزها بسته 
شده بود ولی اکنون هفته ای دو روز امکان رفت و آمد از مرزها وجود دارد و آن نیز برای بحث تجاری است.وی با بیان اینکه در آینده این تردد به چهار روز 
در هفته افزایش پیدا می کند، گفت: پروازهای هوایی نیز کاما تعطیل شده بود ولی به تدریج این زمینه فراهم شد که یکی دو پرواز در هفته انجام می شود.

رایزنی عراقچی و همتای نیوزلندی وی 
درباره آخرین تحوات برجام 

 سید عباس عراقچی و همتای نیوزلندی وی در هفتمین نشست 
کمیســیون مشترک همکاری های سیاســی و اقتصادی درباره 
آخرین تحــوات مرتبط با برجام و تبــادل تجربه در مدیریت 
ویــروس کرونا گفت و گو و تبادل نظــر کردند.به گزارش اداره 
کل دیپلماسی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، در هفتمین 
نشست کمیسیون همکاریهای سیاسی و اقتصادی ایران و نیوزلند 
که به ریاست »سید عباس عراقچی «و همتای نیوزیلندی وی به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید، موضوعات دوجانبه سیاسی 
و اقتصادی، تحریم هــا، آخرین تحوات مرتبط با برجام، تبادل 
تجربه در مدیریت ویروس کویید19 و نگاه دو کشور به موضوعات 
منطقه ای و بین المللی مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه ضمــن قدردانی از حمایت 
دولت نیوزیلند از برجام و اســتقبال از عضویت آن کشــور در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمادگی جمهوری 
اسامی ایران برای حفظ و ارتقای روابط تجاری در شرایط ناشی 
از تحریم ها و ویروس کرونا را با اســتفاده از سازوکارهای جدید 
اعام کرد.ششمین نشســت کمیسیون مشترک همکاری های 
سیاسی و اقتصادی ایران و نیوزیلند شهریور ماه 97 و پنجمین 

نشست  این کمیسیون آبان 1395 برگزار شد.

سخنگوی ستاد انتخابات:
پروتکل های بهداشتی دور دوم 

انتخابات به استان ها اباغ شده است
 سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان انجام تمهیدات ازم برای 
برگزاری دور دوم انتخابات مجلس یازدهم شــورای اسامی گفت:  
پروتکل های بهداشــتی انتخابات روز جمعه 21 شهریور تهیه و به 
اســتان ها اباغ شده اســت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
کشور، »ســید اسماعیل موسوی« با اشــاره به برگزاری بیست و 
نهمین جلسه ستاد انتخابات کشور با موضوع برگزاری انتخابات دور 
دوم مجلس شورای اسامی در 11 حوزه انتخابی واقع در 9 استان، 
اظهار کرد: تدارکات ازم اندیشــیده و پیش بینی های ازم انجام 
شده اســت.مدیرکل انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: انتخابات 
روز جمعه در اســتان های آذربایجان شرقی، اصفهان، ایام، البرز، 
زنجان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان برگزار خواهد شد.  
از ســاعت 8 صبح عوامل شــعب اخذ رای آمادگی دارند تا مردم 
حوزه های انتخابیه ای که تعیین نمایندگان آنها به  دور دوم کشیده 
اســت، مراجعه و در انتخابات شــرکت کنند.دبیر ستاد انتخابات 
کشــور با تاکید به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در برگزاری 
این انتخابات، خاطرنشــان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
مســائل پیرامونی آن، پروتکل های بهداشتی با همکاری مسئوان 
وزارت بهداشت و شورای نگهبان تهیه و به استان ها اباغ شده است 
و همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی مســتقر در شعبه های اخذ 
رای پروتکل های بهداشتی را رعایت خواهند کرد. همچنین شعب 
اخذ رای را از شب قبل ضدعفونی می شود.موسوی از مردم خواست 
تا در ســاعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند. همچنین رای 
دهندگان همراه خود ماســک، دستکش و خودکار شخصی داشته 
باشــند تا از انتقال ویروس منحوس کرونا جلوگیری شود و بتوان 
انتخابات ســالم برگزار کرد.سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره 
افرادی واجد شــرایط رای دادن، گفت: کســانی کــه در دور اول 
انتخابات مجلس شــورای اسامی یعنی 2 اســفندماه 1398، در 
حوزه های انتخابیه مربوطه شرکت کرده و رای دادند می توانند در 
دور دوم نیــز در همان حوزه رای دهنــد. همچنین افرادی که در 
انتخابات اسفندماه سال گذشته، در هیچ یک از حوزه های انتخابی 
شرکت نکرده و رای ندادند، هم می توانند در این انتخابات شرکت 
کــرده و به نامزد مــورد نظر خود رای دهنــد.  وی ادامه داد: رای 
دهندگان به همان حوزه هایی که قبــا مراجعه کرده اند، بروند تا 

امکان رای دهی مجدد آنها فراهم شود.

اداره ثبت اسناد  و اماک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی /  برابر رای شــماره 139860316001003259 مورخه 
1398/8/27 و رای اصاحی شماره  139960316001000474 مورخ 1399/3/17 هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
بهزاد فدایی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 397 کد ملی 3252800111 صادره از کرمانشاه در 
ششدانگ یک باب ساختمان )و محوطه متصل به آن( به مساحت 1187/23 مترمربع در محدوده 
اراضی پاک 6 فرعی از 145 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس: کرناچی- جنب 
ســرنگ سازی آریان خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای کریم فدایی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
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 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 نوبت اول: 1399/6/2 نوبت دوم: 1399/6/18

محمد عباسی- رئیس ثبت اسناد و اماک کرمانشاه ناحیه یک

توضیحات ایرج 
مسجدی درباره 
ورود زائر به عراق 
در ایام اربعین
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طوفان تورمی بهار تا  افت تابستانه شاخص بورس
تورم در تیرماه با یک جهش ناگهانی روبه رو شــد اما در مردادماه 
شــاهد کاهش نزدیک به ۵۰درصدی نرخ تــورم ماهیانه بودیم؛ 
بررسی علل شــوک تورمی در تیرماه در مقطعی باعث اختاف 
نظر دســتگاه های دولتی شده بود، حاا واکاوی دقیقتر نمودارها 
حقایق جالبی را روشــن می کند.در زمــان حاضر دو نوع نگاه به 
تورم و ریشــه های آن در ایران وجود دارد، برخی معتقدند ریشه 
اصلی تورم در کشور  به مباحث ساختاری مانند جهش های ارزی 
و... ارتباط دارد؛ دســته دوم معتقدند تورم همیشــه منشأ پولی 
داشته است اما دلیل رشــد نقدینگی می تواند به کسری بودجه 
مرتبط باشد. در بسیاری از کشورها کسری بودجه وجود دارد اما 
می بینیم که تورم در آنها حتی نزدیک به صفر است، بر این اساس 
کارشناسان حامی بحث انتشار گسترده اوراق مدعی هستند اگر 
کســری بودجه از محل انتشــار اوراق مرتفع شود فرایند مذکور 
تورم زا نیست اما اگر از محل پایه پولی قصد پوشش کسری بودجه 
دولت را داشته باشیم قطعاً این موضوع به تورم دامن خواهد زد. 
تأمین کسری بودجه از محل افزایش مالیات ستانی عمًا جبران 
پوشــش کسری بودجه نیست چراکه آن بخشی از بودجه اطاق 
کسری می گیرد که نتوان آن را با درآمدهایی مثل مالیات پوشش 
داد.اگر به جای جهش تولید و افزایش بازدهی بنگاهها فعالیتهای 
ســوداگرانه در بازارها افزایش یابد قطعاً به شرایط تورمی اقتصاد 
دامــن خواهد زد. توجه کنید که اگر منابع وارد بازاری مثل بازار 
ارز و طا شــود فعالیتهای سوداگرانه بدون اثر بر واقعیت اقتصاد 
یعنی افزایش تولید رشــد خواهد کــرد. اصلی ترین راهکار برای 
کنترل تورم کاهش نرخ بهره منفی و همچنین به صفر رســاندن 
نرخ بهره واقعی اســت.نکته جالب توجه اینکه نرخ بهره در دنیا 
یک صــدم درصد یک صدم درصد کاهش می یابــد اما در ایران با 
توجه به شرایط تورمی شاهد افزایش 2درصدی نرخ سود یا بهره 
هم هستیم، که در نتیجه نرخ تورم ماهانه نیز تغییرات 3درصدی 
را هم تجربه می کند.به اعتقاد این دســت کارشناســان از جمله 
علی ســعدوندی، یکی از دایل عمده کاهش نرخ تورم ماهانه در 
مرداد ماه به انتشار مداوم و پیوسته اوراق از سوی وزارت اقتصاد 
بازمی گشت، در بازه زمانی 13 خرداد تا ابتدای شهریور ماه حدود 
۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که نرخ آن هم رفته رفته 
افزایش یافت و از 1۵ درصد به حدود 21 درصد رسید که نتیجه 

این اقدام کاهش دفعی نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه بود.

ماجرای کاهش 45درصدی نرخ تورم ماهیانه بعد از شوک 
تورمی تیرماه

در جدول زیر تغییر نرخ تورم ماهیانه قابل مشــاهده اســت، بر 
حسب اعام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهیانه در مرداد ماه نسبت 
به تیر ماه )بعد از جهش خــرداد و رکورد در تیر ماه( حدود 4۵ 
درصد کاهش یافته اســت. نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی 
بدون انتشــار عدد و رقم اعام کرده اســت نرخ تورم ماهانه در 
ماه های اردیبهشــت، خرداد و تیر 1399 افزایشی بوده که البته 

روند آن در مردادماه اندکی مایم تر شده است.

پرشــهای معنادار بازده بازار بین بانکــی/ بانک مرکزی 
شفاف سازی کند؟

نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر پرشهای یک شبه بسیار 
جالب توجهی در نرخهای سود سپرده، سود بین بانکی و همچنین 
سود ســپرده های مازاد بانکها ایجاد شده بود که بررسی دقیق تر 
این موارد می تواند ابهامات شفاف نشده طوفان تورمی بهار امسال 
را شــفاف کند.همان طور که در نمودارهای زیر که اخیراً از سوی 
بانک مرکزی منتشــر شده، قابل مشاهده است نرخ سود در بازار 
بین بانکــی در ابتدای تیر ماه بعد از نزولهــای معنادار به صورت 
جهشی شــروع به افزایش کرده است، این پرشــها در دهه اول 
خرداد، ســوم تیر ماه و 12 تیر ماه قابل بررسی است اما بهترین 
ایده شفاف ســازی بانک مرکزی قبل از تشــدید گمانه زنی ها در 
این خصوص اســت.طبق اعام رســمی بانک مرکزی، در تاریخ 
2۵ مردادماه 1399، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 

معادل 14 درصد تعیین کرد. همان طور که در نمودار زیر مشاهده 
می شــود، این تصمیم عاوه بر کاهــش دامنه و همچنین تقارن 
بیشتر در داان نرخ ســود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار 
بین بانکی و همچنین نرخ های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار 
ثانویه داشــته اســت.ذکر این نکته نیز ضروری است که در بهار 
)انتهای اردیبهشت( شاهد کاهش نرخ سود سپرده و در تابستان 
شــاهد اعام انتشار گواهی ســپرده 18درصدی از سوی بانکها 
بودیم.از هفته اول انتشار اوراق در 13 خرداد ماه که نرخ بازدهی 
1۵.۵ درصد در نظر گرفته شــده بود، تا دوازدهمین هفته یعنی 
در انتهای مرداد ماه نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هفته به حدود 
21 درصد رســیده است. در این مدت نزدیک به 6۰هزار میلیارد 
تومان اوراق عرضه شــده که مشتری 2۰هزار میلیارد تومان آن 
بازار سرمایه بوده است.به گفته ســعدوندی،  فرایند انتشار اوراق 
با افزایش نرخ بازدهی مداوم از شــهریور ماه متوقف شده است، 
به عبارت دیگر انتشار اوراق ادامه یافته است ولی با توجه به تثبیت 
یا کاهش نرخ ســود یا بازده اوراق، عمًا شــاهد این هستیم که 
مشــتری کافی برای اوراق تازه  منتشرشده وجود نداشته است و 

خود این موضوع می تواند به تشدید تورم کمک کند.
 

تحوات عجیب دو ماهه در بــازار بدهی/نرخ بهره اوراق 
هفتگی رشد کرد

در ادامه توجه به شاخص بازار بورس می تواند جالب توجه باشد، 
شاخص بورس با وجود ابهام های فراوان و جدا شدن مسیر شاخص 

کل هم وزن در اواخر تیر ماه، از 2۰ مرداد ماه در روند نزولی قرار 
گرفته است.یک نگاه تطبیقی نشان می دهد در زمان کاهش نرخ 
بهره بین بانکی و همچنین بازده های معقول بازار اوراق بدهی روند 
صعودی بازار ســهام حفظ شده است. این احتمال وجود دارد که 
با جذاب شدن نرخها در بازارهای بدهی و بین بانکی از اواخر بهار 
عمًا جذابیت بازار سهام در میانه تابستان رو به افول رفته است.

پای کرونا هم به ماجرای تغییرات نرخ بهره باز شد
یکی از ایه های پنهان اتفاقات بهار و تابســتان امسال موضوع 
تأمین مالی تســهیات 7۵هزار میلیارد تومانی کروناســت، در 
اینجا فقط به صورت محدود باید به این نکته اشــاره شــود که 
طبق اعام رســمی معاون وزیر اقتصاد  »رشد نقدینگی در سه 
ماه ابتدای ســال جاری هرچند به طور ساختاری بااست ولی 
در مقایســه با زمانهای مشــابه در ســالهای قبل، روند خیلی 
متفاوتی را نشــان نمی دهد، اما مهم تر این که بخش قابل توجه 
این افزایش نقدینگی ناشــی از پرداخت تسهیات بانکی بابت 
حمایت از معیشــت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که 
نرخ یارانه ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها تأمین 
شده اســت.به نظر می رسد وزارت اقتصاد از یک جایی به بعد با 
توجه به باا رفتن شدید ارزش دارایی صندوق پاایشی که قرار 
بود از طریق ای تی اف )etf( عرضه شود، روی درآمد سهل الوصول 
حســاب کرده بــود. وزارت اقتصاد این چنین می پنداشــت که 
به جــای 1۰هزار میلیارد تومان حدود 6۰هــزار میلیارد تومان 
از فروش واحدهای صندوق کســب درآمد انجام می شــود اما 
می توان پیش بینی کرد با توجه به برآوردهای انجام شده عرضه 
ایــن صندوق هم مثل صندوق دارا یکم توفیق چندانی نخواهد 
داشت.کارشناســان اقتصادی درخصوص مباحثی که اخیراً در 
مورد تــاش برای کاهش نرخ بهره بــرای نجات بورس مطرح 
شده است، معتقدند اصلی ترین راهکار نجات بورس ایران جهش 
تولید است، اگر جهش تولید شکل بگیرد به طور حتم سودسازی 
شــرکتها نیز رشد می کند و این موضوع باعث افزایش ارزندگی 
سهام می شــود و خود به خود جذابیت بازار سرمایه را افزایش 
می دهــد.در هفته های اخیر بحث تزریق گســترده برای نجات 
بورس مطرح شده اســت، حتی اگر 2۰هزار میلیارد تومان هم 
تزریق شــود باز هم اقدامی مؤثر و جدی برای رفع چالش بازار 
روی نخواهــد داد چرا که تا امروز هــم دیدیم که دولت هرچه 
درآمد از بازار کسب کرده بود مجدداً عرضه کرد اما باز هم میل 

به عرضه در بازار وجود دارد.

شریعتمداری اعام کرد:
پوشش بیمه ای رایگان برای یک میلیون و 

۴۰۰ هزار خانوار روستایی محروم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از شــبکه های اجتماعی نوشت: پوشش 
بیمه اجتماعــی رایگان  همگانی برای یک میلیون و 4۰۰ هزار خانوار روســتایی 
محروم از بیمه اجتماعی، محقق شــد.»محمد شریعتمداری« دیروز دوشنبه در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: برای نخستین بار با تاش  و همراهی رییس سازمان 
برنامه و بودجه، پوشــش بیمه اجتماعی رایگان  همگانی برای یک میلیون و 4۰۰ 
هزار خانوار روستایی محروم از بیمه اجتماعی، محقق شد.در دولت تدبیر و امید 
اقدامات گسترده ای برای حمایت از روستائیان و عشایر انجام شده است، بر این 
اســاس، تعداد بیمه شــدگان صندوق از 639 هزار و 622 نفر در ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم به یک میلیون و 2۰1 هزار و 962 نفر تا پایان تیر ماه 1399 افزایش 
یافته که بیانگر رشدی 88 درصدی و معادل ۵62 هزار و 34۰ نفر است. از رشد 
مذکور تعداد 321 هزار و 381 نفر مربوط به دوران فعالیت دولت یازدهم و 24۰ 
هزار و 9۵9 نفر آن مربوط به دولت دوازدهم بوده است.همچنین در دولت یازدهم 
14 هزار و ۵14 نفر مســتمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 
بودند که این رقم تا پایان تیرماه 1399 به 117 هزار و 4۵۰ نفر افزایش یافته و 

در واقع 7۰9 درصد رشد داشته است.

 رشد ۱.۹ درصدی قیمت مسکن تهران 
در نیمه نخست شهریور

متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در نیمه 
اول شــهریورماه سال جاری به حدود 23.۵ میلیون تومان رسیده که در مقایسه 
با رقم مشابه ماه قبل 1.9 درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، اطاعات برگرفته از ســامانه ثبت معامات اماک و مستغات کشور در 
نیمه اول شهریور ماه سال جاری حاکی از این است که پس از یک دوره التهاب در 
بازار مسکن، نشانه هایی از بازگشت آرامش به این بازار آشکار شده و حاکی از آن 
است که دوره تاطم اخیر بازار مسکن رو به پایان است. بر اساس اطاعات سامانه 
یاد شده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در نیمه اول شهریورماه سال جاری به حدود 23.۵ میلیون تومان رسیده که در 
مقایسه با رقم مشابه ماه قبل تنها 1.9 درصد رشد داشته است. کاهش قابل توجه 
رشد قیمت مسکن در شهر تهران در شرایطی بوده که تعداد معامات مسکن شهر 
تهران پس از ثبت افت 3۵.4 درصدی در مردادماه ســال جاری )نسبت به رقم 
تیرماه(، در نیمه اول شهریورماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل نیز به میزان 37.7 
درصد کاهش داشته که حاکی از تداوم افت معامات مسکن در شهریورماه است. 

اسامی:
 ۴۰۰۰ نفر وام ودیعه گرفتند

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: درباره اخذ مالیات از خانه های خالی با مجلس 
در تعامل هســتیم تا این ابزار بازدارندگی ازم را داشته باشد و به زودی لیست 
مالکان خانه های خالی برای مالیات ستانی به سازمان امور مالیاتی داده می شود. 
محمد اســامی در جمع خبرنگاران با اشــاره به تامین منابع تولید 8۰۰۰ انواع 
ناوگان ریلی ساخت داخل اظهار داشت: با تامین منابع برای تولید این سفارشات 
از آبان ماه ســال جاری، تولیدات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.وی درباره 
مسیر ریلی رشت- آســتارا ادامه داد: قرار بر این است که تامین منابع مالی این 
خط ریلی از طریق بازار ســرمایه انجام شــود.وزیر راه و شهرسازی همچنین در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر انحصار قطر ایرویز در جابه جایی مسافران ایرانی در 
مقاصد خارجی تاکید کرد: ایران ایر در حال حاضر 9 مقصد اروپایی را پوشــش 
می دهد. ســهم جابه جایی ایران ایر افزایش یافته و مردم اگر با ایراین ملی تردد 
داشته باشند زودتر به مقصد می رسند.اسامی تاکید کرد: ترکیش ایراین هنوز 
برای انجام پروازهای ایران- ترکیه اعام آمادگی نکرده است.وی همچنین درباره 
درخواست راه آهن از ستاد ملی کرونا برای برداشتن سقف ظرفیت مسافرگیری در 
واگن ها گفت: تبادل هوا در کابین هواپیما با واگن های مسافری متفاوت است. وزیر 
راه و شهرسازی گفت: درخواست به ستاد ملی کرونا ارائه شده است و آنها نسبت 
به آن تصمیم می گیرند.وی درباره اخذ مالیات خانه های خالی تاکید کرد: درباره 
اخذ مالیات از خانه های خالی با مجلس در تعامل هستیم تا این ابزار بازدارندگی 
ازم را داشــته باشد و به زودی لیست مالکان خانه های خالی برای مالیات ستانی 
به سازمان امور مالیاتی داده می شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت وام 
ودیعه به مستاجران ادامه داد: پرونده ها تشکیل شده است. حدود 4۰۰۰ نفر وام 

ودیعه دریافت کرده اند و در حال دریافت هستند.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
پای » سلطان کره« در میان است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران درباره چرایی کاهش عرضه کره در 
بازار و افزایش قیمت این محصول توضیح داد.علی شریعتی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه بخش قابل توجهی از گاوهای شیرده ایران از نژادهایی هستند که شیر کم 
چرب تولید می کنند، چربی موجود در این شــیرها بیشتر برای ماست ها، شیرها 
و دوغ های پرچرب موجود در بازار استفاده می شود و عما نژاد این گاوها طوری 
نیست که بتواند نیاز کشور در حوزه هایی مانند کره یا خامه را برطرف کند.به گفته 
وی، با توجه به این شرایط، در تمام سال های گذشته، حدود 6۰ تا 7۰ درصد از 
نیاز کره کشور به شــکل وارداتی برطرف شده و این روال مربوط به کوتاه مدت 
نیست.عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برای مطرح کردن شعارهایی چون 
خودکفایی در تولید کره باید با توجه به واقعیت های اقتصادی سخن گفت، توضیح 
داد: اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو را در ایران فعال کنیم که شیر پرچرب مناسب 
برای تولید کره را در اختیار ما بگذارد، موضوعی پیچیده، طوانی مدت و نیازمند 
منابع اعتباری گسترده خواهد بود، از این رو ااقل در شرایط فعلی، واردات بخشی 
از نیاز، گزینه های غیرقابل انکار است.شریعتی در پاسخ به این سوال که چه عاملی 
در فرایند واردات کره تغییر کرده که موجب کم یاب شــدن یا گران شــدن این 
محصول در بازار شده، تصریح کرد: کره در ماه های ابتدایی سیاست ارزی جدید، 
ارز 42۰۰ تومانی دریافت می کرد و پس از آن نیز برای مدتی ارز حمایتی گرفت 
امــا در حال حاضر این ارزها دیگــر تخصیص پیدا نمی کند. احتماا علت اصلی 
اتفاقات روزهای اخیر در بازار، افزایش هزینه ارزی در واردات این محصول است.

وی با بیان اینکه برای برطرف کردن مشکات این حوزه باید نحوه مدیریت ارزی 
این بازار در ماه های گذشته به شکل جزئی بررسی شود، اظهار کرد: وقتی ارز چند 
نرخی می شود امکان سواستفاده نیز به وجود می آید. اینکه در ماه های گذشته چه 
افراد یا شرکت هایی برای کره ارز 42۰۰ تومانی گرفتند، چه مقدار از این محصول 
را وارد کشور کردند و در کجا توزیع شد، سوااتی است که باید به آنها پاسخ داده 
شود. ما در مقام تهمت زدن به فردی قرار نداریم اما وقتی ارز چند نرخی است، 
احتمال رانت و سواستفاده نیز وجود دارد و اگر به طور دقیق ارزیابی نکنیم، شاید 

در آینده با پدیده ای مثل سلطان کره نیز مواجه شویم.

وزیر ارتباطات:
 استفاده مردم از فیلترشکن طبیعی است

وزیــر ارتباطات با بیان اینکه نــه در فیلترینگ و نه در فروش وی پی ان منطقی 
وجــود ندارد، گفت: فیلترینگ در تمام دنیا وجود دارد و ما نمی توانیم پلتفرمی 
که مورد اســتفاده بیشــتر مردم قرار دارد را با قانون و حکمی ببندیم و طبیعی 
اســت که مردم در مقابل آن می ایســتند و از فیلترشــکن استفاده می کنند.به 
گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطاعــات، محمدجواد آذری جهرمی دیروز 
در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره به سرویس اینترنت مشترکین اظهار کرد: اگر 
هم اکنون درباره صداوسیما یا کیفیت خودروهای داخلی هم سوال کنید، مردم 
اعام نارضایتی می کنند، زیرا انتظارات مردم نسبت به خدمات ارائه شده متفاوت 
است. اما نارضایتی مردم بد نیست و مسوولین حضور دارند که این نارضایتی را 
به رضایت تبدیل کنند و اگر رضایت 1۰۰ درصدی باشــد انگیزه های کار از بین 
می رود.وی در پاســخ به سوالی درباره قیمت  بسته های اینترنت نیز، گفت: ما از 
ابتدا اعام کردیم که باا بردن قیمت ها غیرقانونی است و باید برگردد و قیمت ها 
و بســته ها به قیمت قبل برگشت. شرکت ایرانسل بسته های دلجویی را در 1۰ 
روز گذشــته ارائه کرد و همراه اول نیز از روز گذشــته برای برگشت هزینه های 
اضافی کاربران اقدام کرده و از نظر ما حقوق مردم در این مورد تامین شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات افــزود: به اپراتورها اعام کردیم که اگر برای 
خدمت بهتر نیاز به سرمایه گذاری و قصد ارائه تسهیات بهتری به مردم دارید، 
طرح اقتصادی ارائه کنید و اگر نیاز به افزایش قیمت بود اجازه آن داده می شود 
و به مردم نیز توضیح می دهیم که دلیل این افزایش چیســت.آذری جهرمی با 
اشاره به شرایط کشور و مشکات مردم در حوزه دریافت خدمات ارتباطی، گفت: 
اینترنت و شبکه پهن باند ضرورت زندگی امروز مردم است و ما مشاهده می کنیم 
در زمانی که دولت یارانه مردم را واریز می کند، مصرف اینترنت در شبکه افزایش 
می یابد و این نشان می دهد که یک خانواده برای خرید بسته اینترنت و استفاده 
از این شبکه محتاج یارانه است و در این شرایط باید با مردم مدارا کرد.وی درباره 
ظرفیت شــبکه ارتباطی کشور برای پاسخگویی به نیاز آموزش در کشور، گفت: 
ظرفیت شبکه ارتباطی ما در حدود 21 هزار گیگابیت برثانیه و میزانی که آموزش 
و پرورش درخواست کرده 7۰۰ گیگ است که کمتر از 1۰ درصد ظرفیت شبکه 

است که دیروز میزان استفاده از این ظرفیت ۵ گیگ بوده است.

درباره فیلتر اینستاگرام چیزی نشنیده ام
وی بــا بیان اینکه زمزمه ای درباره فیلتر اینســتاگرام نیســت و من چیزی 
نشــنیده ام، افزود: اما اینکه یک عده ای اعتقاد راســخی دارند که هر شبکه 
اجتماعی باید فیلتر شــود، بله هستند. فضای مجازی آفاتی دارد، راه برخورد 
با این آفات آموزش و ســواد رسانه ای است و مشخص کردن مسوولیت مدنی 
افرادی کــه در این فضا فعالیت می کنند و اگر بخواهیــم از قوه قهریه برای 
برخورد با عوارض فرهنگی در شــبکه های اجتماعی داخلی اســتفاده کنیم 
ســطح تعارض مردم با حاکمیت افزایــش می یابد.وزیر ارتباطات افزود: نباید 
دوقطبی در این فضا بسازیم، عوارض و آفات واقعی است و اهداف دشمن برای 
دســت اندازی به حوزه های امنیتــی و اطاعاتی ما و تغییر ذایقه مردم جدی 
اســت و این موارد فقط برای ما نیست و در کشوری مانند آمریکا که صاحب 
تکنولوژی است نیز وجود دارد و باید برای آن برنامه ریزی کرد.آذری جهرمی با 
عنوان اینکه وزیر ارتباطات، وزیر وصل ارتباطات نه قطع آن است، گفت: اختیار 
قطــع و فیلترینگ در قانون به وزیر ارتباطات داده نشــده و وزارت ارتباطات 
مسوولیت توسعه این حوزه را دارد و مبنای ما نیز قانون است و بر اساس قانون 
قاضی و یا کمیته تعیین مصادیق چنین اختیاری دارد ما موظف به تبعیت از 
قانون هستیم حتی اگر از آن راضی نباشیم. من به حکم قانون وزیر هستم و 

تا در این موقعیت قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم.

ادامه از صفحه اول
انجام مطالعات فنــی و اقتصادی در حوزه 

بانکداری اسامی؛
* بررســی و تحلیل روندهای نوظهور در صنعت 
بانکداری اسامی و پیش بینی مشخصه های این 

صنعت در آینده؛
* انجام مطالعات و بررسی های فنی در خصوص 
مــدل ها و ابزارهــای رایج در حــوزه بانکداری 

اسامی و ارائه پیشنهادهای کاربردی؛
* الگوبرداری و انجام مطالعات تطبیقی از خدمات 
و محصوات بانک های اســامی سایر کشورها، 
استخراج و بومی سازی خدمات و محصوات در 
زمینه توسعه صنعت بانکداری، علی الخصوص در 

ارتباط با بانکداری اسامی؛
* ارائــه مدل های نوین کســب و کار بانکداری 
اســامی مطابق با الگوهای بانک ها و مؤسسات 

مالی اسامی بین المللی؛
* شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی اسامی داخلی و بین المللی 

با هدف ایجاد شبکه تحقیقات محلی و بین المللی.

طراحی مدل مطلوب بانک اسامی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام
بانک پارسیان با همکاری پژوهشگاه فقه نظام، در حال طراحی مدل مطلوب 
یک بانک اســامی بر اساس مبانی اسام با رویکرد فقه نظام است. این مدل 
نه تنها به دنبال تطبیق ساختارهای موجود با مبانی اسام بوده بلکه درصدد 
کشــف نظام مطلوب بانکی از درون اصول، قواعد و مبانی فقهی و اســامی 
اســت. طراحی الگوی بانکداری اســامی در فاز اول برای ســه حوزه قرض 
الحسنه، ســرمایه گذاری و سایرخدمات بانکی در حال انجام است.هم اکنون 
فاز تحقیقاتی بخش قرض الحسنه و سرمایه گذاری در حال پایان است و بعد 
از اتمام مرحله پژوهشی و  از اخذ مجوز های ازم، مقرر است که این الگو به 
صورت آزمایشی در برخی از شعب بانک مورد ارزیابی عملیاتی قرار گیرد و در 
نهایت پس از اخذ بازخوردهای ازم به عنوان یک مدل عملیاتی به سیســتم 
پولی و بانکی پیشنهاد خواهد شد.همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته،  
الگوی مذکور طی 6 نشست تخصصی به بوته نقد و بررسی گذاشته خواهد شد. 
اولین نشست در پاییز 1398 با حضور ارزشمند اساتید گرانقدر حضرت آیت 
اه اراکــی، حضرت آیت اه محقق داماد و مدیران محترم نظام پولی و بانکی 
کشور، اساتید حوزه و دانشــگاه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی 
تحت عنوان "نقد روش بانکداری مرســوم و تبیین روش بانکداری مطلوب" 
به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد که نشست های بعدی آن نیز انشااه در 

سال جاری برگزار خواهد شد.

رونق در مناطق محروم با طرح پیمان روستایی 
“طرح پیمان روســتایی" را می توان از جمله  دســتاوردهای بانک پارســیان 
درحوزه بانکداری اســامی دانســت. هدف اصلی از اجرای این طرح، تامین 
مالی خرد و توانمندســازی محرومان اســت؛ به گونه ای که نحوه تخصیص 

تسهیات به سمت ایجاد اشتغال و توانمندسازی 
محرومان جهــت راه اندازی فعالیــت های خرد 
تولیدی،کشــاورزی و بازرگانی، باشد. شایان ذکر 
اســت که این طرح با الگوبــرداری از مدل بانک 
گرامین در کشــور بنگادش، بومی سازی و اجرا 
شده اســت. به عبارت دیگر بانک پارسیان سعی 
کرده که با ارائه خدمات مالی گســترده به طرح 
های اشــتغال زا در مناطق کمتر توسعه یافته و 
روســتایی کشــور در مســیر تعالیم اسامی، به 
رسالت اجتماعی خود عمل کرده و شرایط را برای  
توانمندسازی و ایجاد کســب و کارهای کوچک 
و فقر زدایی در قالب تســهیات قرض الحسنه، 
فراهــم نماید.هــدف از این رویکــرد فقر زدایی 
از طریــق فراهم نمودن امکان اشــتغال خویش 
فرما برای اقشار آســیب پذیر جامعه مانند زنان 
سرپرست خانوار، روستاییان فاقد زمین و جوانان 
بیکار و فاقد مهارت ساکن در مناطق روستایی و 
توانمندسازی آنها بوده است. با توجه به اینکه یکی از مشکات اصلی این گروه 
افراد جامعه، نداشتن وثایق مناسب برای نظام بانکی جهت دریافت تسهیات 
اســت، نوآوری این طرح اســتفاده از "وثایق اجتماعی" به جای وثایق مورد 
استفاده معمول در نظام بانکی است.این الگو طی مراسمی در مهرماه 1398با 
هدف توانمندســازی پایدار روستاییان و اقشار آســیب پذیر از طریق ایجاد 
اشتغال خویش فرما، با حضور تنی چند از مدیران و مشاورین بانک پارسیان 
و همچنین اعضای شورای اسامی روستای حصار باا شهرستان دماوند، کلید 

خورد و در آینده نیز این مسیر سبز ادامه خواهد داشت.

راه اندازی" پلیکیشن قرض الحسنه”
اما اقدامات بانک پارسیان در مسیر تحقق بانکداری اسامی به همین جا ختم 
نشــد  و توانست اپلیکیشن قرض الحسنه را هم راه اندازی کند.  هدف اصلی 
این کار  حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه جهت سهولت دسترسی به منابع 
قرض الحسنه توسط این افراد، توزیع مناسب منابع قرض الحسنه، و همچنین 
ترویج سنت قرض الحسنه در جامعه بود. در این طرح زیرساخت های ازم به 
گونه ای فراهم شــده است که جامعه هدف آن بدون نیاز به مراجعه حضوری 
به شــعب، بتوانند از آن بهره مند شوند. ارزش این طرح به خصوص با شیوع 

بیماری کرونا و محدودیت های آن، بیش از پیش نمایان گردید.

طراحی و مهندسی ابزار ودیعه محل کار
گرانی های اخیر در بخش ساختمان و لزوم کمک به رونق تولید و ایجاد ثبات 
در بازار اجاره محل کار،  بانک پارسیان را برآن داشت تا با حمایت تمام قد از 
فعاان اقتصادی کم درآمد در حوزه دانش بنیان، به طراحی و مهندسی ابزاری 
جدید برای کمک به اقشار مذکور بپردازد. در این راستا، تسهیات ودیعه محل 
کار )در حوزه دانش بنیان(، از مرحله طراحی تا پرداخت، در بانک پارســیان 
انجام پذیرفت. این مهم گامی بلند در ســال جهش تولید، در عرصه بانکداری 

اسامی به شمار می رود.

به مناسبت هفته بانکداری اسامی 
کارنامه درخشان بانک پارسیان در حوزه بانکداری اسامی
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آژانس بین المللی انرژی اعام کرد؛گزیده خبر

بازار نفت در برزخ عدم کاهش چشمگیر قیمت و احیای راکد
یک مقام آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعام کرد احتماا کندی چشــمگیری در 
انتظار اقتصاد جهانی نیســت اما ذخایر عظیم و ابهامات در خصوص تقاضای چین، 
بر دورنمای احیای بازار نفت در بحبوحه ادامه شــیوع ویروس کرونا ســایه انداخته 
است. کیسوکه ســاداموری، مدیر بازارهای انرژی و امنیت آژانس بین المللی انرژی 
به رویترز گفت: بازار نفت بین موج دوم یا تداوم موج اول شیوع ویروس کرونا است. 
ابهامات عظیمی وجود دارد اما انتظار نمی رود کندی جدی بیشــتری در ماههای 
آینده مشاهده شود. وی در ادامه افزود: حتی اگرچه پیش بینی نمی شود رشد قوی 
واقعی تقاضا در بازار نفت به این زودی بازگردد اما دیدگاه نسبت به تقاضا نسبت به 
سه ماه پیش ثبات بیشتری پیدا کرده است.قیمت نفت بدنبال شیوع ویروس کرونا 

و وضع قرنطینه که باعث ســقوط تقاضا شد، ریزش پیدا کرد و اگرچه نفت در چند 
ماه گذشته بخشی از این ریزش را جبران کرده اما در نزدیک ۴۰ دار محبوس مانده 
است.آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه اش که ۱۳ اوت منتشر شد، تقاضای 
جهانی مورد پیش بینی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ۸.۱ میلیون بشکه در روز کاهش 
داد و هشدار داد سفرهای هوایی جهانی کمتر تقاضا برای نفت را کمتر خواهد کرد.

این آژانس دورنمای تقاضا برای نفت را برای نخســتین بار در سه ماه گذشته تنزل 
داد زیرا اپیدمی همچنان مشــکات اقتصادی به بار آورده و باعث بیکاری گسترده 
در سطح جهانی شده است.سرمایه گذاران نگرانی فزاینده ای نسبت به تقاضا برای 
نفت، حاشیه سود ضعیف پاایش، کندی رشد اقتصادی و کندی روند کاهش سطح 

ذخایر نفت پیدا کرده اند و نفت برنت نخســتین کاهش هفتگی خود از ژوئن را روز 
جمعه تجربه کرد.ســاداموری در این باره گفت: به نظر نمی رسد که برداشت قابل 
توجه ذخایر نفت هنوز روی داده باشــد و ما شاهد اوج گیری قوی ظرفیت پاایش 
نیستیم و سوخت جت همچنان مشــکل بزرگی باقی مانده است.بر اساس گزارش 
رویترز، وی در ادامه خاطرنشان کرد: چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، 
زودتر از سایر اقتصادهای بزرگ از قرنطینه خارج شد و با استفاده از توان مالی خود، 
به واردات حجم باایی نفت پرداخت. این کشور در بحبوحه نابودی تقاضای جهانی 
برای نفت، نقطه روشنی برای بازار بود اما تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است پایداری 

و تداوم این روند را دچار ابهام کند.

دسترسی 1000 نفر دیگر از روستاییان 
استان اصفهان به آب شرب پایدار و سالم

پروژه تامین آب شــرب پایدار اهالی روستاهای جال آباد، صادق آباد، نادرآباد، 
حاجی آباد و دولت قرین ســفلی با جمعیتی افــزون بر یک هزار نفر، با حضور 
ذاکری، مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری اصفهان، فرماندار و 
جمعی از مسئولین بخش و روستاها افتتاح شد.مدیر دفتر بهره برداری و توسعه 
تاسیسات تامین تصفیه و خطوط انتقال آب، هدف از اجرای این پروژه را تامین 
آب پایدار برای اهالی روستاها عنوان کرد و گفت: روستاهای تحت پوشش پروژه 
که در بخش وردشــت این شهرستان واقع شده اند، به دلیل ساخت و سازهای 
انجام شده و افزایش جمعیت،در بعضی از ایام سال با کمبود آب مواجه بودند و از 
طرفی دو روستای جدید نیز تحت پوشش آب و فاضاب قرار گرفتند و بایستی 
برای تامین آب آنها نیز برنامه ریزی صورت میگرفت.سعید توکلی، هزینه انجام 
شده برای افتتاح مجتمع آبرســانی روستایی حاجی آباد را مجموعاً بالغ بر ۱9 

میلیارد ریال اعام کرد.

با تاش جهادي کارکنان در 5 ماه سالجاري محقق شد؛
جهش 12 درصدي تولید انرژي در نیروگاه 

شهیدسلیمي نکا
 با گذر موفق از پیک تابســتان، انرژي تولیدي نیروگاه شهیدسلیمي نکا در پنج 
ماهه سال جهش تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد افزایش 
یافت. مدیرعامل شــرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعام این خبر افزود: در این 
مدت بالغ بر ۴ میلیارد و 6۸۴ میلیون و 77۱ هزار کیلو وات ســاعت انرژي در 
واحدهاي بخاري و بلوك ســیکل ترکیبي نیروگاه شهیدسلیمي نکا تولید شد 
که نســبت به سال قبل ۱۲ درصد رشــد داشته است.محسن نعمتي همچنین 
خاطرنشــان ساخت: در 5 ماه گذشته بیش از ۴ میلیارد و 5۱۰ میلیون و ۳5۸ 

هزار کیلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تحویل شد.  

استقرار میز خدمت شرکت توزیع برق در 
سبزه میدان زنجان

به منظور ارتباط مستقیم و خدمت رساني به همشهریان زنجاني میز خدمت 
شــرکت توزیع برق استان زنجان در پیاده راه ســبزه میدان برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع برق استان زنجان، با همکاري پایگاه 
مقاومت بسیج وپرسنل حوزه خدمات مشترکین و روابط عمومي  این شرکت 
، غرفه میز خدمت باهدف پاســخگویي به سواات  و انجام درخواست هاي 
مردمي و همچنین آشــنایي مردم با نحوه دریافت خدمات غیر حضوري در 
کنار سایر شرکت هاي استان زنجان برپا شد.ازم به ذکر است در این محل 
ارتباط آناین با سیستم پاسخگویي شرکت برقرار شد، که این موضوع تفاوت 

میز خدمت شرکت توزیع برق با سایر ارگان ها به حساب مي آید.

وزیر نفــت گفت: به برکت توســعه پارس جنوبــی و اجرای 
طرح های گازرسانی در هفت ســال اخیر معادل دو میلیون و 
6۰۰ هزار بشــکه ظرفیت پاایشی، سوخت در کشور توزیع و 
مصرف شده است.، بیژن زنگنه دیروز در آیین بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرایی طرح های گازرسانی در استان کرمانشاه با اشاره 
به اینکه برداشــت گاز از میدان مشترك پارس جنوبی با ۴۲۰ 
میلیون مترمکعب افزایش روزانه از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در 
سال 9۲ به رقم کنونی 7۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید 
گاز از این میدان ۲.5 برابر شــده اســت، اظهار کرد: دوستان 
این به معنای ایجاد ۲.6 میلیون بشــکه ظرفیت پاایشی، اگر 
ما می خواســتیم پاایشگاه بســازیم باید ۱۰ پاایشگاه ۲6۰ 
هزار بشکه ای می ســاختیم تا بتوانیم سوخت کشور را تامین 
کنیم.وی افزود: بعضی وقت ها به من می گویند شما پاایشگاه 
نساخته اید. چرا نســاختم؟ معادل ۲.6 میلیون بشکه )پارس 
جنوبی( ظرفیت پاایشــگاهی ایجاد کردیم، این اقدام سبب 
حفظ محیط زیســت، مصرف سوخت ارزان و همچنین سبب 

شد نه تنهای هیچ سوختی وارد نکنیم بلکه یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی مایع شویم.وزیر نفت گفت: 
اگر صادرات فرآورده های نفتی نســبت به سال 9۱ چهار برابر 
شــده به برکت کار در پارس جنوبی و  این گازرسانی محقق 
شده است.زنگنه اظهار کرد: امروز باید بگویم سام بر کرمانشاه 
و اورامان قهرمان و سام بر کردهای همیشه مرزدار و قهرمان. 
نمی شــود از تاریخ و تمدن ایران و از فرهنگ ایرانی و اسامی 
و کردهــا را به عنوان یک عنصر تعیین کننده بســیار موثر در 
آن نادیده گرفت. کردها همیشــه جز اینفک و تأثیرگذار در 
تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران و اســام بودند.وی با بیان اینکه 
من افتخار می کنم که کرد هستم و از قبیله  و دسته ای هستم 
که همیشه خدمتگزار بودند، همیشه برای استقال و سربلندی 
ایران تاش کردند و این بار ما را سنگین می کند، تصریح کرد: 
به مردم اورامان، نودشــه دوباره ســام می کنم ، خیلی عاقه 
داشتم به آنجا بیایم و به همشهری هایم در اورامان و نودشه ابراز 
ارادت کنم.وزیر نفت ادامه داد: اگرچه این بیماری )کرونا( برای 
ما مشکاتی ایجاد کرده اما توسعه فناوری راه ها را کوتاه و ما را 
به هم نزدیک کرده است و می توانیم از این طریق با هم صحبت 
کنیم. به مردم شریف، قدرشناس و بزرگوار منطقه که امروز از 
این خدمت مهم بهره مند می شوند، تبریک می گویم، آنچه ما 
انجام می دهیم وظیفه مان است.زنگنه با اشاره به اینکه بعضی 

از روســتاهای مرزی این اســتان همانگونه که آقای استاندار 
گفتند از نعمت گاز برخوردار نیستند که همه تاشمان را برای 
گازدار کردن آنها انجام خواهیم داد، تصریح کرد: دوســتانم در 
شرکت ملی گاز ایران که هم اکنون حضور داند این موضوع را 
پیگیری خواهند کرد که روســتاهای مرزی با سرانه ۲۰ تا ۲۲ 
میلیون تومان اجرا شــود، البته مناطق دیگر هم در کرمانشاه 
است.وی با بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان ها 
از نظر گازرســانی نیست و مشــکل مدیریتی در آنجا داشتیم 
که چند ســالی است رفع شده و سرعت گازرسانی خوب شده 
اســت، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی 76 تا 
77 درصد اســت که تا پایان ســال به نزدیک 9۰ درصد می 
رســیم.وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی مانند سرفیروزآباد 
در شهر کرمانشــاه از نظر گازرســانی عقب است بر ضرورت 
تسریع گازرسانی سرپل ذهاب، پاوه، جوانرود تاکید کرد، گفت: 
این شــهرها همیشه دژهای تسخیر ناپذیر در مقابل بیگانگان 
بودند زیرا مناطق کوهســتانی هستند و کار هم دشوار است، 
اما این ســختی را همکاران ما هموار می کنند.زنگنه افزود: از 
نظر بودجه برای گازرســانی به استان کرمانشاه برای اینکه به 
میانگین کشوری برســد همانگونه که پیش تر هم گفتم هیچ 
محدودیتی قائل نمی شویم و منابع آن را تأمین می کنیم، البته 
هم اکنون استان کرمانشــاه در مجموع از نظر گازرسانی وضع 

خوبی دارد و تاشــمان این است برخورداری این استان را به 
9۸ درصد برسانیم.

آثار زیست محیطی گازرســانی روستایی را در آینده 
می بینیم

وزیر نفــت به بهره برداری طرح های انتقــال گاز به ارزش ۳.۲ 
میلیارد یورو در اوایل شــهریورماه اشــاره کرد و یادآور شــد: 
استان های کرمانشاه و کردســتان یکی از نقاط مشکل شبکه 
سراسری گاز ایران بودند، وقتی با مشکل روبه رو می شدیم گاز 
در این اســتان ها با افت همراه می شد. اکنون این دو استان با 
عملیاتی شــدن خطوط ششم و نهم از نظر تأمین گاز در وضع 
مســتحکمی قرار گرفتند و به حمداه از بابت فشار گاز در این 
دو اســتانما هیچ نگرانی نداریم.زنگنه با بیان اینکه آثار زیست 
محیطی گازرسانی روستایی در سال های آینده روشن می شود 
و دیگر برای کسی صرف نمی کند که در مناطق جنگلی هیزم 
جمــع کند یا در منطق کویری و صحرایــی بوته بکند زیرا در 
خانه اش گاز ارزان، مطمئن و پایدار اســت، افزود: اینها همه از 
برکات گازرسانی است که اجرا شده است و تداوم خواهد داشت.

رکورد صادرات گاز شکسته شد
وی با اشــاره به اینکه تحقق گازرسانی نتیجه تصمیم درست 
مجلس و دولت بود و اکنون شاهد آثار آن هستیم، اظهار کرد: 
با توســعه پارس جنوبی شرایط برای صادرات گاز میسر شد و 
صادرات گاز نســبت به ســال 9۲ بیش از ۲ برابر شده است، 
اکنون رکورد صادرات نزدیک به 79 میلیون مترمکعب در روز 
را هم در تابســتان توانستیم ثبت کنیم که بسیار مهم است و 

ان شااه باقدرت هم ادامه می دهیم.

زنگنه خبر داد

 ایجاد 2.6 میلیون بشکه ظرفیت پاایشگاهی 
با توسعه گازرسانی
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گزیده خبر  با کاهش۷0 درصدی فروش در سایه تهدید کرونا؛

خطرورشکستگیصنعتلوازمالتحریر
 مدارس در حالی بازگشــایی شــده اند که تحت تاثیر شــیوع ویــروس کرونا فروش 
نوشت افزار تا ۷۰ درصد کاهش داشته و خطر ورشکستگی بر این صنعت سایه انداخته 
است؛ رییس اتحادیه لوازم التحریر در این باره می گوید: معادل ۳۰ درصد سال گذشته 
نیز فروش نداشته ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت افزار مواجه 
بودیم.در ســال های گذشته که ســایه ویروس کویید ۱۹ یا همان کرونا که این روزها 
عموم مردم در سراسر جهان آن را می شناسند بر زندگی روزمره وجود نداشت با نزدیک 
شــدن به ماه مهر که به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در میان ایرانیان شناخته می 
شــود شهرها حال و حوای دیگری می گرفت.دانش آموزانی که خود را برای آغازی نو 
در سطح آموزشی جدید آماده می کردند به سراغ خرید دفتر و کتاب می رفتند و لوازم 
التحریر خود را خریداری می کردندامسال، اما آغاز سال تحصیلی شکل دیگری داشت 
کرونا دانش آموزان را مجبور به رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای حفاظت از جان 
خود و خانواده ها کرده است و بر همین اساس اولویت خرید ماسک و دستکش را بیشتر 
از نوشت افزار کرد این در حالی است که ماه های پایانی سال گذشته نیز تحت تاثیر این 
شرایط تحصیل را تبدیل به مدارس آناین کرد و کاس ها به صورت مجازی در فضای 
نرم افزاری با نام شاد برگزار می شد.البته زنگ مدارس نیز در نیمه شهریورماه و دو هفته 
پیش از شروع پاییز با حواشی بسیار به صدا در آمده است. همه این شرایط موجب شده 
تا میزان خرید نوشــت افزار به طور چشمگیری کاهش یابد.»موسی فرزانیان« رییس 
اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه فروش 
نوشــت افزار فعالیتی فصلی است که از تیر تا پایان مهرماه مورد توجه قرار می گیرد،  
اظهار داشــت: در سال جاری معادل ۳۰ درصد ســال گذشته نیز فروش نداشته ایم و 
در تابســتان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت افزار مواجه بودیم.وی افزود: با 

بازگشایی رسمی مدارس در آغاز هفته جاری و با توجه به نیاز دانش آموزان به نوشت 
افزار امیدواریم شاهد افزایش فروش باشیم زیرا دانش آموزان برای حضور در مدرسه به 
لوازم التحریر جدید عاقه بیشتری نشان می دهند.رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم 
مهندسی در خصوص امکان برگزاری مجازی کاس ها و تاثیر آن بر بازار لوازم التحریر 
گفت: در این صورت خانواده ها و دانش آموزان رغبتی به خرید نخواهند داشــت و با 
وسایلی که از سال های گذشته در منازل باقی مانده سال جدید تحصیلی را پشت سر 
خواهند گذاشــت که این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب می رساند.فرزانیان با بیان 
اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی بعد از گذشت پاییز تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
لوازم التحریر با مشکات فراوانی مواجه خواهند شد، اظهار امیدواری کرد که شرایط با 
بازگشایی مدارس تغییر کند.رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی با اشاره به 
مشکات ایجاد شده در آغاز سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: مواد 
اولیه نوشــت افزار دیر به دست تولیدکنندگان رسید که موجب توقف هایی در تولید 
شد، اما اکنون مشکلی وجود ندارد و عرضه به میزان کافی انجام می شود.وی با اشاره 
به تاثیر کاهش تقاضای خرید در نقدینگی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همپوشانی 
کاهش تولید همزمان با کاهش تقاضای خرید موجب شده تا بازار در مسیر مناسب با 

شرایط پیش برود و در عرضه نیز کمبودی وجود نداشته باشد.

تولید نوشت افزار در کشور چگونه است؟
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تولید خودکار، هشت واحد تولیدی 
عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور هستند که با ظرفیت 
اسمی ۶۵۶ میلیون عدد فعالیت می کنند. در حالی که سرانه مصرف سالیانه خودکار 

در کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون عدد خودکار است و حجم واردات این کاا در سال 
۱۳۹۷ حــدود ۸۲ میلیون و در ســال ۱۳۹۸ حدود ۵۷ میلیون عدد بود.همچنین در 
تولید ماژیک چهار واحد تولیدی با ظرفیت اســمی ۲۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در 
انجمن عضویت دارند که توان تولیدی آن ها ۱۶۰ میلیون عدد می شود. سرانه مصرف 
ســالیانه ماژیک در کشور ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون عدد است و حجم واردات این محصول 
در ســال ۱۳۹۷ حدود ۸۷۳ تن معادل ۵۵ میلیون عدد و در ســال ۱۳۹۸ حدود یک 
هزار تن و معادل ۸۰ میلیون عدد بود.در تولید مداد پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی 
چهار میلیون و ۳۲۱ هزار و ۶۶۰ قراص مداد فعالیت دارند. مصرف ســرانه سالیانه این 
کاا دو میلیون و ۵۰۰ هزار قراص است و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۶۸ 
تن معادل ۶۷۰ هزار قراص و در ســال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ تن و معادل ۳۷ هزار قراص 
بود.پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۵۴۶ تن با توان تولیدی 
۱۰۰ میلیون جلد دفتر فعالیت می کنند و سرانه مصرف سالیانه این کاا ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
میلیون جلد و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۶ تن و در سال ۱۳۹۸ معادل 
دو تن بوده اســت.در تولید پاک کن نیز چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی ۲ هزار و 
۲۱۸ تن و همین توان تولیدی در حال فعالیت است. سرانه مصرف سالیانه این محصول 
دو هزار و ۳۰۰ تن است که حجم واردات آن در سال ۹۸ حدود ۳۵۰ تن را نشان می 
دهد.همچنین در ابزارهای اندازه گیری نیز هشت واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار 
هزار و ۳۳۹ تن و توان تولیدی یک هزار و ۲۰۰ تن در حال فعالیت است و سرانه مصرف 
سالیانه ابزارهای اندازه گیری نیز یک هزار و ۵۰۰ تن است.در مجموع در زمینه تولید 
نوشت افزار ۳۴ واحد تولیدی در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار 

کشور فعالیت دارند که زمینه اشتغال را برای بیش از پنج هزار نفر را فراهم آورده اند.

غریب پور:
 هپکو در آستانه امضای قرارداد تولید 

ماشین آات معدنی است
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به شرایطی 
که برای تســهیل فعالیت های هپکو ایجاد شده، این 
شــرکت در آســتانه امضای قرارداد با شــرکت های 
متقاضی داخلی است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
خداداد غریب پور که عصر روز گذشــته در نشست با 

سهامداران و مدیران ارشد شرکت هپکو و خانه معدن سخن می گفت، تصریح 
کرد: خانه معدن به همراه هپکو و با پشــتیبانی صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی، می تواند طــی هفته های آتی، تفاهمنامه های موجود با 
شــرکت های معدنی و صنایع معدنی را به قرارداد تبدیل کند.وی با بیان اینکه 
نشست امروز ســبب شــد از موازی و پراکنده کاری ها جلوگیری شود، اظهار 
کرد: کارگروه هپکو، در ایمیدرو مســتقر اســت و حضور مدیر عامل یا نماینده 
قانونی و همچنین ســهامداران، در این کارگروه ضرورت دارد.غریب پور گفت: 
ایمیدرو موضوع تسهیل فرایند تهیه و دریافت ارز را برعهده می گیرد و آن را با 
کمک نهادهای باادســتی از جمله بانک مرکزی، گمرک و ... برطرف می کند. 
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: با اقدامات این ســازمان، هزینه 
تبدیل ریال به ارز مورد نیاز، صفر خواهد بود.غریب پور در عین حال، خواســتار 
اعام نیاز ارزی هپکو شــد و افزود: ایمیدرو تا مرحله عقد قرارداد بین سرویس 
گیرنده و ســرویس دهنده، هدایت امور را عهده دار اســت و از آن پس طرفین 
قرارداد هستند که فعالیت ها را ادامه می دهند.رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: 
ضروری است برای تبدیل تفاهمنامه ها به قرارداد، طرفین با حضور صندوق بیمه 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، به جمع بندی نهایی برسند.

در راستای توسعۀ سالن فوادسازی فواد مبارکه انجام شد؛ 
جابه جایی موفقیت آمیز داکتهای هواساز 

کوره های پاتیلی در ارتفاع 48 متری 
 مصطفــی حقانی، رئیس تولید و تعمیرات جرثقیل های ســقفی فوادســازی 
بــا اعــام این خبر گفت: بــا توجه بــه برنامه ریزی جایگزینــی جرثقیل های 
۳۰۰ تــن حمــل ذوب )شــمارۀ ۱۳ و ۱۴( فوادســازی در ســال ۹۹ و 
لزوم ایجاد مســیر دسترســی جهت نصــب و مونتاژ جرثقیل هــای ۳۲۰ تن 
 جدیــد، پروژۀ توســعه یــک دهانه در مــدول A به طول ۱۸ متر آغاز شــد.

وی افزود: به این منظور پس از رفع معارضات زمینی این پروژه، ناگزیر، جابه جایی 
داکت های مکش غبار کوره های پاتیلی )LF( مدول A که در ارتفاع ۴۸ متری 
و   روی سقف فوادسازی و در مسیر گیردر )ROW G( قرار داشت، در دستور 
کار قرار گرفت. در ادامه با طراحی داکت ها و ساپورت های جدید توسط شرکت 
فنی مهندسی و ساخت آن ها توســط پیمانکاران داخلی، در حین بهره برداری 
قســمت هایی از ســازۀ جدید مونتاژ     و نصب گردید و جهــت جابه جایی و 
 دمونتــاژ داکت های قدیمی نیاز به توقف چهار کــورۀ پاتیلی در مدول A بود.

حقانــی در تشــریح زمان بندی انجام ایــن پروژه گفت: پس از آماده ســازی و 
پیش بینی های ازم توسط پیمانکار توســعۀ فوادسازی،  این فعالیت از تاریخ 
۹۹/۵/۲۶ شــروع و بر اساس برنامۀ زمان بندی در تاریخ ۹۹/۵/۳۰ دو LF  وارد 
 مدار گردید و در ادامه در تاریخ ۹۹/۶/۲ چهار کورۀ LF  دیگر نیز وارد مدار شد.

در همیــن خصوص مســیب فتاح المنان، رئیس واحد متالــورژی ثانویه افزود: 
بــا توجه به توقف چهــار کورۀ پاتیلی از کل هفت کــورۀ پاتیلی موجود، یعنی 
کاهش نزدیــک به ۶۰ درصد ظرفیت کارگاه، هماهنگی هــا و برنامه ریزی های 
 خوبــی صورت گرفت تــا از کاهش تولید ناحیه در این مدت جلوگیری شــود.

در راستای نقش مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد:
ضد عفونی کردن مدارس سطح شهرستان 

بندرلنگه 
در راستای نقش مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله 
با ویروس کووید۱۹ و تعامل با شــهر، با اعام باز شدن مدارس از هفته جدید، 
عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن مدارس سطح شهرستان بندرلنگه توسط 
تیم آتش نشــانی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان انجام شد.به گزارش روابط 
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه،«قاســم عسکری نسب« مدیر بنادر و 
دریانوردی غرب هرمزگان ضمن تقدیر از پرســنل و نیروهای آتش نشانی این 
بندر در جهت گندزدایی و ضدعفونی کردن از زمان اعام باز شــدن مدارس در 
طی شبانه روز و بطور مستمر و تاش برای ایمن سازی و افزایش سامت فضای 
شهرستان گفت: عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن مدارس که از مهمترین 
دغدغه های دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده ها از زمان اعام باز شدن مدارس 
است توسط آتش نشانی مجموعه بنادر ودریانوردی غرب هرمزگان انجام شد که 
این کار بزرگ برای حفظ ســامت دانش آموزان و فرهنگیان می باشد.عسکری 
نسب ضدعفونی کردن کاسها و مدارس را یکی از مهمترین الزامات این روزها 

دانست تا سامت معلمان و دانش آموزان تضمین شود.

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد فرماندهی نهاجا در بازدید از سایپا:
دستاوردهاي سایپا قابل تقدیر است

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد فرماندهی نیروي هوایي ارتش جمهوري 
اسامي ایران گفت: صنعت خودرو و بخش نظامي اشتراکات زیادي دارند که این 
امر مي تواند منجر به توســعه همکاري ها و تعریف پروژه هاي مشترک توسعه 
اي شــود.به گزارش سایپانیوز، امیر ســرتیپ خلبان مهدي هادیان در بازدید از 
گروه خودروســازي سایپا و فرآیند تولید و طراحي در این مجموعه و همچنین 
امضــاي پیش نویس تفاهم نامه همکاري هاي مشــترک، اظهارداشــت: گروه 
خودروسازي سایپا یکي از مهم ترین بخش هاي اقتصادي کشور است و قطعا با 
شــعار جهش تولید که مقام معظم رهبري براي سال جاري در نظر گرفتند این 
شرکت خودروساز مي تواند به شکوفایي دست پیدا کند.امیر هادیان با بیان اینکه 
همکاري مشترک بین ستاد نیروي هوایي ارتش جمهوري اسامي ایران و گروه 
خودروسازي سایپا اتفاق بزرگي است، افزود: زماني که تخصص، تعهد، فناوري و 
امکانات در کنار یکدیگر قرار گیرد نتیجه آن منجر به رشد و پیشرفت مي شود. 
بدین جهت همکاري مشــترک مي تواند نتایج خوب و مثبتي را براي کشور به 
ارمغان داشته باشد.وی ادامه داد: با توجه به زیرساخت هایی که در زمینه تولید 
خودرو در گروه خودروسازي سایپا شکل گرفته و با وجود تفکر جهادي، تخصص 
و تعهدي که مدیران و مهندســان این مجموعه دارند، اتفاقات بزرگي در تولید 
و صنعت خودرو رقم خواهد خورد.امیر ســرتیپ خلبــان هادیان، با بیان اینکه 
صنعت خودرو با همکاري حوزه نظامي به دنبال هم افزایي اســت، تصریح کرد: 
خودروســازان و بخش هاي نظامي و دفاعي ظرفیت هاي زیادي دارند که قطعا 
با همکاري مشــترک و افزایش تعامات مي توانند ضمن استفاده از ظرفیت ها، 

نیازهاي یکدیگر را مرتفع کنند.

معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفــت: در پی فراخوان های 
وزارت صمت برای حضور شرکت ها در بورس، تاکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعام 
آمادگی کرده اند و تاکنون سهم بخش صنعت از اوراق منتشر شده به ۳۹۰۰ میلیارد تومان 
رســیده است. سعید زرندی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: یکی از جهت گیری های 
وزارت صمت درسال جاری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تولید بود که در این راستا 
ازم بود واحدهای تولیدی با این مکانیزم بیشتر آشنا شوند. از طرفی اولین اصل برای ورود 
شرکت ها به بازار بورس شفافیت و آمادگی ساختار شرکت ها است که تاکنون فراهم نبود.وی 
با بیان اینکه سیستم بانکی توان پاسخگویی به نیاز به صنعت را ندارد، تصریح کرد: محاسبات 
نشــان می دهد برای اداره بخش صنعت به اندازه سال گذشته و بدون هیچ تغییری به ۵۷۵ 

هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اما سیستم بانکی در بهترین حالت می تواند ۳۲۵ هزار میلیارد 
تومــان در حوزه صنعت پرداخت کند. بنابراین برنامه ریزی کردیم برای پر کردن این خا از 
بازار سرمایه استفاده کنیم.به گفته این مقام مسئول در پی فراخوان های وزارت صمت برای 
حضور شــرکت ها در بورس، تاکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعام آمادگی کرده اند 
که از این تعداد ۱۱۳ شرکت به قرارداد با نهادهای مالی رسیدند، ۷۰ شرکت امید نامه تنظیم 
کردند و ۴۰ شرکت به هیئت های پذیرش معرفی شدند.زرندی با اشاره به وعده وزارت صمت 
مبنی بر ورود ۱۰۰ شرکت صنعتی به بازار سرمایه تا آخر امسال، گفت: شرکت هایی که وارد 
بازار سرمایه می شوند، هنگام عرضه عمومی شناخته می شوند و اتفاق دیگر انتشار اوراق است. 
ســال گذشــته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که منتشر شده بود ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
مربوط به بخش صنعت بود و تا امروز این رقم به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این ادبیات 
در حال جا افتادن است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای 
رفع موانع تولید ازم است همه دستگاه ها تغییر رویه دهند، اظهار کرد: در حوزه استراتژی و 
سیاست های صنعتی تمرکز بر صنایع پیشران بوده و اولویت های صنعت با ارزش افزوده باا 
مشــخص شده اند.وی افزود: برای رفع موانع تولید باید قانون ها را کم کرد. به طور کلی برای 

بهبود فضای کسب و کار باید نیاز واحدها به دستگاه های اجرایی کمتر شود. 

تسریع در روند بازگشت ارز حاصل 
از صادرات

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران گفت: روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات تســریع یافته است.حمید زادبوم در مورد روند 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات گفت: براســاس آمار و اطاعات 
ارسالی از سوی بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تسریع شده اســت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با 
توجه به تشــکیل کمیته اقدام ارزی در ســازمان توسعه تجارت 
تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان از مرداد ماه تاکنون نســبت 
به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند و حتی صد در صد رفع 
تعهد ارزی انجام داده اند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه تولید اظهار داشــت: تمامی 
دستگاه های عضو کارگروه توسعه صادرات باید در راستای تسهیل 

تولید در تامین مواد اولیه کمک کنند.

کیمیاگری در مقیاس کوچک
سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

 از زمانی که نگاه شــرکت تهیــه و تولید مواد معدنی ایران در 
مســیر مشــارکت بخش خصوصی در معادن از پیمانکاری به 
راهبــری تغییر پیدا کرد، دریچه های نوینی در جاده توســعه 
معادن کوچک مقیاس کشــور و به خصوص در بخش سرب و 
روی پدیدار شــد. نقطه امیدواری در چنین فرآیندی آنجا اســت که فرآوری عیارهای 
پایین ســرب و روی به سودآوری نزدیک شده اند و همین نکته می تواند توسعه معادن 
پرظرفیــت این بخش را تضمین نماید.در حال حاضر بیش از ۸۰ واحد فرآوری روی با 
ظرفیت تولید ساانه ۴۷۰ هزار تن در کشور وجود دارد که در مجموع به دلیل کمبود 
مواد اولیه، ۲۰۰ هزار تن شــمش روی در سال تولید می کنند. به این ترتیب، با توجه 
به کمبود مواد اولیه واحدهای معدنی، فعال سازی معادن کوچک مقیاس به خصوص در 
صنعت سرب و روی یکی از ضرورت های مهم و اساسی در کشور به حساب می آید. در 
صنعت ســرب و روی به جز چند معدن بزرگ شامل انگوران، مهدی آباد، نخلک و… 
عما شــاهد تجمع معادن کوچک مقیاس در این بخش استراتژیک هستیم. این بخش 
به دلیل در اختیار داشــتن بازار بســیار خوب و پر رونق، ریســک سرمایه گذاری برای 
فعال سازی این معادن را برای سرمایه گذاران به حداقل ممکن رسانده است.وجود بازار 
و عدم نگرانی از فروش محصول به همراه قدرت نقدشــوندگی باا در صنعت ســرب و 
روی به مثابه پول نقد، کشــش و جذابیت زیادی را برای فعال سازی معادن این بخش 
و به خصوص معادن کوچک مقیاس توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم آورده 
است.یکی دیگر از راه های مورد نظر در مسیر توسعه معادن کوچک مقیاس، بهره بردن از 
تجربیات مورد استفاده در مناطق معدنی همچون راور، کوهبنان و زرند در استان کرمان 
اســت که به زودی و درنتیجه مشارکت بخش خصوصی در معادن کوچک، این استان 
به عنوان یکی از قطب های مهم صنعت ســرب و روی در کشــور شناخته خواهد شد. 
ازجمله برنامه های مهم در مســیر احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس در این مناطق، 
تســهیل شرایط مشارکت میان معدن داران و واحدهای فرآوری از جنبه تامین سرمایه 
در راســتای اجرا و استخراج مواد معدنی است. این تشریک مساعی موجب فعال شدن 
معادن و اشــتغال گسترده و پایدار خواهد شد که البته می تواند به عنوان الگویی برای 
سایر معادن کوچک نیز به کار گرفته شود.همچنین تجربه فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس ســرب و روی در استان مرکزی نشان داد که چگونه می توان با استفاده 
از روش های نوین به واسطه مشارکت شرکت های دانش بنیان، مواد اولیه غیراقتصادی را 

به مواد اولیه ای اقتصادی تبدیل کرد. 

شبکه توزیع گاز توسعه شهرک صنعتی مشهد 
کات آماده بهره برداری واحدهای صنعتی 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی 
از بهره برداری شــبکه توزیع گاز فاز توســعه شهرک صنعتی 
مشهدکات خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرک های صنعتی 
استان خراســان رضوی ، رضا شجاعی در بازدید از فاز توسعه 
شهرک صنعتی مشهد کات، اظهار کرد : در نیمه دوم سال جهش 
تولید  نیز طرح های مختلف عمرانی پیش بینی شده و با توجه به در نظر گرفتن اولویت ها 
 و ضرورت های موجود در هر شهرک صنعتی با سرعت و کیفیت باا اجرایی خواهد شد.

وی افــزود: این پروژه با هزینــه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و به طول ۱۶ کیلومتر و در 
مدت شــش ماه  به پایان رسید و تحویل بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی شد 
، که با اتمام این پروژه گازرســانی به حدود ۲۸۰ واحد صنعتی انجام خواهد شــد.رضا 
شجاعی ادامه داد: با اجرای پروژه  های عمرانی به ویژه گاز ، وضعیت شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان در حوزه گاز رسانی، مطلوب تر خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خبر داد

اعام آمادگی 250 شرکت صنعتی 
برای ورود به بورس
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با ۴۰۵۷۰ واحد کاهش :گزیده خبر

شاخص بورس به مرز کانال ۱۵۰۰۰۰۰ واحد رسید
شاخص بورس روز جاری با افت سنگین بیش از ۴۰ هزار واحدی 
در پایان معامات به یک میلیون و ۶۰۷ هزار و ۲۱۱ واحد رسید تا 
در مرز کانال ۱۵۰۰۰۰۰ واحد قرار بگیرد.جزییات داد و ستدهای 
بازار ســهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه 
شاخص های معاماتی در بازار سهام دیروز با سقوط مواجه شدند 

و به طور میانگین ۲.۰3 درصد کاهش را به ثبت رساندند.

کاهش دسته جمعی شاخص ها
بر اساس آمارهای معاماتی، روز جاری شاخص های بورس با 
نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با )۴۰۵۷۰( واحد 
ریــزش معادل )۲.۴۶( درصد به یک میلیون و ۶۰۷ هزار ۲۱۱  
واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی«  با )۱۰۶۴۱( واحد افت 
معــادل )۲.۴۶( درصد به ۴۲۱ هزار ۵۷۰ واحد، شــاخص کل 
»هــم وزن« با )۴۹۴۸( واحد ریــزش معادل )۱.۱۲( درصد به 
۴3۶ هزار و ۸۴۵ واحد، شاخص قیمت »هم وزن« با )3۲۴۴( 
واحــد کاهش معادل )۱.۱۲( درصد به ۲۸۶ هزار و ۴۰۲ واحد، 
شاخص آزاد شناور با )۵۶3۵3( واحد افت معادل )۲.۵۰( درصد 
به ۲ میلیــون و ۱۹3 هزار و 3۶۱ واحد، شــاخص بازار اول با 
)3۷۹۴۰( واحــد کاهش معادل )3.۱۰( درصد به یک میلیون 
و ۱۸۶ هزار ۴۹۴ واحد و شــاخص بازار دوم با )۴۸۵3۹( واحد 
افــت معادل )۱.۴۹( درصد به 3 میلیــون و ۲۰۲ هزار و ۶۰۲ 

واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از ســویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص 
می کند که دیــروز ۷ نماد » فواد با )۵۰۰3( واحد، فملی 
بــا )۴۰۹۹( واحد، فارس با )33۵۸( واحد، کگل با )۱۷۲۱( 
واحد، وغدیــر با )۱۶۶۶( واحد، اخابر بــا )۱۶۲۷( واحد، و 
پارسان با )۱۴۸۶( واحد«، بیشترین تاثیر را در روند حرکتی 

شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری همه شاخص صنایع تاار 
شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع 
»دستگاه های برقی با )۱۸۷۵۹۵( واحد افت معادل )۲.۶۶( 
درصد به ۶ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷33 واحد، شــیمیایی با 
)۲3۹۶( واحد کاهش معــادل )۲.۷۰( درصد به ۸۶ هزار و 
3۶۴ واحد، اداره بازارهای مالی با )۶۱( واحد ریزش معادل 

)۲.۸۵( درصد به ۲ هزار و ۸3  واحد، تامین آب، برق و گاز 
)۶۸( واحد کاهش معادل )3.۴۵( درصد به یک هزار و ۹۰۸ 
واحــد، کانه فلزی با )۱۵3۵۸( واحد کاهش معادل )۴.۰۸( 
درصــد به 3۶۱ هزار و ۴۴ واحــد، رادیویی با )۴۷۲( واحد 
افت معادل )۴.۰۹( درصد بــه ۱۱ هزار و ۹۴ واحد، فلزات 
اساســی با )۵۲۷۷۵( واحد کاهش معادل )۴.۲۷( درصد به 

یک میلیون و ۱۸3 هزار و ۲۹۷ واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام 
مشخص می کند:  قیمت ســهام نمادهای »پتایر با ۴.۹۹ 
درصد، قنیشــا با ۴.۹۹ درصد، ثبهساز با ۴.۷۲ درصد، کدما 
بــا 3.۵۶ درصد، نمرینو با ۱.۶3 درصد، وســخراج با ۱.۱3 
درصد و ولپارس با ۰.۵۴ درصد«  بیشــترین افزایش قیمت 
و نمادهــای »آپ با )۵( درصد، تاصیکو با )۵( درصد، غزر با 
)۵( درصد، پارسان با )۵( درصد، کترام با )۵( درصد، وبانک 
با )۵( درصد و وســینا با )۴.۹۹( درصد« بیشترین کاهش 
قیمت را در بازار ســهام رقم زدند.بــه این ترتیب، در پایان 
ســومین روز معاماتی بورس در هفته جاری، ۶۴۱ هزار و 
۲۲۰ نوبــت معاماتی، ۵ هــزار و 3۲۲ میلیارد برگه اوراق 
بهــادار به ارزش ۴۶ هزار و ۱۵۹ میلیــارد تومان در بورس 

معامله شد.

تسهیات خرید ETF برای کارکنان 
سازمان های مشتری بانک تجارت

بانک تجارت در راســتای اجرای برنامه فروش ســهام 
»صندوق پاایشــی یکــم« به کارکنان شــرکت ها و 
سازمان های مشتری خود تسهیات ویژه خرید سهام 
ایــن صندوق را اعطا می کند. به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، با توجه به برنامه های دولت برای عرضه 
مرحله دوم واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( تحت 
عنوان »سرمایه گذاری پاایشــی یکم« این بانک ضمن آماده سازی درگاه های 
متنوع فروش ســهام این صندوق، تســهیاتی را برای کارکنان ســازمان ها و 
شرکت های مشتری خود در نظر گرفته است.تسهیات اعطایی خرید واحدهای 
ETF به هر یک از کارکنان شرکت های مشتری سازمانی بانک و اعضای خانواده 
آنان ۵۰ میلیون ریال )تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای هر خانوار( بوده و مدت 
بازپرداخت آن نیز ۱۲ ماه تعیین شــده اســت که با توجه به محدودیت اعام 
شــده توسط سازمان خصوصی سازی، مبلغ تسهیات برابر با مابه التفاوت مبالغ 
خریداری شــده واحدهای دارایکم توسط متقاضی/اعضای تحت سرپرستی وی 
تا سقف ۵۰ میلیون ریال خواهد بود.این تسهیات با ضمانت مشتری سازمانی 
بانــک و نیز ضمانت یک نفر از همــکاران متقاضی در قالب عقد مرابحه و صرفا 
جهت خرید واحدهای ETF به پرســنل شــرکت های مشتری بانک و اعضای 

خانواده تحت سرپرستی ایشان پرداخت می شود.

با چالش مجازی سامان، بدوید و جایزه بگیرید
گروه مالی ســامان باهدف ترویــج ورزش همگانی و با 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی بزرگ ترین چالش دو 
مجازی را برگزار می کند.به گزارش ســامان رســانه، 
نخســتین چالش دو مجازی ایران به ابتکار گروه مالی 
سامان به طور رسمی از ســوم شهریور ۱3۹۹ فعالیت 
خود را با حفظ تمام شــیوه نامه های بهداشــتی آغاز کرده است.در این چالش 
که در دو ســطح ۱۰ و ۲۱ کیلومتر برگزار می شود، عاقه مندان می توانند پس 
از ثبت نام در چالش از طریق ســایت www.tehrunclub.com و همچنین 
نصب اپلیکیشــن استراوا )strava( رکورد خود را ثبت و با هشتگ #رکوردمن 
در همان اپلیکیشــن به اشتراک بگذارند.گفتنی است، تمرینات آماده سازی این 
چالش به صورت رســمی از سوم شهریور آغاز شده و بازه زمانی ثبت رکورد ۲۴ 

تا 3۱ شهریور خواهد بود.

همزمان با هفته تعاون از سوی مدیرعامل مطرح شد؛
تشریح اقدامات اثربخش بانک توسعه تعاون 

در اقتصاد ملی
حجت الــه مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون در 
گفتگویی به مناسبت هفته تعاون با روابط عمومی ضمن 
اشــاره به اینکه بانک توســعه تعاون از ابتدای تاسیس 
تاکنون عاوه بر ایفای نقش موثر در حوزه پولی و بانکی 
کشور تاش کرده تا با فعالیت موثر در رونق بخشی حوزه 
تعاون نیز اثرگذاری بی بدیل خود را به اثبات رساند، گفت: عملکرد و فعالیت بانک 
توسعه تعاون در خال مدت ۱۱ سال متوجه توسعه و رونق کمی و کیفی بخش 
تعاون و تعاونگران بوده اســت.مهدیان افزود: این بانک جوان توسعه ای در حال 
حاضر با ۴۰۲ شعبه و ۴۸ باجه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به عموم 
هموطنان است و وجود تنها ۸.۷ درصد از شعب بانک در استان تهران و مابقی در 
سراسر کشور نشان از توجه و اهتمام بانک به توزیع شعب جهت دسترسی بهتر 
تعاونی ها دارد.وی تصریح کرد: همچنین برابر اساسنامه مصوب، بانک موظف است 
۷۰ درصد از تسهیات پرداختی را در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار 
دهد و 3۰ درصد مابقی تســهیات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق 
گیرد که عما آمار و ارقام عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم می باشد.

مهدیان با تاکید بر اینکه بانک توســعه تعاون با هدف گذاری و اولویت قرار دادن 
موضــوع جهش تولید از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون در بخش های مختلفی ایفای 
نقش نموده، به پرداخت تسهیات مربوط به رفع موانع تولید و رونق در تعاونی ها 
و بنگاه های کوچک و متوسط، استمرار اجرای طرح ملی اعطای تسهیات ارزان 
قیمت به منظور توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری و عاملیت بند 
الف تبصره ۱۸، کمک به حفظ حیات بنگاه های اقتصادی از طریق امهال و تمدید 
هدفمند تسهیات پرداختی، اعطای وام قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد 
و بهزیســتی، ازدواج و مشــاغل خانگی در چارچوب برنامه اباغی بانک مرکزی 
ج.ا.ا طراحی و ارایه محصول ویژه در جهت اســتقرار مدل تأمین مالی بر مبنای 

زنجیره های تولید خصوصا در بخش تعاون اشاره کرد.

کارتخوان فروشــگاهی با ســهم ۵۴. ۸۹ درصدی، در 
مردادماه بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای 
پذیرش داشــته و ابزار پذیرش موبایلــی و ابزار پذیرش 
اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

راســاس آمار رسمی اعام شده از سوی شرکت شاپرک 
از عملکرد این شرکت در مردادماه ۱3۹۹، بالغ بر ۸۹۸. 
۲ میلیون تراکنش با ارزش ۷۶۹. ۴ هزار میلیارد ریال در 
شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت 
بــه تیر ماه رشــد ۹۵. ۰ درصدی در تعــداد و ۲۸. ۸ - 
درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول زیر آمار 
تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مرداد ماه ۱3۹۹ و 
درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته درج شده است.

همچنین در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش های 
شــاپرک در مرداد ۱3۹۹ و ماه مشــابه سال گذشته به 
همراه درصد تغییرات آن اســت که براســاس این آمار، 
تراکنش های شــاپرک نسبت به ماه مشابه سال قبل از 
نظر تعداد ۲3.۰۱ درصد و از نظر مبلغ نیز ۸۲.۲۵ درصد 
رشد داشته است.ارزش اسمی تراکنش های مرداد ۱3۹۹ 
نسبت به ماه گذشته با رشد ۲۸. ۸ - درصدی همراه بوده 
و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در مرداد 
۱3۹۹ رشد 3۹. ۱۱- درصدی را تجربه کرده است. ارزش 
حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی 
بدون در نظر گرفتن اثرات تورم اســت. به عبارت دیگر 
ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص 
سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را 
تشکیل می دهد.  همچنین رشــد ۲۵. ۸۲ درصدی در 
ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که 

می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از 
پرداخت الکترونیکی تفســیر کرد. همچنین ماحظه 
می شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر 
گرفتن اثرات تورم محاسبه شــده است ۶۸. 3۹ درصد 
است. تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر 
ماه رشد ۰۷. ۰ درصدی را تجربه کرده که به نظر می رسد 
ســبب این تغییر، کاهش ۹۷. ۰ - درصدی تعداد ابزار 
کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در 
مرداد ۱3۹۹ نســبت به تیر ماه رشد ۷۸. ۵ درصدی را 
تجربه کرده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت 

مشابه با افزایش ۴۲. ۱ درصدی همراه بوده است. 

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ 
تراکنش ها

بیشترین ســهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار 
ابزار کارتخوان فروشــگاهی اســت. این در حالی است 
که عواملی مانند وجــود محدودیت انجام تراکنش بر 
روی ابــزار پذیرش موبایلی، تعداد باای ابزار کارتخوان 
فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به 
تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و 
عواملی از این دست را می توان از جمله عوامل تاثیر گذار 
بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی 
دانست.این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار 
پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از 
ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه 
نیاز اســت که ممکن اســت هنگام خرید در دسترس 
همگان قرار نداشته باشد.  همانطور که مشخص است 

کارتخوان فروشگاهی با سهم ۵۴. ۸۹ درصدی، بیشترین 
تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته 
اســت و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی 
به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.متوســط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱3۹۹، ۲۵۵ 
تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در 
ماه گذشــته افزایش ۲3. ۲ واحدی، )۸۸. ۰ درصدی( 
را تجربه کرده اســت. بیشترین افزایش متوسط تعداد 
تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مرداد 
ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش ۰۰. 
۰ درصــدی از ۱3۷ تراکنش در تیر ماه ۱3۹۸ به ۱3۷ 
تراکنش رســیده است.متوسط تعداد تراکنش هر ابزار 
پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت 
به ماه گذشته با افزایش ۸۱. ۲ واحدی همراه بوده است. 
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز 
با ۲۶. ۴ واحد افزایش نسبت به تیر ۱3۹۹به 3۰۰ عدد 

در مرداد ماه رسیده است.
متوســط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیــرش اینترنتی در 
مــرداد۱3۹۹ ماه نیز با کاهش ۱۸. ۱۸۰ میلیون ریالی 
نسبت به ماه گذشته به ۰۵. ۷۱۹ میلیون ریال رسیده 
است. متوســط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی 
با افزایش ۲۸. ۰ میلیون ریالی نســبت به ماه گذشته 
بــه ۹۸. ۶ میلیون ریال به ازای هــر ابزار در مرداد ماه 
رســیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان 
فروشگاهی نیز برابر با ۱۶. ۴3۸ میلیون ریال است که 
این میزان نیز نســبت به ماه گذشته ۹۱. ۲۴ میلیون 

ریال کاهش را تجربه کرده است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : ۱-برابر رای شماره ۹۹/۵۲۵ آقای یداه مرادی 
فرزند ثمین به شماره ملی 3۸۵۹۵۱3۲۴۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی خره جو به مساحت ۸۸3۰ متر مربع به شماره پاک ۵۹۵ فرعی از 
۷۵ اصلی واقع در بخش ۱3 دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله شیرزادی ۲-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۴ آقای رحمت اله مرادی فرزند امین به شماره 
ملی 3۸۵۹۰۲۵۰۶۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلیمیل به مساحت ۴۲۵۴۰ متر مربع به شماره پاک 3۹۲ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در بخش 
۱۴ دیواندره قریه کســنزانخریداری از مالک رســمی آقای عارف امیر حسنی 3-برابر رای شماره ۹۹/۷۹۵ آقای ساار حیدری فرزند ناصر به شماره ملی 3۸۵۹۶۲33۷۰ نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۶ متر مربع به شماره پاک ۱۲۶3۰ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی ۴-برابر 
رای شــماره ۹۹/۷۵۶ آقای منصور آخکندی فرزند عارف به شــماره ملی 3۸۵۹۴۱۲۸۶۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۷ متر مربع به شماره پاک ۱۲۶۲۹ 
فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش ۱۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراله رضایی ۵-برابر رای شماره ۹۹/۷۵۸ آقای سید طالب حسینی فرزند سید علی به شماره ملی 
3۸۵۹۴۹۹۷۲۶نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی صیان به مساحت ۱۲۶۰3/۱۵ متر مربع به شماره پاک ۷۰ فرعی از ۲۵ اصلی واقع در 
بخش ۱۴ دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد شعبانی ۶-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۱ آقای نصراه پرویزی فرزند محمد علی به شماره ملی 3۸۵۹۰۶۵3۹۴ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار به مساحت ۱3۵۲۶۵ متر مربع به شماره پاک ۱۵3 فرعی از ۱۵ اصلیواقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه آخکند خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی ۷-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۹ آقای محمد صادق کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا 
خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۸-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۷ آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۹۱۲۲۸3۲ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع 
در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۹-برابر رای شماره ۹۹/۸۱۱ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح 
به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره 
پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۰-برابر رای شماره ۹۹/۷۸۸ 
آقای محمد صادق کریمیا فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به 
مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی 
کریمیان ۱۱- برابر رای شماره ۹۹/۷۹۲ آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۹۱۲۲۸3۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای 
صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۲-برابر رای شماره ۹۹/۷۹۰ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا 
خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱3-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۹ آقای محمد صادق کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت ۱۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی 
واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۴-برابررای شماره ۹۹/۷۸۶ آقای محمد شریف کریمیان 
فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۹۱۲۲۸3۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت ۱۴۲۴۲۰ متر 
مربع به شماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۵- برابر رای 
شماره ۹۹/۷۸۵ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال 
کانی کبود به مساحت ۱۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین 

شهرت همگی کریمیان  . بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1۳۹۹/۰۶/1۸ وتاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه 1۳۹۹/۰۷/۰۲ 

پیرمحمدی- رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف ۳۴۸(

آگـهی تحـدید حـدود
در اجرای ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی حل اختاف قانون 
مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد ۱- برابررای شماره ۹۹/۷۶۴ آقایرحمت اه مرادی 
فرزند محمد امین به شماره ملب 3۸۵۹۰۲۵۰۶۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت ۴۲۵۴۰ متر مربع به شماره پاک 3۹۲ فرعی از ۶۶ اصلی 
واقع در بخش ۱۴ دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای عارف امیر حسنی )تاریخ تحدید حدود ساعت ۱۰ صبح رور دوشنبه ۱3۹۹/۰۷/۰۷( ۲-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۱ آقای 
نصراه پرویزی فرزند محمد علی به شــماره ملی 3۸۵۹۰۶۵3۹۴ نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار به مساحت ۱3۵۲۶۵ متر مربع به شماره پاک ۱۵3 فرعی از ۱۵ 
اصلیواقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی 3-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۹ آقای محمد صادق کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 
۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۴-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۷ آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 
3۸۵۹۱۲۲۸3۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی 
واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۵-برابر رای شماره ۹۹/۸۱۱ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره 
ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴۱ متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ 
اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۶-برابر رای شماره ۹۹/۷۸۸ آقای محمد صادق کریمیا فرزند صالح 
به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی 
از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رســمی آقای صالح و علی و حســین شهرت همگی کریمیان ۷- برابر رای شماره ۹۹/۷۹۲ آقای محمد شریف کریمیان 
فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۹۱۲۲۸3۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک 
۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۸-برابر رای شماره ۹۹/۷۹۰ آقای عثمان کریمیان 
فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۱ به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک 
۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۹-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۹ آقای محمد صادق 
کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت ۱۴۲۴۲۰ متر مربع 
به شــماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رســمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۰-برابررای شماره ۹۹/۷۸۶ 
آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۹۱۲۲۸3۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت 
۱۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۱۱- برابر رای 
شماره ۹۹/۷۸۵ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره ملی 3۸۵۸۹۱33۱۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به 
مساحت ۱۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲۵۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان)تاریخ 
تحدید حدود ساعت ده صبح روز سه شنبه ۱3۹۹/۰۷/۰۸( بنابراین هرکس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پاک های مرقوم مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشند 
میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت 

به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
 پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )۳۴۸(

بانک گردشگری تا سال 1401 اسپانسر 
اصلی باشگاه فوتبال پرسپولیس باقی ماند

بنابر امضای دومین قرارداد بانک گردشــگری با باشگاه پرسپولیس، اسپانسری 
 ایــن بانک تا پایــان فصل لیگ برتر فوتبــال کشور)ســال ۱۴۰۱( ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، مذاکرات مربوط به این قرارداد که 
از ســال گذشته شروع شده بود، بین مقام های ارشد بانک گردشگری و باشگاه 
پرســپولیس و همچنین شرکت آتیه پرداز امضاء شــده است.بر اساس قرارداد 
امضا شــده بین طرفین، ۲ محور اساسی مورد توافق قرار گرفت. به موجب این 
قرارداد، بانک گردشگری در فصل های آتی تا سال ۱۴۰۱ درتمام مسابقات اعم 
از لیگ برتر، جام حذفی و ... به عنوان اسپانسر باشگاه پرسپولیس انتخاب و مقرر 
شد نام و نشان بانک گردشگری بر روی پیراهن پرسپولیس نقش آفرینی کند.

همچنین طبق قرارداد یاد شــده توافق شــد در راستای افزایش آمار مشتریان 
بانک گردشگری، بانک فوق با همکاری باشگاه پرسپولیس و شرکت آتیه پرداز 
نســبت به صدور کارت هــواداری با ایجاد مزایا و خدمات مالی مناســب برای 
هواداران باشگاه پرســپولیس اقدام کند.همچنین طی مفاد قرارداد اسپانسری، 
بانک گردشگری در مدت دو فصل ونیم به عنوان حامی اصلی باشگاه پرسپولیس 
انتخاب شده است.تیم فوتبال پرسپولیس با ۶۲ امتیاز در صدر جدول رقابت های 

لیگ برتر قرار گرفت و برای چهارمین بار متوالی قهرمان این لیگ شد. 

طراحی و مهندسی تسهیات ودیعه محل کار، 
ویژه شرکت های دانش بنیان

مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اســامی در هفته بانکداری اسامی 
از رونمایی جعبه ابزار ودیعه محل کار ویژه شــرکت های دانش بنیان در بانک 
پارســیان خبر داد.به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، دکتر مهدی فراهانی 
با اشــاره به گرانی های اخیر در بخش ساختمان و لزوم کمک به رونق تولید و 
ایجاد ثبات در بازار اجاره محل کار، گفت: بانک پارســیان با حمایت تمام قد از 
فعاان اقتصادی کم درآمد در حوزه دانش بنیان، به طراحی و مهندسی ابزاری 
جدیــد برای کمک به بخش حقیقی اقتصاد پرداخته اســت.وی افزود: در این 
راستا، تسهیات ودیعه محل کار- با نرخ سود بسیار مناسب با همکاری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، از مرحله طراحی تا پرداخــت، به صورت پروژه ای کامًا 
بومی در بانک پارسیان انجام پذیرفت.مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری 
اســامی بانک پارسیان با بیان اینکه این ابزار برای اولین بار در سیستم بانکی 
طراحی و تولید شده، این اقدام جهادی را در هفته بانکداری اسامی گامی بلند 
در سال جهش تولید، در عرصه بانکداری اسامی کشور و بااخص بانک بزرگ 

پارسیان برشمرد.

در مردادماه ۹۹ صورت گرفت؛

کارتخوان های فروشگاهی، صدرنشین تراکنش های شاپرکی



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 18 شهریور 1399  19 محرم 1442  8 سپتامبر 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4446 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر
وزیر دفاع آلمان:

 ادامه پروژه گازی با روسیه به پرونده 
ناوالنی بستگی دارد

از زمانی که برلین مدعی شــده شــواهدی از وجود عامل اعصــاب از خانواده 
نوویچوک را در نمونه های خون ناوالنی پیدا کرده اســت، صدراعظم آلمان بابت 
توقف پروژه خط لوله گازی مشترک با روسیه تحت فشار قرار گرفته است.به نقل 
از خبرگزاری اســپوتنیک، آنگرت کرامپ- کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان گفته که 
احتمال وضع تحریم ها علیه پروژه گازی نورد اســتریم ۲ به واکنش های مسکو 
به مساله الکسی ناوالنی، منتقد کرملین بستگی دارد که به صورت »عمدی« با 
عامل اعصاب مسموم شده اســت.وی ادامه داد، همکاری روسیه در این پرونده 
تعیین کننده واکنش آلمان است.وزیر دفاع آلمان همچنین بار دیگر تایید کرد 
که هیچ احســاس خوبی درباره این پرونده ندارد که به صورت مشــترک بین 
کمپانی گازپروم روســیه و چند کمپانی بزرگ انرژی اروپایی از جمله از آلمان 
انجام می شود.وی افزود: من همیشه گفته ام که به این پروژه حس خوبی ندارم. 
برای من همیشه مشخص بوده که منافع امنیتی کشورهای شرق اروپا و اوکراین 
باید مدنظر قرار گرفته شود.هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان نیز به این مساله 
اشاره کرد که روسیه شــواهدی درباره عدم دخالتش در مسموم کردن ناوالنی 
ارائه نکرده و این مساله هنوز اینحل مانده است.ماس همچنین ابراز امیدواری 
کرد که روســیه، برلین را مجبور نکند تا موضعش را درباره پروژه مشترک نورد 

استریم ۲ تغییر دهد.

استولتنبرگ: 
 روسیه ریسک جنگ سرد جدید

 را به وجود می آورد
دبیرکل ائتاف نظامی ناتو هشدار داد، روسیه در صورت تاش برای گسترده تر 
کردن پایگاه قدرت خود فراتر از مرزهایش، خطر به راه انداختن یک جنگ سرد 
جدید را به وجود می آورد.به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ینس استولتنبرگ، 
دبیر کل ائتاف ناتو عنوان کرد، رفتار های اخیر مسکو و تاش برای ایجاد یک 
»حوزه نفوذ جدید نیازمند پاسخی از جانب ناتو است«.او به دیلی تلگراف تصریح 
کرد: ما خواستار یک جنگ سرد جدید نیستیم. ما یک رقابت تسلیحاتی جدید 
نمی خواهیم. اما ما همزمــان همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که خودمان 
را با تغییر دنیا انطباق می دهیم.اســتولتنبرگ در ادامه صحبتهایش به اقدامات 
تهاجمی مسکو علیه همسایگانش در راستای ایجاد یک »نوع حوزه نفوذ« اشاره 
کــرده و آن را برای نگرانی های ناتو محوری خواند.وی خاطر نشــان کرد: ما آن 
را در گرجســتان، در مولداوی در اوکراین دیده ایم و این نیازمند پاسخ از جانب 
ناتو است.استولتنبرگ در ادامه صحبتهایش خاطر نشان کرد، وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه بعد از مشخص شدن مسمومیت آلکسی ناوالنی، مخالف 
سرشناس وی با ماده نوویچوک »باید به یک سری پرسشهای جدی پاسخ دهد«.

او ادامه داد: این اولین بار نیســت که ما شاهد استفاده از مواد سمی علیه افراد 
مخالف حکومت روسیه بوده ایم. این موضوع را جدی تر می سازد.

خطیب زاده در نشست خبری:

نقض قطعنامه ۲۲۳۱ پایان برجام است
سخنگوی وزارت امور خارجه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ را پایان برجام دانست و گفت: اگر هر 
طرفی به هر شکلی بخواهد قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهداتش در برجام را نقض کند، ایران پاسخ 
می دهد.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری صبح 
دیروز)دوشــنبه( با بیان اینکه بیانیه منتشر شده در شورای امنیت سازمان ملل، که یک 
بیانیه ریاســتی بود، برای ایران و اعضای باقی مانده در برجام یک دســتاورد بزرگ بود، 
گفت: در این بیانیه به عدم اهلیت ایاات متحده به عنوان یک عضو برجام اشاره قطعی 
شده است.وی افزود: همچنین دستیار ویژه وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور 
افغانستان سفری را به این کشور داشت که سفر پرباری بود و با تمامی مقامات افغانستانی 
ماقات کرد.خطیب زاده ادامه داد: همچنین دستیار ویژه وزیر و نماینده ویژه ایران در امور 
سوریه و یمن سفری را به ژنو داشت که با اعضای ضامن روند آستانه در حاشیه نشست 
قانون اساسی سوریه ماقات و گفتگو کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 
همچنین نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همچنین آقای گریفیس نماینده ویژه 
سازمان ملل گفتگوهای بسیار جدی در این سفر داشتند.وی همچنین گفت: امروز پایان 
ســفر وزیر خارجه سوئیس به ایران خواهد بود و فردا وزیر خارجه هند که در سفری به 
روسیه برای اجاس وزرای خارجه عضو سازمان شانگهای عازم مسکو است، چند ساعتی 
در تهران توقف خواهد داشت و با وزیر امور خارجه کشورمان ماقات خواهد کرد.خطیب 
زاده تاکید کرد: علیرغم وجود بیماری کرونا، روزها و هفته های بســیار شــلوغی داریم 
سفرهایی هم برای آقای ظریف در پیش است که به محض نهایی شدن به اطاع عزیزان 
خواهم رســاند.خطیب زاده در درباره سفر وزیر امور خارجه سوئیس به ایران گفت: سفر 
وزیر خارجه ســوئیس در چارچوب عادی سفرهای وزرای امور خارجه دو کشور است. به 
دلیل کرونا این سفر به تاخیر افتاد البته قرار بود این سفر زودتر انجام شود. روابط خوب 
کمی و کیفی با سوئیس داشتیم. یکی از ابعاد روابط ایران و سوئیس، حافظ منافع آمریکا 
بودن آنهاست. البته آنها حافظ منافع ایران در کانادا و حافظ منابع ایران و عربستان هم 
هستند.وی با بیان اینکه آمریکا از هیچ فرصتی برای اعمال فشار علیه ایران چشم پوشی 
نمی کند، خاطرنشان کرد: قبل از سفر گروسی به ایران او با مدیرکل آژانس تماس گرفت. 
این سفر به روابط ایران و آمریکا ربطی ندارد و سیاست ما درباره آمریکا تغییری نکرده و 
این گمانه زنی های رسانه ای است.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کانال مالی سوئیس 
نیز گفت: این کانال با ۲۰ ماه تاخیر به دلیل فشــار آمریکا در بهمن به صورت آزمایشی 
کار خود را آغاز کرد. در خرداد ماه اولین تراکنش جدی انجام شد و اقام دارویی به ایران 
ارسال شد. هر دو تراکنش با منابع مالی ایران انجام شد. این منابع بی نهایت نیست. البته 
منابع مالی ایران در دنیا زیاد است.خطیب زاده افزود: آمریکا وقیحانه تاش می کند منابع 
مالی دیگری به این کانال وارد نشــود ولی اگر این منابع وارد شــوند قابل استفاده است. 
ما به نیات آمریکا آگاه هستیم ولی دولت سوئیس با حسن نیت، صداقت و شفافیت هم 
برای راه انداری این کانال و هم حافظ منافع بودن عمل کرده است.خطیب زاده در پاسخ 
به ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در صورت الغای برجام، آیا تعهدات نظارتی ایران از 
جمله دسترسی به دو سایت مورد توافق اخیر با آژانس، باقی خواهد ماند یا نه، گفت: در 
صورت الغای برجام، نظارت ها نخواهد بود. ما دو نوع رابطه با آژانس داریم، رابطه پادمانی 
که در چارچوب ان پی تی اســت و دیگری تعهدات خاصی است که در برجام قید شده 

که دسترســی های درخواســتی آژانس ربطی به برجام ندارد و متعلق به حوزه پادمانی 
است.وی افزود: تا مادامی که در همان چارچوب توافقی، به صورت مستقل و حرفه ای و 
در چارچوب مقررات آژانس و توافقات پیشــینی که از قبل بوده، در کنار آژانس خواهیم 
بود.خطیب زاده درباره روابط ایران و آذربایجان و نشســت آتی سه جانبه ایران، ترکیه و 
آذربایجان اظهار داشــت: ایران هیچ حد و مرزی برای گسترش روابط با آذربایجان قائل 
نیست. اعزام یک دیپلمات ارشد به عنوان سفیر در همین چارچوب است. برگزاری نشست 
ســه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه نیز در دست بررسی است.سخنگوی وزارت خارجه 
درباره نظر ایران نســبت به تحوات باروس گفت: آنچه در باروس اتفاق می افتد، یک 
موضوع داخلی است. ما فکر می کنیم این موضوع داخلی باید در فضای آرام، بدون تنش 
و همچنین بدون دخالت خارجی حل شود. ما امیدواریم دولت و مردم این کشور در یک 
توافق نزدیک این موضوع را مدیریت و حل کنند.خطیب زاده درباره درخواست آمریکا از 
بورس آلمان برای فروش دارایی های ایران ابراز داشت: آمریکا از هر موضوعی برای ضربه 
زدن به منافع ایران دنبال می کند. جزییات این موضوع را از بانک مرکزی بپرسید ولی تا 
به امروز نظر ایران جلو رفته و تاکنون ایاات متحده موفق نشده است.وی درباره حمات 
ترکیه به پ.ک.ک گفت:  موضوع کردستان برای ایران موضوع یک وطن است و هر آنچه 
رخ دهد، آن را یک موضوع کردی نبینید. گروه های تروریســتی هســتند که از مرزهای 
مشــترک عراق، ایران و ترکیه سوءاستفاده می کنند و برخی کمپ ها را در عراق زدند و 
اقداماتی را علیه ســربازان انجام دادند.ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هیچ 
روستایی مورد حمله قرار نگرفته است و اقدامات علیه کمپ ها صورت گرفته است، گفت: 
ایران تنها کشــوری در منطقه اســت که یک اتوبان بزرگش را کردستان و یک استان را 
کردستان نامیده است.  همانطور که در مرزهای دیگر ناامنی را تحمل نمی کنیم در مورد 
آنجا هم تحمل نمی کنیم.خطیب  افــزود:  تمامیت ارضی عراق برای ما خط قرمز بوده و 
هســت و برخی نگرانی ها را ترکیه عنوان می کند که ما به آنها می گوییم نباید تعرضاتی 
بــه تمامیت ارضی عراق صورت بگیرد.وی درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع انگلیس درباره 
تحریم های تســلیحاتی ایران گفت: آنچه تاکنون انگلیس انجام داده، هم راستا با اعضای 
برجام بوده است؛ هم در کمیسیون مشترک و هم در شورای امنیت. آنها می دانند نسبت 
به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تعهد عملی دارند. اگر هر طرفی به هر شکلی بخواهد قطعنامه 
۲۲۳۱ و تعهداتش در برجام را نقض کند، ایران پاســخ می دهد.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: ایران گفته اگر قطعنامه ۲۲۳۱ نقض شــود، این به معنای پایان برجام 
است. آنها این مسئله را می دانند و حتما آخرین شانس ها را از دست نمی دهند.وی درباره 
تاش برای ایجاد یک پایگاه  جاسوسی در امارات نیز گفت: امارات دو نوع اشتباه راهبردی 
انجام می دهد؛ یکی اشتباه شناختی و دیگری اشتباه محاسباتی. آنها اشتباه شناختی از 
جایگاه خود در منطقه و جهان دارند. آنها همچنین اشــتباه شناختی نسبت به جایگاه 
آمریکا و اسرائیل در جهان در حال گذار است.خطیب زاده با بیان اینکه اماراتی ها اشتباه 
محاسباتی دارند که فکر می کنند با تکیه به خارج از منطقه می توانند امنیت شان را تامین 
کنند، گفت: ما اشــتباه محاسباتی و شناختی در منطقه زیاد شاهد بوده ایم مانند آنچه 
صدام مرتکب شد. ایران در مورد امنیت ملی خود با هیچ کسی شوخی ندارد و به روشنی 
و شفافیت این مسئله را به همسایه خود در خلیج همیشه فارس رسانده است.خطیب زاده 

درباره سفر روزهای گذشته وزیر دفاع هند به تهران اظهار داشت: ایران سیاست خارجی 
واحدی دارد که براساس آن، دیپلماسی دفاعی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی علمی و 
دیپلماسی عمومی و...، هر کدام جایگاه خود را دارند. در این سیاست خارجی، یک اصل، 
سیاســت خارجی متوازن اســت.وی با بیان اینکه با تمامی همسایگان به دنبال حسن 
همســایگی هســتیم، تصریح کرد: روابط ما با هند چند ایه و عمیق است؛ هم کمی و 
هم کیفی. یکی از ابعاد همکاری مبارزه با تروریســم و تامین امنیت در منطقه اســت. 
ایران می خواهد به عنوان یکی از قدرت های منطقه نقش خود را در متوازن سازی امنیت 
در منطقه ایفا کند.ســخنگوی وزارت خارجه درباره انتقال سفارت صربستان و کورزو به 
بیت المقدس هم خاطرنشان کرد: چهره هایی که من از مسئوان این کشورها در نشست با 
ترامپ دیدم، متعجبانه بود. ایران همواره برای حل منازعات بین صربستان و کوزوو تاش 
کرده و از گفتگو میان آن ها استقبال می کند. ولی اینکه ترامپ به خاطر انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا از هر چیزی سواســتفاده کند، وقیحانه است. آنها به خاطر یک مسئله 
دیگری در آنجا بودند ولی ترامپ آن موضوع را مطرح کرد. من فکر نمی کنم جامعه جهانی 
با این موضوع همراهی کند.وی درباره پیشنهاد وزیر خارجه روسیه برای میانجیگری میان 
ایران و آمریکا تصریح کرد : ما به نیت روســیه شــک نداریم ولی آنچه محل شک است، 
نیت و اعمال آمریکا است. آمریکا همچنان تروریسم اقتصادی علیه ایران را دنبال می کند 
و هیچ شرم و حیایی هم ندارد که بگوید به دنبال گشنگی این ملت است. تا این سیاست 
برقرار است، سیاست ما هم هیچ تغییری نمی کند.خطیب زاده درباره اظهارات وزیر امور 
خارجه چین در خصوص مذاکرات منطقه ای براســاس برجام اظهار کرد: ایران به صورت 
روشن سیاســت های خود را روشن کرده اســت. گزارش آژانس هم منتشر شده است. 
اقدامات ایران در کاهش تعهدات هم برای ایجاد توازن بوده است. البته همه اقدامات ایران 
برگشــت پذیر است که این موضوع به انجام تعهدات طرف مقابل بستگی دارد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه در خصوص اینکه آیا روحانی در نشست آتی مجمع عمومی سازمان 
ملل سخنرانی می کند، گفت: ایران مانند سایر اعضای سازمان ملل برای حضور در نشست 
مجمع عمومی دعوت دارد. سازمان ملل هم یک ارگان بین المللی است و برای یک کشور 

خاص نیست. تصمیم گیری در حال انجام است که در چه سطحی انجام شود.
خطیب زاده درباره مطالبات مطرح شده از سوی خانواده قاضی منصوری نیز گفت: وزارت 
امور خارجه دخالتی در پروســه های قضایی و پروســه های پلیسی ندارد و هر چیزی در 
مســیر خودش انجام می شود. سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسامی براساس 

قانون و دستورالعمل نهادهای تخصصی داخلی عمل می کند.
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در روزهــای اخیر مقاله ای درباره  ارتبــاط بین مصرف تریاک و ابتا به 
کروناویروس در فضای مجازی منتشر شده بود که نویسندگان آن مدعی 
بودند در دو استان کشــور که در آن ها مصرف تریاک باا است، میزان 
ابتا به کرونا کمتر اســت. یکی از نویســندگان این مقاله، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی بم و دیگری مربی این دانشگاه است. این 
 coronaviruses مقاله به صورت نامه به ســردبیر، در نشریه ای با نام
منتشر شده اســت که اولین شماره  آن در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده 
است.دبیر کارگروه اخاق در پژوهش وزارت بهداشت با بیان این که این 
مقاله دارای ایرادات علمی جدی است، گفت: در حال حاضر، موضوع به 
دانشــگاه علوم پزشکی بم اعام شده و منتظر اعام نتیجه بررسی های 

این دانشگاهیم. دانشگاه فوق طی یک بیانیه و نامه  رسمی اعام کرد.

دســتگاه های قابل حمــل تصفیه هوا می توانند یــک روش مکمل برای 
پیشگیری از شیوع کووید-۱۹ باشند و در کنار روش های بهداشتی دیگر به 
کار بروند. هنگامی که همه گیری کروناویروس آغاز شد، مردم نیز استفاده از 
الکل و مواد ضدعفونی کننده دست را در کنار محصوات بهداشتی دیگری 
مانند دســتمال کاغذی شروع کردند اما به نظر می رسد که آنها یک ابزار 
دفاعــی مهم را طی این دوره بحرانی فرامــوش کرده اند. این ابزار دفاعی، 
دســتگاه های تهویه و تصفیه کننده هوا هستند. دستگاه های تصفیه هوا 
چگونه کار می کنند؟ اســتفاده از دستگاه های تصفیه هوا در حال حاضر 
بسیار متداول تر از پیش است و نمونه های بسیاری از این دستگاه ها نیز در 
بازار وجود دارند. به نظر می رسد که استفاده از این محصوات ساده می تواند 

گسترش کووید- ۱۹ را محدود کند .

شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت نفت، مورد حمایت ویژه قرار 
می گیرند. این حمایت با مشــورت شرکت های »مهندسین مشاور صنعت 
نفت« و کارگزاران فناوری و نوآوری اختصاص می یابد و شامل بسته حمایت 
مالی، سرمایه گذاری در قراردادها و تامین تضامین می شود. احمد عسگری، 
مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
گفت: در راستای هم رسانی عرضه و تقاضا در صنعت نفت و یافتن راه حل های 
نوآورانــه برای چالش های مطرح در حوزه نفــت، فراخوانی برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت نفت منتشر شد. عسگری با 
بیان اینکه فرایند شناسایی در دو حوزه انجام می شود، ادامه داد: از یک سو 
با رصد کارشناسی صنعت نفت در کشور، نیازهای این صنعت اعم از نیاز به 
بومی سازی قطعات و تجهیزات و نیاز به خدمات فناورانه شناسایی می شود. 

ماجرای مقاله  جنجالی درباره 
ارتباط تریاک و ابتا به کرونا

محافظت در برابر کووید-19 با 
کمک دستگاه های تصفیه هوا

 فعاان صنعت نفت حمایت 
ویژه می شوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دوره آموزش تکاوران نیروی دریایی ارتش

GTI نگاهی به مهندسی پیشرفته نسل جدید فولکس واگن گلف
بــه عنوان خودرویی که آغازگر دنیای هاچبک های داغ بوده، جدیدترین نســل فولکس واگن گلف GTI انتظارات زیادی را باید 
برآورده کند. برخاف اولین نســل های این خودرو که کامًا ســاده اما دل نشــین بودند، جدیدترین نســل این هاچبک داغ از 
تکنولوژی های زیادی ســود برده و در ویدئوی منتشر شده توســط دونات مدیا نگاهی به این موارد خواهیم داشت. همه چیز با 
دیفرانســیل جلوی هوشمند این خودرو شروع می شود. اگرچه ذکر جزئیات فنی این بخش گلف GTI از حوصله خارج است اما 
به طور خاصه باید گفت استفاده از این دیفرانسیل باعث شده مشکل اصلی خودروهای دیفرانسیل جلو یعنی بدفرمانی ناشی از 
گشتاور حذف شود. به خاطر اینکه اکسل های جلو طول متفاوتی برای جا دادن قطعات موردنیاز دارند نیروی پیشرانه به صورت 
غیرمتوازن به ســمت چرخ ها فرســتاده شده و بنابراین فرمان حالت اســتاندارد خود را حفظ می کند. این دیفرانسیل می تواند 
پرفورمنس بهینه را تأمین کرده و به نوعی می توان آن را یک سیستم هدایت گشتاوری نامید. فولکس واگن از این قطعه به همراه 
کامپیوتری اســتفاده کرده که می تواند به صورت کامل قفل و باز شــده و دیفرانسیل را تنها در عرض سه دهم ثانیه قفل کند تا 

خودرو به صورت بهتری انچ کند.

احتمال شکایت از پرسپولیس
علیرضا امیریان گفت: اصا از پرسپولیس انتظار نداشتیم که برای پرداخت مطالبات بازیکنان امروز و فردا کند و شاید مجبور به شکایت 
شویم. لیگ برتر واترپلو همانند سایر لیگ های ورزشی با شیوع کرونا در ایران تعطیل شد و فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو نیز اوایل 
مرداد پایان لیگ ۹۸ را با رتبه بندی تیم ها اعام کرد. تیم پرسپولیس در جایگاه نخست این رقابت ها قرار گرفت، اما تاکنون هیچ مبلغی 
را از قرارداد به ورزشــکاران خود پرداخت نکرده اســت. این در حالی است که مبلغ کل بدهی پرسپولیس به دو تیم شنا و واترپلو ۵۰۰ 
میلیون تومان هم نمی شود. سرمربی تیم واترپلوی پرسپولیس در گفت و گو با ایسنا در خصوص پرداخت بدهی باشگاه پرسپولیس به 
بازیکنان گفت: هنوز پرسپولیس هیچ مبلغی پرداخت نکرده و پاسخی هم نمی دهد، هیچ ارزش برای کسی قائل نیستند. امیریان در ادامه 
گفت: در این شرایط شاید مجبور شویم که از پرسپولیس شکایت کنیم. مبلغ بدهی این باشگاه به هر دو تیم شنا و واترپلو ۵۰۰ میلیون 
است که پول بازیکن دسته دو فوتبال هم نمی شود. سرمربی تیم واترپلوی پرسپولیس گفت: زندگی بسیاری از بازیکنان و ملی پوشان از 
همین قراردادها است، آن ها دائم با ما تماس می گیرند تا بتوانند دستمزدشان را بگیرند اما باشگاه هیچ پاسخی نمی دهد. هر چقدر صحبت 

می کنیم، بازیکنان جمع می شوند، سرپرست تیم برای حل مشکل می رود اما باشگاه هیچ پاسخی نمی دهد.
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»کیتــارو« و حاشــیه هایــش در ایران»ماســانوری 
تاکاهاشــی« ملقب به »کیتارو« نوازنده و موســیقیدان 
ژاپنی اســت که در ایران طرفداران بسیاری دارد و البته 
به نســبت همین میزان عاقه، اجرای او در کشــورمان 
با حاشیه های بســیاری نیز همراه بوده است.پس از لغو 
اجرای کنسرت کیتارو در ایران که اردیبهشت سال ۹۷ 
قطعی شد، حاا چند روزی است که خبرهایی از بدهی 
میلیــاردی مدیر برنامه های »کیتــارو« به تهیه کننده 
کنســرت و پیگرد قضایی این شخص، در فضای مجازی 
دست به دست می شــود.کیتارو اولین بار با آلبوم »جاده 
ابریشم« سر زبان ها افتاد. علت شهرت این آلبوم در ایران 
مســتندی بود که همراه با این موســیقی به مدت پنج 
ســال در تلویزیون به نمایش درآمد. البته این آلبوم فقط در ایران با اســتقبال روبه رو نشد، چراکه در 
ســال ۱۹۸۶ با استقبال جهانی روبه رو شــد. کیتارو به دنبال استقبال از آلبوم جاده ابریشم، آلبوم های 
دیگری چون »نور روح« و »مانداا« را عرضه کرد که آنها هم در ایران با استقبال روبه رو شدند.اما این 
محبوبیت ها در این ســال ها چندان هم بی حاشیه نبوده و ارزان تمام نشده است.حاشیه های برگزاری 
کنســرت کیتارو نخستین بار در سال ۹۰ اتفاق افتاد؛ به گونه ای که در آن زمان مطالبی درباره اجرای 
کیتارو برای پاسداشت صلح در ایران منتشر شد اما طی پیگیری  ایسنا از انتشار این خبر، مدیر سایت 
رسمی کیتارو اعام کرد: چنین خبری صحت ندارد و قرار نیست کیتارو به ایران بیاید.همچنین شهریور 
سال ۹۳ خبری مبنی بر حضور کیتارو و اجرا با ارکستر سمفونیک تهران منتشر شد که پیروز ارجمند، 
مدیر وقت دفتر موسیقی، این خبر را تکذیب کرد و توضیح داد، قرار است جمعی از نوازندگان ارکستر 

سمفونیک برای اجرایی در آبان ماه این هنرمند را همراهی کنند.

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
در اولین جمله از کتاب لویی فردینان ســلین صحبت 
از تنهایی، فضای ســنگین و غمناک به میان می آید که 
می توان همه آن ها را در کتاب مشــاهده کرد. فردینان، 
شــخصیت اصلی کتاب، پزشــکی اســت که از دست 
بیمارانش ذله شــده، به تنگ آمده و بــه زمین و زمان 
فحش می دهد. همه شــان او را دیوانــه می کنند، افراد 
زبان نفهمی که همیشــه همه چیز را باید دوبار برایشان 
تکرار کرد. افرادی که از حضور پزشــک سوءاســتفاده 

می کنند تا سرگرم شوند! 
پشــت جلــد رمان مرگ قســطی این متن به چشــم 
می خورد: از زمان جنگ تا حاا جنون همین طور در تعقیبم بوده، یک بند به مدت بیســت و دو سال. 
معرکه ســت. هزار جور سروصدا و قشــقرق و هیاهو را روم امتحان کرده. اما من از خودش هم سریع تر 
هذیان بافته م. رویش را کم کرده م. روی »خط پایان« هذیان و جنون همیشه ترتیبش را داده ام و برنده 
من بوده م. بله! مســخره بازی درمی آرم، خودم را به لودگی می زنم، مجبورش می کنم فراموشم کند… 
رقیب بزرگم موسیقی ست، ته گوشم گیر افتاده و رفته رفته خراب شده… مدام باام درمی افتد… شب و 
روز دست و پا می زند و به خودش می پیچد… برای خودم تنهایی یک دسته کامل سه هزار و پانصد و 
بیست و هفت پرنده کوچک کوچک دارم که یک لحظه هم آرام نمی گیرند… همه ارگ های دنیا منم. 
همه چیز از من اســت، گوشت و روح و نفس… فکرهای توی کله ام سکندری می رود و کله پا می شود. 
بااشان خوب تا نمی کنم. کارم ساختن اوپرای سیل و توفان است… بیست و دو سال است که هر شب 

می خواهد کلکم را بکند… درست سر ساعت دوازده… اما من هم می دانم چطور....

لویی-فردینان سلین
لویی-فردینان دتوش با نام مســتعار »ســلین«، 
نویسندهٔ فرانسوی اســت. او در دو جنگ جهانی 
شــرکت کرد و در یکی از آن ها هم زخمی شده 
بود؛ بنابراین در تمام داســتان هایش درست مثل 
یک پیر دنیا دیده است که برای بچه ها قصه تعریف 
می کند. در عین حال نکتهٔ عجیب و منحصربه فرد 
حکایت های او این اســت که هیچ چیز دلچسب و 
معنا داری در داســتان هایش نمی توان پیدا کرد. 
شــخصیت های داســتانش مدام در موقعیت های 
پــوچ قرار می گیرند و بیشــتر آن هــا را مرگ به 
عجیب ترین شکل ممکن غافلگیر می کند. نثرش، 
طنز تلخ و ســردی اســت که در تمام حکایاتش 
جاری اســت و ماجرا را نه تنها تحمل پذیر بلکه لذت بخش می کند ولی این لذت تا کمی 
بعد از داستان ادامه دارد و بعد از آن، ذات غمگین و افسردهٔ قصه خودش را نشان می دهد 
و خواننده را به سرزمین های تاریک می برد. همین است که طرفداران جدی ادبیات مدرن، 
ســفر به انتهای شــب را »انجیل افســرده« لقب داده اند. این توافق تقریباً در تمام دنیای 
ادبیات وجود دارد که سلین نویسندهٔ توانایی است که سرگذشت عجیب و غریبش را حتی 
در کتاب »سفر به انتهای شب« تعریف کرده است. او همهٔ نبوغ و خاقیتش را در این کتاب 
به کار برد نبوغی که باعث شــد نویسنده های فراوانی مثل ژان پل سارتر، ژان ژنه، ساموئل 
بکت، کورت وانگات، هنری میلر و چارلز بوکوفســکی آن را ســتایش می کنند. حتی نقل 
قولی از چارلز بوکوفسکی هست که جایی گفته: »سفر به انتهای شب، بهترین کتابی است 

که در دو هزار سال اخیر نوشته شده است.«

»کیتارو« و حاشیه هایش در ایران


