
 مجموع قربانیان کرونا در کشور 
از ۲۶ هزار نفر گذشت

ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه در طول ۲۴ ســاعت 
گذشته، ۱۸۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند، گفت: 
بر این اســاس متاسفانه مجموع جان باختگان کرونا در کشور به 
۲۶ هزار و ۱۶۹ نفر رســید.  دکتر ســیما سادات اری، گفت: تا 
دیروز) ۹ مهر (۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۳۵۸۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۱۵۶۷ نفر از آنان بســتری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۴۵۷ هزار و ۲۱۹ نفر رســید.وی افزود: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۳ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۶ 
هزار و ۱۶۹ نفر رســید.اری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 
۳۸۰ هزار و ۹۵۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان 
ها ترخیص شــده اند، ادامــه داد: ۴۰۹۳ نفر از بیماران مبتا به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4466   پنج شنبه 10 مهر 1399  13 صفر 1442  1 اکتبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: دشمن هدفش ایران است و ما مبتنی بر تجربیات جنگ تحمیلی می توانیم پیروز بشویم و این فرهنگ عاشوراست 
که ما را نجات می دهد، امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص موضوع دفاع مقدس با بیان اینکه شاید فصل 
خوبی است برای گفت وگو پیرامون جنگی که بیش از ۴۰ سال پیش آغاز شد، گفت: ما یک جنگ پیش از جنگ تحمیلی داشتیم و بعد جنگ شروع شد. من مدت ها 
اســت راجع به جنگ صحبت نکرده و نمی کنم، چون برایم ســخت است! دلیلش را در ادامه توضیح می دهم.او اظهار داشت: ما پدیده های مختلفی در طول انقاب 

داشتیم. خود من اولین سوالی که در ذهنم هست این است....

www.sobh-eqtesad.ir

 شمخانی: 
در جنگ امروز کسی به ما حمله نمی کند

info@sobh-eqtesad.ir

نرخ رشد فقر در کشور۳برابر شد
در ایران فی الواقع کسی در صدد رفع مشکات اقتصادی و محرومیت 
مردم نیست. حقوق ۳ میلیونی و هزینه ۱۰ میلیونی یعنی نرخ رشد 
فقر ۳ برابر شــده اســت. دولت و دولتیان نمایش کار بری اقتصادی 
میدهند اما فی الواقع کاری برای مردم نمیکنند. به نمودارهای بانک 
مرکزی کــه نگاه میکنی خود دولت کــه در اصل بانک مرکزی هم 
دســت دولت اســت که وضع به این حالت درآمده بنای انجام کاری 
درمــان محور برای جامعه  ندارند. هر روز که میگذرد خبرهای تکان 
دهنده تری به گوش میرسد. همین روزنامه ما، صبح اقتصاد شنبه ۵ 
مهر ماه تیتر زده بود که در یک خانواده ۴ نفره خط فقر به ده میلیون 
تومان رســیده و این به معنای نابودی به تدریج یک خانواده ۴ نفره 
وقتی اســت که ماهیانه کمتر از ده میلیون تومان درآمد دارد. امروز 
دیگر بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل 
فرزاندانشان را ندارند. شرم آور نیست که در چند سال اخیرآحاد جامعه 
و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدیدترین فشارهای 
اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم و کاهش درآمد نسبت 
به هزینه هــا و کاهش قدرت خرید، با نرخ سرســام آور افزایش فقر 
رو به روبوده اند؟ این ســخنان را در اصل یک مقام مســئول به زبان 
آورده اســت. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور میگوید 
که: » خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰میلیون تومان اســت 
و بســیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل 
فرزاندانشــان را ندارند. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی 
نمایندگان کارگران کشــور درباره مشکات کارگران در تأمین امرار 
معاش و هزینه های تحصیل فرزندان خود در شــرایط دشوار قدرت 
خرید بسر می برند. فاجعه بارتر اینکه در این اواخر مهمان ناخوانده ای 
بنام کرونا به آن اضافه شــده اســت. این معضات، مدیریت و روال 
عادی زندگی کارگران را تحت الشــعاع قــرارداده و آنها را در تأمین 
هزینه های روزانه به بن بســت رسانده است. از طرفی در یکی دو ماه 
اخیر تحمیل هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست 
که آنها را بطور فزآینده ای ایشــان را با خود مواجه نموده است. زیرا 
درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد 
داد. در این شــرایط  اغلب مــردم از جمله کار گران با حقوق ثابت و 
افزایش و تحمیل هزینه هرگز توانایــی تأمین مخارج دیگری چون 
تحصیل فرزندان  خود را ندارند، در نتیجه با یک محاسبه ساده میتوان 
فهمید که عوامل فوق منجر به سقوط این طبقه از دهک درامدی به 
پایین تر از خط فقر و فقر مطلق نزدیک شــده باشند. این موضوع را 
از این حیث مورد تاکید قرار میدهم که براســاس تعریف سازمانهای 
جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میدانند که یک نفر بتواند در یک 
کشــور در حد اقل معیشــت و رفاه زندگی نماید با توجه به برآورد 
حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره 
و دریافت خوشــبینانه حقوق ماهیانه ســه میلیون تومان به راحتی 
میتوان اثبات نمود که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان به شرایط 
چسبیده به فقر مطلق بســر ببرند. واقعا برای متولیان اقتصاد کشور 
قابل فهم نیســت که با این حساب پرداختهای توام با اصرار مدارس 
همچون شهریه ثبت نام در کنار خرید اجباری لباس فرم و ملزومات و 
نوشت افزار دانش آموزی آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش مردم 
در جامعه حکایت دارد؟؟؟ مفهوم نیست که عملکرد دولت به عنوان 
متولی اقتصاد تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد 
که تامین هزینه تحصیل فرزنــدان خانواده های ایرانی، تا پایان دوره 
متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش 
آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری 
کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای و بدون توجه به وضعیت 
مالی خانوارها برای والدین نســخه های صد من یک غاز مینویسند. 
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور دست روی نقطه مهمی 
گذاشته است که میگوید: »»در این شرائط خرید اقام مورد نیاز یاد 
شده بطور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین 
آن در شــرایط کنونی از ســوی والدین دانش آموزان حتی بصورت 
اقســاطی هم امکانپذیر نبوده و نیست. زیرا کسانی که در فقر مطلق 
بسر میبرند و حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت 
پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقام فوق ولو بصورت اقساطی 
معنایی ندارد««. این تصمیمات نشان میدهند دولت خود از رفاه کامل 
برخوردار است و درکی نسبت به نداری اقشار آسیب پذیر ندارد و فقر 
را بیش از واقعی قلمداد نمودن یک شــعار سیاسی میداند. اگر کرونا 
در کشور دست و پاگیر است باید مدارس تحت الشعاع کرونا تعطیل 

میشد تا تبعیض این مقدار نمایش نداشت. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

گروسی:
 سال گذشته بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران داشتیم

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای گفت، این نهاد ســال گذشــته بیش از ۴۰۰ بازرسی 
در ایران انجام داده اســت.»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز چهارشنبه گفت، 
این نهاد در ســال گذشــته میادی بیش از ۴۰۰ بازرســی در ایران انجام داده است.گروسی در مصاحبه با 
نشریه »اشــپیگل« آلمان، گفت: »فعالیت های هسته ای ایران پس از توافق ]برجام[ کاهش یافت اما هرگز 
کامًا متوقف نشــد. چنین چیزی به هیچ عنوان برای کشــوری که معاهده منع گســترش را امضا کرده 
غیرعادی نیست و طبق آن عملکرد نظارتی خود را انجام می دهیم«.وی افزود:  »برنامه هسته ای ایران بسیار 
پیچیده است و نیروگاهی هسته ای دارد که برنامه ای برای گسترش آن، آزمایشگاه های تحقیقاتی و تأسیسات 
غنی ســازی وجود دارد. به همین دلیل است که رژیم نظارتی گسترده ای داریم. سال گذشته بیش از ۴۰۰ 
بازرســی در ایران داشتیم«.گروسی در پاسخ به این سوال که چند ناظر آژانس در ایران حضور دارند پاسخ 
داد:  »این آمار محرمانه هستند اما تیم های ما همیشه و هر ۳۶۵ روز سال آنجا هستند«.او در پاسخ به سوالی 
درباره اتهام زنی های آمریکا علیه ایران درخصوص تاش برای دستیابی به ساح هسته ای گفت، »به چنین 
تحلیلی احترام می گذارمم ولی لزوماً با آن موافق نیســتم« و »اگر حتی مقدار اورانیوم ازم را داشته باشید 
به این معنا نیست که می توانید فوراً یک ساح هسته ای بسازید«.گروسی افزود: »امروزه ایران نسبت به دو 
ســال قبل اورانیوم بیشتری غنی سازی می کند. از سوی دیگر این میزان هنوز بسیار کمتر از سال ۲۰۱۵ و 
زمان انعقاد توافق برجام است«.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حیات برجام پاسخ داد: »]برجام[ برای 
کشورهایی که به آن پایبند هستند به میزان بسیار زیادی واجد حیات است. آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، 
چین و ایران به طور واضح بیان داشته اند که برای این توافق اهمیت بسیاری قائل هستند. اختافاتی در این 
]توافق[ وجود دارد که سه کشور غربی مدعی هستند ایران در حال نقض آن )برجام( است. در مقابل ایران از 
سوء رفتار طرف دیگر گایه دارد. کسی کاری انجام نمی دهد و همه از ما می خواهند به نظارت ادامه دهیم«.

هنگامی که از گروسی سوال می شود آیا آژانس بیش از حد مسئله را در برابر ایران ساده نمی گیرد، پاسخ داد: 
»ما طرف توافق نیستم. ما فقط متعهد به نظارت هستیم. این به دیگران بستگی دارد که از یافته های ما به 
جمع بندی برسند«.مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی قدرت های 
بزرگ جها تحت فشــار قرار می گیرد یا خیر گفت: »این ]فشار[ را هر دقیقه از هر روز احساس می کنم. باد 
از همه سو می وزد. هنگامی که یک ابر قدرت قدرت نمایی می کند یا دست به تهدید می زد باید چه رفتاری 
داشــته باشم؟ با دقت به این مســئله فکر کرده ام. با آن نمی جنگم و خسته هم نیستم. کشورهای مختلف 
منافع ملی خود را نمایندگی می کنند. از پس آن بر می آیم«.در ادامه این نشــریه آلمانی از گروسی پرسید 
آیا بابت بلند فکر کردن رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی درباره دستیابی به ساح هسته ای 
نگران است؟او در پاسخ گفت: »با این نوع از توصیفات شما موافق نیستم. من در خصوص بیانیه های سیاسی 
اطاع دارم که دلگرم کننده نیستند. به بیان محکم، درخصوص این سوال نگران هستیم که آیا این کشورها 
به تعهدات خود تحت معاهده منع گســترش ]ساح های اتمی[ پایبند هستند؟ و من چیزی نمی بینم که 

نشانه تخطی از قانون باشد«.

باقری گفت: با نهاد های بین اللملی حقوق بشری مشکلی نداریم و در بسیاری 
از این نهاد ها عضو هستیم، اما نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر فضای تعاملی 
را دچار اخال می کند. »علی باقری کنی« دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری 
اسامی ایران درباره معنا و مفهوم حقوق بشر در ایران و تفاوت آن با حقوق بشر 
ادعایی غرب، اظهار داشت: از چند منظر می توانیم حقوق بشر را مورد واکاوی 
قرار دهیم.وی با بیان اینکه از منظر اجتماعی، حقوق بشر قواعد و چارچوب های 
َسبک زندگی است، افزود: سبک زندگی غیردینی و لیبرالیستی با سبک زندگی 
دینی تفاوت هایی در همه هنجار ها و رفتار های فردی و اجتماعی دارد؛ بنابراین 
برای رفتار ها و هنجار های اجتماعی حقوق و مسؤولیت هایی برای هر فرد و یا 
به طور جمعی در جامعه تعریف می شود. َسبک زندگی ما به عنوان جمهوری 
اســامی ایران بنا بر اصول و مبانی دینی و هنجار های بومی و رفتار هایی که 
مبتنی بر سنت های تاریخی ما است بنا شده است.علی باقری ادامه داد: منظر 
دیگر حقوق بشر منظر سیاسی است؛ به این معنا که غربی ها بر اساس اهداف 
ومنافعشان به حقوق بشر نگاه می کنند. مثا اینکه ملتی حق تعیین سرنوشت 
خود را داشته باشد یک حق طبیعی است؛ اما رژیمی به نام رژیم صهیونیستی 
سرزمین ملتی بنام فلسطین را اشغال کرده و اینجا منافع آمریکا اقتضا می کند 
ازاین رژیم اشغالگر دفاع کند و حق ملت فلسطین را نادیده بگیرد، چرا؟ چون 
منافع آمریکا در آن اســت. یا مثا کشــور های اروپایی به رژیم سعودی ساح 
می فروشــند که زیرساخت ها و انسان ها را در یمن هدف قرار می دهد و وقتی 
دلیل را می پرسی می گویند، چون شرکت های خصوصی منافعشان در فروختن 
ساح است!معاون بین الملل رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تفاوت اساسی 
جمهوری اســامی با غرب، در منظر سیاســی حقوق بشر است، گفت: مبنا و 
منشاء حقوق بشر اعتقاد و باور دینی ما است و بر این مبنا حقوق بشر، اساس و 
معیار تعیین سیاست ها و راهبرد های نظام است؛ بنابراین حقوق بشر ما سیاسی 
نیست، بلکه سیاست ما حقوق بشری اســت. از این جهت به محض پیروزی 
انقاب اسامی، رابطه ما با رژیم آپارتاید )آفریقای جنوبی( و رژیم صهیونیستی 
قطع شد که هر دو مبنای حقوق بشری دارد. نوع نگاه ما در منطقه و حمایت 
از ملت یمن به خاطر مســأله حقوق بشر است.باقری یک منظر دیگر در بحث 
حقوق بشر را نگاه حقوقی دانست و گفت: دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه غربی ها 
است که بر اساس قواعد خودشان تعریف شده و نگاه ما که مبتنی بر دین است. 
ما در ساحت حقوقی قابلیت تعامل با همه دنیا از جمله غربی ها را داریم، اما در 
ساحت سیاسی این تعامل ممکن نیست، چون غرب هدف سیاسی خاصی دارد 
که می خواهد آن را از طریق حقوق بشــر محقق کند. نگاهی که آمریکایی ها 
و اروپایی ها به حقوق بشــر ما دارند از این منظر اســت. آن ها بر اساس مبانی 
حقوقی با ما بحث نمی کنند، هدف آن ها صیانت از منافع نامشروعشــان است 
که همین نکته مانع اصلی مذاکره حقوق بشــری با غربی ها است.وی در ادامه 
درپاســخ به اینکه رهبر انقاب بار ها گفتند در زمینه حقوق بشر ما از غربی ها 
طلبکاریم و ما باید به آن ها تهاجم کنیم، ســتاد حقوق بشر در این زمینه چه 
سیاســتی را اتخاذ کرده؟ گفت: در این عرصه تهاجم را از دو منظر باید مورد 
توجه قرار داد. یکی اینکه ما اشکاات حقوق بشری آن ها را بر اساس معیار های 
خودشــان بیان کنیم. مثا می گویند زندان باید اینگونه اداره شود در حالی که 
زندان هــای آمریکا از هر نظر یکی از فاجعه بارترین زندان های دنیاســت.دبیر 
ستاد حقوق بشر بیان کرد: یک منظر دیگر در مورد تهاجم که بسیار مهم است 
این است که ما دستاوردها، هنجار ها و محصوات حقوق بشری خودمان را که 
مبتنی بر نگاه دینی و ســنتی و شیوه هایی از سبک زندگی خودمان است به 
دنیا عرضه کنیم. باید بر اساس ذائقه طرف مقابل این دستاورد ها و هنجار ها را 
دسته بندی و بسته بندی کنیم و ارائه دهیم.باقری با یادآوری اعطای مرخصی 
به زندانیان از سوی دستگاه قضایی کشورمان در دوران آغازین شیوع ویروس 
کووید ۱۹، گفت: اعطای مرخصی به زندانیان ابتکاری بی نظیر در دنیا بود و در 
ایام نوروز امسال در برخی کشور های اروپایی از جمله انگلیس و ایتالیا فضای 
رسانه ای سنگینی علیه دولت های این دو کشور ایجاد شد که چرا ابتکار ایران 
را اجرا نمی کنیــد. ایران بیش از ۹۰ هزار زندانی را آن زمان آزاد کرد که بعدا 

غربی هــا به تبعیت از ایران این کار را انجام دادند. این یک ابتکار بدیع حقوق 
بشری بود که غرب را در نشان دادن چهره دروغین جمهوری اسامی ایران در 
سطح بین المللی مواجه با چالش کرد.وی خاطرنشان کرد: درعرصه تهاجم کار 
اصلی ارائه هنجارها، دستاورد ها و محصوات حقوق بشری جمهوری اسامی 
ایران اســت. ما برنامه خاصی را در این زمینه تــدارک دیدیم که به مخاطب 
خارجی آن را ارائه می کنیم.دبیر ســتاد حقوق بشــر با اشاره به تهاجم اخیر 
حقوق بشــر غربی ها و بیانیه ها، گفت: آن ها درعرصه های مختلف برای اینکه 
بتوانند منافع خودشــان را تامین کنند از ابزار های گوناگون علیه ما استفاده 
می کنند. حقوق بشر یک جبهه تقابلی است و غربی ها علیه جمهوری اسامی 
ایران جبهه تقابلی شــکل دادند و هر از چند گاهی روی آن تمرکز می کنند، 
در حالیکه علیه کشــور های ناقض حقوق بشــر و همپیمانان خود بیانیه هم 
نمی دهند.دبیرســتاد حقوق بشر درباره گزارشگر ویژه و رویکرد شورای حقوق 
بشر درباره ایران، گفت: ما با نهاد های حقوق بشری بین المللی مشکلی نداریم 
و عضو این نهاد ها هســتیم و حضور فعال در ســازوکار ها و نشست ها داریم. 
متاسفانه نگاه سیاسی این تعامل را دچار مشکل می کند. گزارشگر حقوق بشر 
رویکرد و رویه ای سیاســی دارد و نگاه حقوقی و کارشناسی به موضوع حقوق 
بشر ندارد.معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص جنجال رسانه ای غربی ها درباره 
فردی که قتل عمد مرتکب شده و اقدامات اقناعی ستاد در این زمینه، گفت: در 
این زمینه فعالیت زیادی صورت گرفت. آن ها با استفاده از همه ظرفیت ها، یک 
تقابل سیاسی سازمان دهی شده را علیه ما شکل دادند. برخی از وزرای خارجه 
آن ها در این زمینه اظهار نظر کردند و رسانه های آن ها جنجال به راه انداختند 
که هدف و کارکرد سیاسی آن ها محقق شود؛ در مقابل تاش زیادی از سوی 
دستگاه ها و رسانه های کشورمان برای روشن شدن این قضیه انجام شد.باقری 
در خصوص مانور غربی ها درباره زندانیان و بازدید از زندان فشافویه، گفت: روز 
جمعه یک بازدید نصفه روزه و ۱۲ ساعته از فشافویه داشتیم. به طور تفصیلی 
با زندانیان صحبت کردیم و مسائل و مشکات و دیدگاه های آن ها را شنیدیم و 
مورد بررسی قرار دادیم. دربحث آزادی زندانیان، قانون کاهش مجازات حبس 
به بسیاری از زندانیان کمک می کند، ولی قضاتی که می توانند به این پرونده ها 
رسیدگی کنند کافی نیستند، از این رو یکی از مطالبات زندانیان رسیدگی به 
این امر بود که از حق آزادی زودتر برخوردار شوند. به همین دلیل تاکید کردم 
به ســمتی حرکت کنیم که »واحد سنجش حبس« به جای »سال«، نه »ماه 
و هفته و روز«، بلکه »ســاعت« باشــد.وی یکی از مطالبات به حق زندانیان را 
فعال شدن دفاتر الکترونیکی قضایی در داخل زندان برشمرود و گفت: گزارشی 
که امشــب در این زمینه گرفتم نشان می دهد اقدامات خوبی صورت گرفته تا 
مشکات زندانیان در اسرع وقت حل شود. زندانبانی یک کار جهادگونه است 
و به همین دلیل تاکید آیت اه رئیسی بر این است که ما باید اهتمام ویژ های 
در امور زندانیان داشته باشیم تا به »زندانبانی تراز« برسیم. یکی از شاخص های 
»زندانبانی تراز« این اســت که خانواده زندانی نباید هیچ دغدغه ای نسبت به 
دوری زندانی خود داشــته باشد و باید از امنیت، آسایش، رفاه و نشاط زندانی 
خود در اطمینان کامل باشند.دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه در پاسخ به اینکه 
رهبری خرداد سال ۹۶ فرمودند در حوادث دهه ۶۰ جای جاد و شهید عوض 
نشــود؛ اقدامات ستاد در این زمینه چه بوده؟ گفت: راهبرد نظام سلطه تغییر 
مفاهیم است. مثا رژیم صهیونیستی را یک رژیم دموکراتیک معرفی می کنند 
و فلســطینیان که کشورشان اشغال شــده و مقابل این رژیم سفاک ایستاده 
اند را تروریســت می نامند.دیپلمات باسابقه کشــورمان با بیان اینکه پرونده 
هسته ای لفظی اشتباه اســت، گفت: پرونده مربوط به متهم و مجرم است. ما 
درفعالیت های هسته ای مرذتکب چه جرمی شدیم که باید واژه پرونده هسته ای 
را بپذیریم.دبیر ستاد حقوق بشردر پاسخ به اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل 
ترور ســردار سلیمانی را نقض حقوق بشر اعام کرده، اقدامات ستاد به عنوان 

متولی پیگیری این پرونده چیست؟ 
ادامه در صفحه دوم

وزیر اقتصاد خبر داد؛

جلب 3/8میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی
مرکز پژوهش های مجلس

افزایش 15 درصدی پایه پولی 
بخاطر تامین ارز 4200 تومانی

خبر خوش برای سهامداران؛

امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت 
فراهم می شود

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به درآمد ارزی پایین دولت از محل صادرات نفت در ۵ ماه ابتدای امسال اعام 
کرد: حدود ۳.۳ میلیارد دار از ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( داده شــده بابت واردات کااهای اساســی از محل 
ذخایر بانک مرکزی تامین شده است که منجر به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی می شود.، یکی از سیاست های 
دولت روحانی برای تأمین کااهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد 

و همچنان ادامه دارد....

اولین کارت زرد مجلس یازدهم به وزیر نفت 
افزایش ۱۰۴۷۲ واحدی شاخص بورس

دکترعلی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر :
 نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر فضای تعاملی

 را دچار اخال می کند
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مسکن ملی در باتکلیفی ۷۵ درصدی!
در شرایطی که عمده متقاضیان مسکن ملی ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز نکردند، بنا به اذعان وزیر راه 
و شهرسازی ۷۵ درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف نشده اند که دستور داده هر چه 
سریعتر این اقدام صورت گیرد. آمار و ارقام نشان می دهد طرح اقدام ملی مسکن از طرف متقاضیان ثبت 
نام شده با چالش شارژ مالی مواجه شده و وزارت راه و شهرسازی پایان شهریور ماه را آخرین مهلت واریز 
وجه اعام کرد؛ هرچند بررسی های میدانی نشان می دهد با تعیین ضرب ااجل هم بسیاری متقاضیان 
مبلغ ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز نکرده اند و احتمااً فرصت بیشــتری به آنها داده خواهد شد.با این 
حال وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تاکید 
کرده و گفته است: باید هرچه سریع تر اقدامات ازم برای پر کردن فاصله ۷۵ درصدی متقاضیان تعیین 
تکلیف نشده انجام شود. منظور اسامی احتمااً تعداد افرادی است که هنوز مدارک به خود را در سامانه 
اقدام ملی بارگذاری نکرده، واریز وجه نداشته یا آورده اولیه را به سقف حدود ۴۰ میلیون تومان نرسانده اند.

بــا وجود آنکه ۱.۶ میلیون نفر برای دریافت مســکن ملی ثبت نام کردنــد که البته ۴۷۰ هزار نفر آنها از 
شرایط پنجگانه شامل عدم مالکیت از سال ۱۳۸۴ و عدم استفاده از منابع دولتی در بخش زمین و مسکن 

برخوردار بودند ۱۷ شهریور ماه امسال فقط ۶۵ هزار نفر واریز وجه داشتند.
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ادامه خبر

گزیده خبر

روحانی در جلسه هیئت دولت:

نگاه دولت به تولید داخلی است
رئیس جمهور گفت: می گویند اشکال این است که این دولت نگاهش به بیرون است، اتفاقاً 
نگاه ما به داخل است؛ نگاه اصلی ما به تولید داخلی است.حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور دیروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتخاب وزیر صمت در 
جلسه روز گذشته مجلس شورای اسامی، گفت: وزارت صمت چند ماه بود که از طریق 
سرپرست اداره می شد و الحمده با رأی اعتماد مجلس از امروز وزیری در این مسئولیت 
سنگین مشخص شد و بار مسئولیت را به دوش گرفته است. وزارت صمت یکی از وزارت 
خانه هایی اســت که امروز در خط مقدم مبارزه در شــرایط تحریم است و بار مسئولیت 
تأمین کااهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از بار تولید را به دوش دارد. البته وزارت 
کشاورزی و وزارتخانه های دیگر هم مسئولیت تولید را در بخش خودشان بر عهده دارند.

وی افزود: چهار مسئله است که به عنوان مسئولیت های اصلی امروز در وزارت صمت است 
و در حکمی که من دیروز برای وزیر صمت صادر کردم در پیوســت حکم سیاست هایی 
که وزارت صمت باید دنبال کند، خط مشی و برنامه ای که وزارت صمت باید دنبال کند 
را نیز اباغ کردم. چهار مسئولیت اصلی و مهم امروز بر عهده وزارت صمت است. اولی در 
بخش جهش تولید است. امسال همه ما مسئولیت داریم که این شعار را محقق کنیم و در 
زمینه تولید حرکت ما امسال بهتر از سال های قبل باشد.رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم 
مشــکاتی که کرونابرای ما ایجاد کرده آماری که در این چهار پنج ماه اول امسال داده 
شده، نشان می دهد که نسبت به تولید در سال های گذشته ما شاهد رشد تولید هستیم؛ 
۱۸ درصــد، ۸ درصد ،۱۲ درصد. آن هــم در کااهای مختلف و متنوع از کااهای مهم 
تولیدی ما مثل فواد و پتروشیمی تا کااهای مورد نیاز مردم مثل لوازم خانگی و خودرو 
همه اینها امروز نسبت به ۵ ماهه پارسال رشد قابل ماحظه ای داشته و این بسیار مهم 
است که مردم ما بدانند که علیرغم همه سختی ها و فشار تحریم بخش تولیدی ما هم در 
کشــاورزی و هم در صنعت و هم در بخش هایی از خدمات_که در بخش هایی از خدمات 
ما هنوز عقب هستیم_در هر سه بخش الحمده ما شاهد رشد قابل ماحظه ای هستیم.

وی همچنین گفت: این جهش و رونق تولید امسال به عنوان یک وظیفه مضاعف بر دوش 
همه ما است. با شــرایط تحریمی که داریم بار اصلی تأمین ارز در سال های قبل مساله 
نفت، میعانات، گاز و امثال اینها بود. اان ما با مشکاتی مواجه هستیم و شرایط ما شرایط 
سابق نیست. برخی از دوستان ما در فضای مجازی اشاره می کنند که قبل از این دولت 
هم تحریم وجود داشت و حاا هم هست.رئیس جمهور ادامه داد: قبل از این دولت شما 
می گفتید که برخی از کاســتی ها به خاطر تحریم است و برخی دیگر به خاطر مدیریت 
اســت، حاا امروز شما چه می گوئید؟ باید عرض کنم که جنگ اقتصادی در این ۳ سال 
اتفاق افتاده است. آنچه در گذشته بوده کم یا زیاد تحریم بود و نه جنگ. در شرایط قبل 
از این دولت، دولت حداقل یک میلیون بشــکه نفت صادر می کرده است. آن هم نفت با 
قیمت ۱۲۰ دار، آن روزهایی که قیمت نفت پایین آمده بود یعنی در اوایل ســال ۹۲ 
تازه شــده بود ۱۰۴ دار. یعنی قیمت باای صد دار بوده است. البته این معنایش این 
نیست که ما در برابر توطئه های دشمنان ترسیدیم و عقب نشینی کردیم یا مشکل داریم، 
اما شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت است و همه باید این واقعیت ها را بدانند و روی 
آن دقت کنند.وی در مورد چهارمین وظیفه وزارت صمت نیز اظهار داشــت: چهارمین 
وظیفه ای که این وزارتخانه بر عهده دارد نظارت بر بازار اســت، بســیار مهم است که در 

شرایط جنگ ما بازار را مراقبت کنیم، انبارها و گمرکات را مراقبت کنیم. این تصمیماتی 
که در روزهای اخیر گرفته شــد برای اینکه بانک مرکزی کمک کند، گمرک کمک کند 
تا بتوانیم ۸ میلیون تن کاای دپو شده که ۳.۵ میلیون تن کااهای اساسی است را آزاد 
کنیم. کاا خریداری شده، کاا حمل شده با کشتی آمده و در بندر پیاده شده و در آنجا 
انبار شــده اما امروز نمی تواند از گمرک خارج شــود. خب البته بعضی ها مشکاتی دارد 
که باید حل و فصل شــود منتهی باید سرعت ببخشیم به این کار تا وزارت صمت بتواند 
نظارت دقیق را بر بازار و بر انبارها به خوبی داشــته باشد.رئیس جمهور ادامه داد: ما در 
جلســه اخیر دولت الکترونیک تصمیم گرفتیم که در جلسه آینده که چند هفته دیگر 
تشکیل می شــود موضوع ما سامانه ای باشد که از ثبت سفارش شروع می شود و می آید 
تخصیص و تأمین ارز و می رود به ســفارش کاا و زمانی که کاا تهیه می شــود و زمانی 
که بر روی کشــتی حمل می شود و اینکه چه زمانی به بندر می رسد و چه زمانی تخلیه 
می شــود و چه زمانی از بندر خارج می شــود و در کدام بندر قرار می گیرد و بعد در چه 
فروشــگاه هایی توزیع می شود، تمام این چرخه باید بیاید در داخل سامانه. اگر ما در این 
سامانه همه اطاعات را جمع کنیم آن وقت نظارت آسان تر می شود.البته در کنار وزارت 
صمت، وزارت دادگستری، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه همه باید در کنار هم باشیم تا 
این مشکل حل و فصل شود و ما بتوانیم به نتیجه برسیم.روحانی همچنین اظهار داشت: 
من در اینجا می خواهم نکتــه ای را محضر مردم عزیز عرض بکنم چون گاهی اوقات در 
رسانه ها بعضی حرف ها زده می شود که باید توضیح داده شود و مردم واقعیت آن را بدانند. 
می گویند اشکال این است که این دولت نگاهش به بیرون است، اگر نگاهش به داخل بود 
ما این مشکات را نداشتیم. خیلی خوب، من می گویم که پاسخ این حرف پنجشنبه ها 
است. هر پنجشــنبه ما داریم به این حرف پاسخ می دهیم. اتفاقاً نگاه ما به داخل است.

رئیس جمهور اظهار داشــت: نگاه اصلی ما به تولید داخلی است، این افتتاح هایی که هر 
روز دارد انجام می گیرد، همین دیروز ۳,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برق افتتاح شد. معمواً 
در دولت های قبل در طول سال برقی که اضافه می شد مثًا ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ مگاوات بوده 
اســت. ما در این ۵ ماه ۱۶۱۰ مگاوات برق افتتاح کردیم و همینطور تا پایان سال ادامه 
دارد. نیروگاه های متعددی داریم و ۱۰ واحد نیروگاهی دیگر تا پایان سال افتتاح می شود. 
ما نگاهمان به بیرون است یا نگاهمان به داخل است؟ ما که تولید محصوات کشاورزی 
مان از ۹۷ میلیون تن رسیده به ۱۳۰ میلیون تن، این یعنی نگاه ما به داخل است یا به 
خــارج؟ ما کــه در بنزین و گازوئیل و گاز و گندم و حتی در برخی از محصوات نزدیک 
شــدیم به خودکفایی و خودکفا شــدیم، نگاه ما به داخل بود یا به خارج؟ ما نگاهمان به 
داخل اســت.وی افزود: اینکه گاز ما از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز به ۱۰۰۰ میلیون 
متر مکعب می رسد به خاطر این است که نگاه ما به داخل بوده است. اینکه فواد ما نسبت 
به سال ۹۲ نزدیک به دو برابر است، اینکه در آلومینیوم ۷۰ درصد اضافه تولید داریم، در 
بقیه امور و در پتروشیمی حرکتی که ایجاد شده در جهش دوم و سوم نشان می دهد که 
پس این حرف نادرست، ناصحیح و غلط است و این حرف تحریف کننده را تکرار نکنید. 
نگویید نگاه دولت به بیرون است.روحانی ادامه داد: بله، نگاه دولت این است که باید با دنیا 
تعامل کرد و ۱۰۰۰ بار دیگر هم این را تکرار می کنیم؛ تعامل! ما گفتیم تعامل ســازنده، 
مقام معظم رهبری تصحیح کرد فرمود: »تعامل گســترده ســازنده« بله تعامل سازنده، 

تعامل گسترده، ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم. ما واردات داریم، صادرات داریم، جنس 
وارد و صادر می کنیم. اینکه نگاه ما به بیرون است یا به داخل، شما امروز می بینید امروز 
۳۵۰ شرکت دانش بنیان شرکت شتاب دهنده داریم، در روز اول این دولت یک دانه هم 
نداشتیم. اان ۳۵۰ شرکت داریم.رئیس جمهور تاکید کرد: ما ۵۲۰۰ شرکت دانش بنیان 
داریم، در آغاز دولت ۵۵ شــرکت دانش بنیان داشتیم، ۹۵ برابر شده شرکت های دانش 
بنیان، این همه شرکت دانش بنیانی که در داخل درست شده اینها نگاه به داخل است یا 
به بیرون؟ نگاه به جوان ها است، نگاه به دانشگاه و جوانان تحصیلکرده این جامعه است. 
واقعیت ها را برای مردم بگوییم، مشکات را بگوییم، اما کارهایی که انجام شده را هم برای 
مردم توضیح دهیم و بگوییم که مردم واقعیت ها را بدانند که ما در چه شرایطی هستیم. 
اگر کسی بگوید همه مشکات بر دوش مدیریت اجرایی این دولت است این حرف اشتباه 
و غلط و نادرســت است. ما همه امروز بار سنگین بر دوش داریم، این بار سنگین را باید 

تحمل کنیم و به مقصد برسانیم، قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مردم عزیز ما.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما باید کار را به مردم واگذار کنیم، اینکه ما می گوئیم ســهام 
باید به مردم واگذار شــود، اینکه ما می گوئیم شرکت ها باید به مردم واگذار شود، اینکه 
می گوئیم کارخانه ها باید به مردم واگذار شــود، اینکه ما می گوئیم سیاست های اصل ۴۴ 
باید اجرا شــود، مدیران ما را دلسرد نکنید، حاا اگر یک مورد هم بر فرض در واگذاری 
اشکال پیدا شده خب بروید اشکالش را رفع کنید. اصل واگذاری را زیر سوال نبریم، کار 
باید به مردم واگذار شــود، بله چیزهایی هست مثًا امور زیر ساختی است، اینها را باید 
دولت به عهده بگیرد، کارخانه های تولید مهم و مادر هست ممکن است که دولت بر عهده 
بگیرد، در مناطق محروم باید ســرمایه گذاری شود و مردم عادی نمی توانند و برای آنها 
نمی صرفد که سرمایه گذاری کنند آنجا را دولت باید سرمایه گذاری کند اما بقیه امور را 
باید به مردم واگذار کنیم، ما باید تسهیل کنیم که مردم بیایند. یک شرکت واگذار شود 
آنقدر اما و اگر گفته می شود که ۱۰ شرکت دیگر هم که در نوبت هستند دیگر نمی آیند.

روحانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد و تولید در اختیار دولت باشد مسائل ما حل 
نمی شــود. ما باید رقابت را آزاد کنیم و بگذاریم مردم به صحنه بیایند. ما باید ســرمایه 
ایرانیان را جذب کنیم، سرمایه خارجی را جذب کنیم، امنیت بدهیم، ما اگر امنیت بدهیم 
به ایرانی های خارج از کشور سرمایه زیادی هست در خارج، اینها می آید در داخل. به نفع 
آنهاســت به نفع مردم و کشور است. هم باید امنیت شخصی به آنها بدهیم، هم امنیت 
به سرمایه شان بدهیم، هم کسی اگر می خواهد ارزش را خارج کند باید بتواند به راحتی 
خارج کند. بنابراین در این زمینه کامًا نظر دولت بر این است که باید تولید و اقتصاد را 
جز در امور خاص به مردم واگذار کنیم تا بتوانیم در سال جهش تولید حرکتمان را تسریع 
کنیم.روحانی اظهار داشــت: البته اان در شرایطی هستیم که هر روز آمریکایی ها دنبال 
یک توطئه جدید هستند تا آن را انجام دهند. آمریکایی ها در یک شرایط بسیار سختی 
گرفتار شدند، حاا شما دیشب اگر مناظره را بعضی از مردم ما دیده باشند و یا امروز در 
فضای مطبوعاتی و مجازی بخوانند می بینید که آنها در چه اوضاعی گرفتار شــده اند. از 
یک طرف بدترین مدیریت را در کرونا داشتند، از یک طرف بدترین بیکاری امروز دامن 
آنها را گرفته اســت، از یک طرف ناآرامی داخلی از شرایط قبل بدتر است. از طرف دیگر 

در سیاست خارجی اینها هیچ پیروزی  به دست نیاوردند.

دکترعلی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر :
نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر فضای تعاملی  

را دچار اخال می کند
ادامه از صفحه اول

گفت: گزارش خانم »کاامارد« درباره شهادت شهید سلیمانی خیلی از ادعا های 
آمریکایی ها را رد کرد و آمریکا را ناقض حقوق بینالملل معرفی کرد.وی در ادامه 
در خصوص نقض مکرر حقوق بشــردر فرانسه و آمریکا و عدم انتخاب گزارشگر 
ویژه برای این کشورها، گفت: سازمان ملل و نهاد های حقوق بشری جرآت ندارند، 
چون آمریکا از زور و تهدید خود علیه این نهاد ها استفاده می کند. چندی پیش 
شــکایتی به دیوان در مورد جرایم آمریکا در افغانستان تسلیم شد که منجر به 
تحریم این دیوان تســوط آمریکا شد. در مورد ترور سردار، خانم کاامارد خیلی 
صریح جواب آمریکایی ها را داد و گفت من مجری حقوق بین الملل هســتم نه 
مجری حقوق آمریکا.دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه نژادپرستی در کشور های 
غربی نهادینه و سیستماتیک است، گفت: اوباما هم به این موضوع اذعان کرده، 
اما هیچ برخورد جدی صورت نمی گیرد.باقری اظهار داشــت: حقوق بشــر ابزار 
رســانه های غربی اســت. وقتی حقوق ملت ایران ضایع می شود گزارشگر ویژه، 
شورای حقوق بشرو سازمان ملل هیچ حرفی نمی زنند. اروپایی ها در تحریم ملت 
ایران شــریک جدی آمریکایی ها هستند و با این تحریم ها یک ملت را مجازات 
دسته جمعی می کنند که این می تواند جنایت علیه یک ملت محسوب شود.وی 
در پایان گفت:ترامپ از هزینه بی نتیجه کشــورش درغرب آسیا پشیمان است، 
اما به این موضوع اشــاره نمی کند که دخالت آمریکا در منطقه باعث به شهادت 
رسیدن، مجروح شدن و بی خانمان شدن میلیون ها نفر دریمن، عراق، فلسطین، 
سوریه، لبنان، افغانستان، پاکســتان و ایران شده، چرا که »وجود انسان« برای 

آن ها هیچ ارزشی ندارد.

خطیب زاده در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات
حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب 

بزرگ و تنب کوچک تردید ناپذیر است
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی 
ابوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک قطعی و تردید ناپذیر است.سعید خطیب 
زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات در 
مجمع عمومی ســازمان ملل اظهار داشت: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قطعی و تردید ناپذیر است و تمامی اقدامات 
ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و بدیهی 
است به هیچ دولت خارجی مربوط نمی باشد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
اینگونه اظهارنظرها و تکرار ادعاهای بی اساس، تاثیری بر حق حاکمیت کشورمان 
نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است.خطیب زاده 
ضمن تقبیح مداخات مخرب امارات در برخی کشــورها و مشارکت فعال این 
کشــور در جنگ افروزی، تاکید کرد توافق عادی سازی ابوظبی با رژیم غاصب، 
جنگ طلب و بحران آفرین صهیونیستی در واقع امارات را به بخشی از بحران در 

منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است.

امیر سیاری:
نیازهای چرخه دفاع به طور کامل در صنایع 

دفاع ساخته می شود
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: آنچه در چرخه دفاع مورد نیازمان هست به 
طور کامل در صنایع دفاع در ابعاد مختلف و برای نیروهای زمینی، پدافند، هوایی 
و دریایی ما ســاخته می شود.همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، امیر دریادار حبیب اه سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسامی ایران صبح امروز با حضور در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح از نمایشگاه دوساانه دستاوردهای تحقیقاتی و تجهیزاتی این 
سازمان بازدید کرد.امیر دریادار سیاری در حاشیه این بازدید ضمن گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس، گفت: آنچه امروز در صنایع دفاع می بینیم، تأمین 
مناسب نیازمندی های تجهیزاتی نیروهای مسلح است.وی افزود: برای پی بردن 
به اهمیت موضوع باید وضعیت تولید تجهیزات نظامی مان را از سال ۵۷ تا ۹۹ 
مقایسه کرده و ببینیم که در آن زمان ما در چه جایگاهی بودیم و نیازمان برای 
تأمین ســاح و مهمات چگونه بود و امروز در چه جایگاه و موقعیتی هســتیم.

دریادار ســیاری همچنین با اشــاره به تاش و همت جوانان متخصص صنایع 
دفاعی کشور، گفت: آنچه ما امروز در نمایشگاه صنایع دفاع دیدیم پیشرفت های 
قابل توجه و رفع کلیه مشکات، گلوگاه ها و نیازمندی هایی بود که در دوران دفاع 
مقدس شاهد آن بودیم و ما در حال حاضر به جایی رسیده ایم که می توانیم ادعا 
کنیم آنچه در چرخه دفاع مورد نیازمان هست به طور کامل در صنایع دفاع در 
ابعاد مختلف و برای نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی ما ساخته می شود 
ضمن اینکه ما امروز در بکارگیری انواع مهمات و تســلیحات نیز قدرت انتخاب 
داریم.امیر سیاری تصریح کرد: یکی از مؤلفه های مهم اقتدار دفاعی نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران، داشــتن تجهیزات خوب و متناسب با نوع تهدیدات و 
برخوردار از فناوری های روز است که الحمده در این نمایشگاه همه آنچه مورد 
انتظــار بوده به معرض نمایش درآمده و بیانگر این اســت که ما می توانیم و ما 
قدرتمندیم و در حوزه ساخت، تولید، بهینه سازی و نوسازی کلیه تجهیزاتمان 

هیچگونه وابستگی به دیگران نداریم.

روحانی در گفت و گو با نخست وزیر ارمنستان اعام کرد؛
اعام آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده 

در حل اختافات ارمنستان و آذربایجان
رئیس جمهوری در گفت و گو با نخست وزیر ارمنستان با ابراز نگرانی از تحوات 
اخیر منطقه ناشــی از مناقشه و درگیری بین دو کشــور همسایه ارمنستان و 
آذربایجان، تاکید کرد: جنگ و درگیری راه حل مناســبی برای حل مشکات 
و اختافات نیســت و موجب پیچیده تر شــدن اوضاع می شود.حجت ااسام 
والمسلمین حسن روحانی دیروز چهارشنبه در تماس تلفنی »نیکول پاشینیان » 
نخست وزیر ارمنستان با وی با تاکید بر اهمیت صلح، ثبات و امنیت در منطقه، 
اظهار کرد: ثبات و امنیت می تواند بستر توسعه باشد و منطقه ما تاب بی ثباتی و 
جنگ جدید را ندارد.وی با اشاره به اختافات دیرینه ارمنستان و آذربایجان بر سر 
مسئله قره باغ و اینکه باید برای حل و فصل اختافات در این زمینه در چارچوب 
مقررات بین المللی و تمامیت ارضی راه حلی یافت شود، تصریح کرد: توقف این 
درگیری ها برای ما مهم است و انتظار داریم دو کشور ارمنستان و آذربایجان با 

درایت و خویشتنداری در این مسیر گام بردارند .

هشدار فرمانده نزاجا
 آمادۀ پاسخ به هر تهدیدی در هر مقیاس، 

زمان و مکان هستیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ایران آماده اســت به هر تهدیدی در 
هر مقیاسی و هر زمانی و در هر مکانی پاسخ بدهد، گفت: مطمئن باشند، اگر به 
ما تعرض کنند، آن ها را نه در منطقه سالم خواهیم گذاشت، نه حامیان شان در 
منطقه احساس امنیت خواهند کرد.امیر سرتیپ کیومرث حیدری در گفت و    گو با 
میزان، با اشاره به اقتدار دفاعی نظام جهوری اسامی ایران، گفت: ما به استکبار 
جهانی می گوییم که ایران آماده اســت که به هر تهدیدی در هر مقیاسی و هر 

زمانی و در هر مکانی پاسخ بدهد.

اگر به ما تعرض کنند، آن ها را در منطقه سالم خواهیم گذاشت
فرمانده نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران تأکیــد کرد: مطمئن 
باشــند، اگر به ما تعرض کنند، آن ها را نه در منطقه سالم خواهیم گذاشت، نه 
حامیان شان در منطقه احساس امنیت خواهند کرد.بدانند هر کجا که بخواهند 
بروند، خودشان و حامیانشان با منافعی که دارند و کشور هایی هم که از او حمایت 
می کنند در دید تیر ما قرار دارند.حیدری افزود: بدانند هر کجا که بخواهند بروند، 
خودشــان و حامیان شــان با منافعی که دارند و کشور هایی هم که از او حمایت 
می کنند، در دید تیر ما قرار دارند.فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی 
ایران اظهار کرد: بدانند و آگاه باشند، که دست از پا خطا کنند، دست و پای شان 

را قطع می کنیم.

تجهیزات جدید رونمایی شده در نیروی زمینی ارتش
ششم مهر ماه از دســتاورد های جدید تحقیقاتی نزاجا همچون ربات امدادگر 
مسیح، بومی و تولید موتور های پیستونی انواع پهپادها، سامانه ارتباطی پرش 
فرکانس، ربات ۶×۶ جنگجوی هوشــمند کاراکال، خودرو تاکتیکی ۴×۴سبک 
گهر، خودرو ۴۰×۲۶کشــنده تانکبر و نیز هدف ۲رونمایی شد.ربات هوشمند 
کاراکال؛ طراحی شــده برای نبرد زمینی بسیار چابک و دارای سیستم تعلیق 
مســتقل اســت و این روبات با حداکثر ســرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت و برد 
عملیاتی بیش از ۵۰۰ متر، دارای قابلیت حمل ساح های سبک، نیمه سنگین، 
همچنین دارای سیســتم کنترل از راه دور هوشــمند و مسافت یاب لیزری و 
ســامانه اپتیکی است.دومین دستاورد رونمایی شده خودرو تاکتیکی چهار در 
چهــار گهر، دارای قابلیت حمل ۵۰۰ کیلو گــرم در حالت آفرود و همچنین 
از قابلیت پیمایش ۷۰۰ کیلومتر با بیشــینه سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت 
برخوردار است.سامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع چابک سومین اثر رونمایی 
شــده، قابلیت برش فرکانس بسیار سریع و سرعت پرش ۲۰۰۰۰۰ در ثانیه را 
دارد واین سامانه با پهنای باند اطاعاتی مناسب، قابلیت ارتباط با سامانه های 
هواپایه و از قابلیت ارتباط ایســتگاه زمینی با سامانه های زمین پایه برخوردار 
اســت و همچنین این سامانه دارای ســامانه های گیرنده و فرستنده امن و از 
قابلیت بکارگیری و نصب بر روی ســامانه های زمینی و هوایی برخوردار است.

موتور پیستونی پهپاد، موتور های پیستونی برای نخستین بار در ایران از ۴۰ تا 
۴۰۰ ســی سی، طراحی و ساخته شده با گشتاور ۴۰۰۰ دور در دقیقه از توان 
۴ الی ۴۰ اسب بخار و قابلیت نصب بر روی انواع پهپاد ها برخوردار است و این 
موتور پیســتونی کاما بومی در رده ۴۰ سی سی قادر به پرداز درآوردن یک 
پهپاد ۳۰ کیلویی در ارتفاع ۱۲ هزارپایی اســت.ربات امدادگر مســیح، مجهز 
به ایستگاه کنترل پرســتاری و از قابلیت دریافت و کنترل عائم حیاتی بدن 
بیمار و همچنین قابلیت برقــراری تماس صوتی و تصویری بین بیمار و کادر 
درمانی اســت و همچنین قابلیت حمل دارو غذا و هرگونه ملزومات مورد نیاز 

بیمار را دارد.

شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
دشــمن هدفش ایران اســت و ما مبتنی بر تجربیات 
جنگ تحمیلی می توانیم پیروز بشــویم و این فرهنگ 
عاشوراست که ما را نجات می دهد.به گزارش نیورنیوز، 
امیر دریابان علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در یک گفتگــوی تلویزیونی در خصوص موضوع 
دفاع مقدس با بیان اینکه شــاید فصل خوبی اســت 
بــرای گفت وگو پیرامون جنگی که بیش از ۴۰ ســال 
پیش آغاز شــد، گفت: ما یک جنــگ پیش از جنگ 
تحمیلی داشــتیم و بعد جنگ شروع شد. من مدت ها 
اســت راجع به جنگ صحبت نکرده و نمی کنم، چون 
برایم سخت است! دلیلش را در ادامه توضیح می دهم.

او اظهار داشت: ما پدیده های مختلفی در طول انقاب 
داشتیم. خود من اولین سوالی که در ذهنم هست این 
اســت که چرا شــماها با ماها صحبت می کنید و مثا 
می گویید اینها فرماند هان جنگ بودند. ما چرا نباید از 
این خصلت دوری کنیم. یعنی چه که آدم همیشــه به 
گذشته اش بنازد؟ آدمی که در گذشته بماند مرده است 
ولی خودش نمی داند. ما قبل از جنگ، در مبارزه با شاه 
و پیروزی انقاب نقش داشــتیم. چرا آن نقش ها را رد 
کــرده و تنها در جنگ مانده ایــم؟ بعد از جنگ هم ما 
در توسعه توان دفاعی کشــور، در انتقال تجربه عینی 
جنــگ به تولید و... نقش داشــتیم. امروز هم ما نقش 
داریم. من خــودم اعتقاد دارم آدم در هر صحنه ای که 
مسئولیت می گیرد باید قهرمان آن صحنه باشد. برای 
من  این سوال هست که چرا قهرمانان ما در جنگ فقط 
در همان صحنه قهرمان هستند؟ آدم نقطه نیست که 
تمام شــود بلکه خطی است که جریان دارد. آدمی که 
توانمند است نمی تواند بگوید من در جنگ توانمند بودم 
ولی بعد از جنگ ناتوان شــدم. نمی تواند بگوید من در 
مبارزه با شاه توانمند بودم ولی در جنگ فاقد توان بودم. 
کما اینکه در خود جنگ آدمی که در یک صحنه پیروز 
شد یا یک یگانی را راه اندازی کرد، نمی تواند بگوید فقط 
پیروزی های جنگ به من مربوط اســت نه شکست ها. 
بــه همین دلیل من باورم این اســت کــه ما نباید در 
گذشــته باقی بمانیم بلکه باید از گذشته عبور کنیم.

شــمخانی ادامه داد: نکته دوم اینکه بعضی از کسانی 
که در گذشته نبودند یا در سطوح پایین تری بودند بعد 
از جنگ مســئولیت پیدا کردند، فرمانده شدند، رئیس 
شدند، وزیر شدند، وکیل شدند و... اینها نمی توانند در 
جایگاهی که امروز قرار دارند برای گذشته قضاوت کنند 
چــون از وقایع آن روزها اطاع ندارند و یا اصا نبودند. 
درست است که امروز فرمانده، رئیس، وزیر و... هستند 
ولی دیروز نبودند. اما از این صحبت ها متاســفانه زیاد 
شده است. یعنی ما هم آدمی که در جنگ باقی مانده 
هنوز و صحبت می کند زیاد داریم هم آدمی که بعد از 

جنگ مســئولیت گرفته و راجع بــه جنگی که در آن 
نبوده صحبت می کند.فرمانده سپاه خوزستان در ابتدای 
جنگ تحمیلی گفت: نکته سوم اینکه بیان خاطره یعنی 
قهرمان سازی. هیچ کس خاطره ای را که خودش محور 
پیروزیش نباشد توضیح نمی دهد. ما در جنگ پیروزی 
داشتیم، ناکامی داشــتیم، توفیق داشتیم، عدم توفیق 
داشتیم ولی خاطره گویی وقتی شروع می شود که آدم 
به شکل طبیعی در جایگاه یک قهرمان قرار می گیرد و 
دیگران را نادیده می گیرد. من این را در خیلی از گفته ها 
و نوشته ها متاسفانه می بینم و خدا را شکر می کنم که 
من آلوده به این موضوع نشدم.شمخانی اضافه کرد: من 
همیشه هم در همه حرف هایی که فرصتی پیش می آید 
مثا برای خانواده های شهدا صحبتی می کنم این نکته 
را گوشــزد می کنم که جنگ فقط فرماند هان نیستند، 
فرماندهان جنگ هــم فقط این فرماند هان مشــهور 
نیستند. چه بسیار گمنامانی که نقش موثری در جنگ 
داشتند ولی هیچ اســمی از آنها نیست. خب بعد من 
بیایم با بزرگ کردن خــودم و نفی دیگران یا کوچک 
نمایی نقش دیگران قهرمان بشــوم؟ این گناه بزرگی 
است. به همین دلیل واقعا استرس دارم راجع به جنگ 
صحبت کنم.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
ما از اول جنگ یک دشــواری در تقسیم ماموریت در 
کشور داشــتیم. یک تقســیم ماموریت نانوشته ای در 
کشور وجود داشــت که بعضی ها را مامور جنگ کرده 
بود و بعضی ها را مامــور اداره زندگی جامعه. در طرف 
مقابل این طور نبود. یعنی اگر بخواهیم مقایسه کنیم 
مثا فرمانده جنگ عراق که صدام بود هم نخست وزیر 
بود هم وزیر جنگ، هم استاندار، هم قانون سربازگیری 
می نوشــت و هم در میدان توپ می زد که من توضیح 
می دهم که این چه تاثیری داشــت. ممکن است سوال 
شود که چرا در صنعت دفاعی رشد کردیم و در صنعت 
غیر دفاعی رشد نکردیم؟ پاسخ این است: برای اینکه ما 
تقسیم کار کردیم. ببینید خب امام )ره( سنش باا بود 
و اقتضای روحانی بودنش هم اجازه نمی داد که تشریف 
بیاورند در مناطق عملیاتی. ولی صدام اینطوری نبود لذا 
ما برای حل این نقیصه بعد از ســالها جنگ، اول ستاد 
پشــتیبانی جنگ راه انداختیم در استان ها که بتوانیم 
پشتیبانی جنگ را فراهم کنیم. اواخر جنگ هم ستاد 
فرماندهی جنگ را راه اندازی کردیم که دولت هم در آن 
مسئول شد. در حالی که این پدیده در طرف مقابل از 
روز اول وجود داشت.شمخانی ادامه داد: در این ساختار 
و سازماندهی ما حق هم اگر باشیم شکست می خوریم. 
اما دشــمن ما راهبردش بعد از آغاز یک آفند به دلیل 
مقاومت مردم ما پدافند شد. هر پدافند کننده ای حتی 
اگر حق باشد شکست می خورد. ما در این معادله قرار 
داشــتیم. به همین دلیل در بعضی مقاطع ما از گونی 

تا تصمیم مشــکل داشــتیم. ما در جنگ چند راهبرد 
داشــتیم: جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع 
فتنــه، جنگ جنگ تا یک پیــروزی و ضد انقاب هم 

که می گفت جنگ جنگ تا انهدام جمهوری اسامی.
او افزود: ما با آن ســاختار و راهبردهای متنوع در واقع 
آغازگــر دفاعی بودیم که بدون پیش بینی دشــمن و 
محاسبه دشمن شــکل گرفت و آن رآ زمین گیر کرد. 
چرا؟ چون راه های مختلفی برای مقابله با دشمن وجود 
داشت. یک راه می گفت که مثا سی تانک دشمن، سی 
تانک برای مقابله می خواهد، اینقــدر هواپیما، اینقدر 
تــوپ، اینقدر تانــک دارد، ما هم بــرای مقابله اینقدر 
لشکر می خواهیم، اینقدر توپ می خواهیم و اینها را هم 
بایــد بخریم. این راهی بود که از نظر حســاب ریاضی 
هم نمی توانستی به آن خدشه وارد کنی. یک راه دیگر 
بود که از چگوارا و کاسترو و... سخن می گفت و جنگ 
پارتیزانی. می گفت ما مردم را  این طوری باید بســیج 
کنیم. اما راه ســومی هم بــود که می گفت من اینها را 
ترکیب می کنم که این راه مال مردم بود و ســپاه آن را 
راه اندازی کرد که سپاه هم از خود مردم بود.شمخانی 
اضافه کرد: ببینید ما نه کاســترو را می شناختیم و نه 
دانشکده دافوس ارتش را  می شناختیم، اما یک تجربه 
داشتیم؛ تجربه  رینگ بوکس. سپاه مولود رینگ بوکس 
سبک وزن و انتقال به وزن های بااتر است. یعنی چی؟ 
مثا ما در خوزســتان مقابله با جریان تجزیه طلب را 
داشتیم، مقابله با بعثی ها را داشتیم. این به ما تجاربی را 
منتقل کرد و ملزم کرد به تجربه ای که قبل از انقاب در 
مبارزه با شاه داشتیم. ترکیب این چهار تا از ما آدم هایی 
ساخت که دنبال راه جدید بودیم و هم دیگر را فهمیده 
بودیم. مثا من باســپاه خرمشهر و شــهید جهان آرا 
همکاس که نبودیــم. ما هم مبارزه بودیم. این عوامل 
باعث شد که به راحتی پازل جنگ را بچینیم.شمخانی 
تصریح کرد: بســیج برای خودش فرهنگ ساخت که 
وقتــی فرمانده می گفت نماز بخــوان خودش هق هق 
گریه اش در چادر بلند بود... نمی گفت برو، می گفت بیا 
و قبل از نیرو در ســنگر حمله حاضر بود. اینها یک هم 
فرهنگی بین مردم و فرماند هان ایجاد کرد و در احساس 

یکپارچگی فاقد تبعیض این منبع جوشان فوران کرد.
شــمخانی با تاکید بر اینکه پیــروزی در دفاع حاصل 
همین تفکر بود گفت: سپاهی ها یا طلبه بود یا دانشجو 
بود یا معلم بود یا کاسب بود و... اینها همه برادر بودند و 
لباس همه هم یکسان بود. این سپاه این تحول را ایجاد 
کرد و معادله ذهنی دشــمن را به هم زد. یعنی دشمن 
منتظر بود در خوزســتان توســط عربها تانک هایش 
گلباران شــود ولی گلوله باران شــد و کلی هم شهید 
دادند. اینکه اان بخش عمده ای از شــهدای خوزستان 

عرب هستند. ناشی از همین است.

 شمخانی: 
در جنگ امروز کسی به ما حمله نمی کند
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گزیده خبر وزیر اقتصاد خبر داد؛

جلب 3/8میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی
وزیر اقتصاد از جلب ۳.۸ میلیارد دار ســرمایه گذاری خارجی در 
قالب پروژه های مصوب هیات ســرمایه گذاری خارجی طی شش 
ماهه اول ســال خبر داد و جزئیاتی از طــرح این وزارتخانه برای 
تســهیل و تسریع جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه 
کرد.فرهاد دژپسند طی ســخنانی در دویست وچهل و پنجمین 
نشست هیات سرمایه گذاری خارجی، بر لزوم تعیین ضمانت ها و 
مشــوق های ازم برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور 
و تصویب این مشــوقها در قالب قوانین رسمی، تاکید کرد.وی با 
اشــاره به جلب ۳.۸ میلیارد دار سرمایه گذاری خارجی در قالب 
پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری خارجی طی شش ماه اول 
سال ۱۳۹۹، عملکرد همکاران سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران و اعضای هیات ســرمایه گذاری خارجی در 
این خصوص را با توجه به محدودیت ها و تنگناهای موجود، بسیار 

ارزشمند و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

جذب سرمایه خارجی بهتر از دریافت وام 
دژپسند با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی به مراتب بهتر از 
دریافت وام است، گفت: سرمایه گذاری خارجی به معنای دریچه 
ورود فنآوری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، لذا دستگاه های 
اجرایی باید نهایت تاش خود را بکار گیرند تا »جلب« ســرمایه 
گــذاری خارجی را به »جذب« تبدیــل کنند.وزیر اقتصاد افزود: 
یکی دیگر از مزایای جذب ســرمایه گذاری خارجی این است که 
با پذیرش یک ســرمایه، عما فرد سرمایه گذار تبدیل به سفیر و 
حافظ منافع ما در کشــور فرستنده سرمایه می شود زیرا، مطالبه 
او از دولت خود این خواهد بود که از اتخاذ تصمیماتی که سرمایه 
وی در ایران را به خطر بیاندازد خودداری کند و به این شــکل، به 

استحکام روابط دو کشور نیز کمک می کند.به گفته دژپسند یکی 
از راه های جذب سرمایه گذاری خارجی، رفع مشکات و تسهیل 

رویه ها برای سرمایه گذاران داخلی است.

تسهیل و تسریع جلب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج از 
کشور

وزیر اقتصاد در ادامه با اعام اینکه اخیرا، طرحی از ســوی وزارت 

اقتصاد برای تسهیل و تسریع در جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج 
از کشور به هیات دولت ارائه شده است، تصریح کرد: بر اساس این 
طرح، امتیازات، مشــوق ها و تضامینی برای این دسته از سرمایه 
گذاران در نظر گرفته می شــود که از جمله این تضامین، تصویب 
امتیازات مذکور در قالب »قانون« توسط مجلس شورای اسامی 
است تا دیگر کسی نگران تغییر احتمالی رویه ها به واسطه تغییر 
مقامات دولتی نباشــد.وی ادامه داد: کشــور برای تحقق جهش 

تولید، حداقل ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ســال نیاز به 
سرمایه گذاری دارد و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز میتواند در 
این زمینه نقش آفرین باشد.دژپسند در ادامه، عملکرد ادارات کل 
امور اقتصادی و دارایی استان های وزارت اقتصاد در جلب سرمایه 
گذاری خارجی را از ماکهای مهم ارزیابی مدیران کل این ادارات 
عنوان کرد و اظهار کرد: هر استانی که رتبه بااتری را بدست آورد، 
مورد تشــویق قرار خواهد گرفت و یکی از بهترین گزینه ها برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در استان ها ، استفاده از ویژگیهای 
منطقهای اســت.وزیر اقتصاد با اشــاره به توســعه ســامانههای 
الکترونیکی سرمایه گذاری خارجی در استان ها، خواستار همکاری 
بیشتر مدیران کل و مقامات استانی جهت جلب و جذب سرمایه 

گذاری خارجی شد.

گزارشی از نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی 
طبق اعام وزارت اقتصاد، در دویســت وچهل و پنجمین نشست 
هیات سرمایه گذاری خارجی ۶۸ طرح سرمایه گذاری خارجی با 
ارزشی معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار به تصویب رسید. بر 
اساس این گزارش، این طرح ها که از سوی اتباع ۱۵ کشور جهان 
ارائه شــده است، شامل شــامل ۴۲ طرح سرمایه گذاری خارجی 
جدیــد  و ۲۳ مورد مرتبط با تغییرات طرح های ســرمایه گذاری 
خارجی و انتقاات ارزی سرمایه گذاران و همچنین ۳ مورد افزایش 
سرمایه گذاری است که این طرح های سرمایه گذاری در ۱۸ استان 
کشور اجرا می شوند.از دیگر مصوبات این نشست میتوان به افزایش 
سرمایه گذاری، اصاح مجوز سرمایه گذاری خارجی، تمدید مجوز 
ســرمایه گذاری خارجی با بازپرداخت اقســاط تسهیات مالی و 

انتقال سود سهام سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

 جهانگیری: 
برنامه ریزی تامین کااهای اساسی و دارو 

انجام شود تا مردم دغدغه ای نداشته باشند
معاون اول رئیس جمهور گفت: دستگاه های ذیربط باید تاش و برنامه ریزی ازم 
را برای تامین کااهای اساسی و دارو انجام دهند تا مردم دغدغه ای در نیمه دوم 
سال نداشته باشند.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی 
نحوه تامین کاا های اساســی و دارو که ظهر دیروز )چهارشنبه( به ریاست وی 
برگزار شــد، بر اســتمرار روند تامین دارو و کااهای اساسی در شش ماهه دوم 
سال تاکید کرد و گفت: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط باید 
تاش و برنامه ریزی ازم را برای تامین کااهای اساسی و دارو انجام دهند تا مردم 
دغدغه ای در نیمه دوم سال نداشته باشند.وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در 
خصوص کااهای اساسی نظارت بر شبکه توزیع است، افزود: با توجه به تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای کااهای اساســی و دارو و تفاوت زیاد در قیمت ارز این 
کااها، ازم است وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نظارت 
و کنترل دقیقی را بر این کااها از لحظه ورود به گمرک تا رســیدن به دســت 
تولیدکننده و ســپس توزیع در بازار اعمال کنند.معاون اول رئیس جمهور افزود: 
حتی مقدار اندکی از کااهای اساسی و نهاده ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شــود و باید به 
صورت دقیق مشــخص باشــد که این اقام به چه میزان و به چه کسانی توزیع 
می شود.جهانگیری همچنین با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، بر ضرورت 
اولویت بندی دقیق متناسب با نیازهای کشور تاکید کرد و از دستگاه های ذیربط 
خواســت این اولویت بندی را با دقت و بر اســاس نیازسنجی بخش های مختلف 
انجام دهند.در این جلســه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، 
رییس ســازمان غذا و دارو و رییس کل گمرک نیز حضور داشــتند، گزارشی از 
آخرین وضعیت ثبت سفارش کااهای اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز مورد 
نیاز ارائه شــد.در این نشست همچنین نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
روند تخصیص ارز برای واردات کااهای اساسی ابراز رضایت کرد و به ارائه گزارشی 
از برنامه ساانه تامین کااهای اساسی در سال ۱۳۹۹ و میزان تحقق آن در شش 
ماه نخست ســال پرداخت.در ادامه این جلسه نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات 
دارو و کااهای اساسی برای نیمه دوم سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 

تصمیمات ازم برای تامین این اقام تا پایان سال اتخاذ شد.

خبر خوش برای سهامداران؛
امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت 

فراهم می شود
برخی درخواســت های فروش سهام عدالت در زمان رشد بازار سرمایه اجرا نشد، 
اما اکنون که بورس در مســیر نزولی قرار گرفته و قیمت ســهام در حال کاهش 
اســت، این سفارش های فروش به سرعت اجرا شده و در نتیجه سهامداران دچار 
زیان شده اند که در مواجهه با این مساله، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اعام 
کرد که قرار است به زودی حذف سفارش فروش سهام عدالت توسط سهامداران 
امکان پذیر شود.آزادســازی سهام عدالت با وجود مزایای گسترده ای که داشته و 
باعث خرسندی سهامداران شده، در مرحله اجرا دارای معضات و مشکاتی شده 
که گایه هایی را به دنبال داشته است.در ابتدا در نخستین روزهای فروش سهام 
عدالت، اعتراض سهامداران در زمینه عدم واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت 
بود و موجی از نارضایتی را در میان سهامداران ایجاد کرد که در این زمینه »حسن 
قالیباف اصل«، رییس ســازمان بورس و اوراق بهاداراعام کرد: برخی  هستند که 
اطاعات  خود را ناقص در سایت ها اعام کرده اند و به اعتقاد خودشان سهام عدالت  
خود را فروخته اند و باید پولی بگیرند در حالی که چنین نیست. این افراد باید به 
سایت های مربوطه مراجعه کرده و اطاعات  خود را کامل کنند.همچنین در این 
میان، افرادی حضور داشــتند که با تماس به خبرگزاری ایرنا اعام می کردند به 
صورت ماهانه یا هفتگی، مبلغی حدود هشت هزار تومان یا دو هزار تومان به عنوان 
وجه فروش سهام عدالت به حساب ما واریز می شود در حالی که چنین پولی و با 
این رقم دردی را از ما دوا نمی کند و فقط اصل سرمایه خود را از دست می دهیم.

امکان  ارسال شکایت از سوی سهامداران
چندی پیش با وجود شکایات و نارضایتی های متعدد سهامداران عدالت، »حسین 
فهیمی« سخنگوی ستاد آزادسازی سهام در خصوص عدم واریز وجوه حاصل از 
فروش سهام عدالت به ایرنا گفت: از بین مشمولین تاکنون موردی مبنی بر اینکه 
پولی به حســاب واریز نشــده یا مبلغی کمتر از رقم واقعی پرداخت شده باشد، 
نداشــته ایم در این صورت سهامدار باید با ارائه شکایتی خواستار رسیدگی شود.

وی افزود: این احتمال وجود دارد سهامدار اقدام به ثبت سفارش فروش کرده اما 
به دلیل عدم تکمیل اطاعات وارد شــده به درخواست، ترتیب اثر داده نشده و 
سهام به فروش نرفته تا بتوان پولی برای وی واریز کرد؛ افرادی که اطاعات تلفن 
همراه و شماره شــبا را به طور دقیق در سایت وارد کرده باشند به خواسته آنها 
رسیدگی خواهد شد.به گفته فهیمی، برای اطاع از صحت اطاعات باید به سامانه 
sahamedalat.ir مراجعه و برای بررسی علت عدم اعمال سفارش بیش از ۱۰ روز از 

طریق مراجعه غیرحضوری به یکی از کارگزاری ها اقدام کرد.

فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار
حال از هفته گذشته با هجمه ای از اعتراض های جدید از سوی افرادی که سفارش 
فروش سهام عدالت خود را داشتند همراه بودیم که برخی از آنها اعام کرده اند: 
ثبت ســفارش ما برای فروش ســهام عدالت برای زمانی بود که بازار در مســیر 
صعودی قرار داشت، در آن زمان مسووان، اقدام به فروش سهام عدالت نکردند اما 
به محض قرار گرفتن بازار در فاز نزولی، کارگزاری ها به سرعت و با ضرر و زیان های 
اعمال شده در حال فروش سهام عدالت هستند و در سامانه هیچ گزینه ای برای 

انصراف یا حذف سفارش فروش وجود ندارد.

تاش برای حذف سفارش فروش سهام عدالت
در این زمینه »حسین فهیمی« سخنگوی آزادسازی سهام عدالت روز چهارشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به پاره ای از توضیحات پرداخت و گفت: درخواست 
حذف ســفارش فروش در مرکز پیام از سوی تعدادی از مشموان سهام عدالت 
مطرح شده و اکنون چند روزی که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است و به 
طور جدی در حال پیگیری های ازم برای عملیاتی شــدن آن هستیم.وی ادامه 
داد: در صدد هستیم تا کارگزاری و سیستم های مستقر در شرکت سپرده گذاری 
این امکان را برای ســهامداران فراهم کند تا چنانچه تمایلی به ادامه روند فروش 
نداشته باشند، درخواست فروش را لغو کنند.فهیمی اظهار داشت: این امکان زمانی 
برای سهامدار مهیا می شود که کارگزار، سفارش فروش را به سیستم ارسال نکرده 
باشد؛ در غیر این صورت حذف آن نیازمند طی شدن مراحلی است که اکنون در 
حال انجام اقدامات ازم بر روی زیرســاخت های آن هستیم تا حتی اگر چنانچه 

سفارش فروش به سامانه ارسال شده باشد بتوان آن را حذف کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: طرح مجلس برای تامین 
کاا های اساسی در بیش از ۲۰جلسه کارشناسی بررسی شده است.  حمیدرضا حاجی 
بابایی افزود: طرح تامین کاای اساســی در بیش از ۲۰ جلســه کارشناسی با حضور 
دســتگاه های مختلف بررسی شده اســت تا بتوانیم ان را به نحوی اجرا کنیم که هم 
ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط 

کمک کنیم.وی تصریح کرد: اعتبار طرح تامین کاا های اساسی، رقمی به سقف بودجه 
اضافه نمی کندو در اصل نوعی جابجایی در یارانه های مختلفی که دولت می پردازد، انجام 
می شــود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته 
می شــود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جا های مختلف اختصاص 
می دهد، برای طرح تامین کاا های اساسی تخصیص دهد.وی درباره چگونگی محاسبه 
رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت ســبدکاا های اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز 
سبد کاایی در نظر گرفته شد برای کاا هایی از جمله گوشت، روغن، شکر و ... که رقمی 
حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در 
نظر گرفته شده است.حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون 

نفر از دهک های پایین جامعه از اول مهر ســبد کاا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید 
۱۲۰ هزار تومــان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم 
در نظر گرفته می شــود، اما نیمی از آن را دولت می پردازد و نیم دیگر را خودشان باید 
پرداخت کنند.وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شــده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان این که دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف 
و تامین کاا های اساسی برای آنهاست گفت: هم اکنون در بسیاری از کشور ها در جنوب 
شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی شود که 
بخواهد تورم ایجاد کند.محسن زنگنه افزود: در شرایط فعلی هیچ اشکالی ندارد که دولت 

اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند.

با مشارکت بخش خصوصی گردشگری تیران 
وکرون رونق می گیرد

سمیه کربایی-شهردار تیران وکرون،حسن شفیعی درنشست خبری،  با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه شهر تیران یکی از شهرهای شاخص در استان و یکی از شهرهای قدیمی، 
با فرهنگ و پیشینه تاریخی است و همین موضوع وظیفه ما را دشوارتر کرده ،گفت: طی 
چند سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی و خدماتی در شهر تیران رقم خورده است، 
افزود: یکی از خواسته های اصلی شهروندان اصاح ورودی شهر تیران است که عاوه بر 
نمای ورودی شهر، مشکاتی از نظر ایمنی داشت، براین اساس اصاح هندسی و تغییرات 
اساســی در ورودی شهر در دستور کار قرار گرفت که ۵۰ درصد هزینه اجرای این طرح 
به عهده شهرداری و ۵۰ درصد به عهده اداره راهداری و حمل و نقل استان گذاشته شده 
اســت. وی با بیان اینکه شــهر تیران از لحاظ شهرسازی شهر ویژه ای است، یادآور شد: 
بودجه سال گذشته شهر به طور کامل محقق شد و پیش بینی می شود امسال هم شاهد 
تحقق بودجه شهر باشیم.شهردار تیران با بیان اینکه سرمایه گذاران معموا اطاع دقیقی 
از ظرفیت های ســرمایه گذاری ندارند، گفت: بسته پیشنهادی شهرداری تیران راهنمای 
گردشگران است و مباحث مختلف در این بسته دیده شده است. شفیعی به برآورد هزینه 
۳۰۰ میلیارد ریالی طرح ورودی شــهر تیران اشاره و خاطرنشان کرد: ظرف یکی دو ماه 
آینده با انتخاب پیمانکار اجرای این پروژه مهم را شــروع می کنیم.وی از اضافه شدن ۲ 
هکتار فضای ســبز شــهری به تیران خبر داد که سرانه فضای سبز شهر را از ۱۱ به ۱۲ 
و نیم متر مربع افزایش می دهد و افزود: تاکید شــورای شهر و شهرداری تیران بر توجه 
به مباحث میراثی اســت، به طوری که مرمت و بازسازی آسیاب آبی شهر، توجه به خانه 
های تاریخی، مرمت و بازسازی حمام تاریخی شهر از جمله برنامه ها در این زمینه است.

  شهردار کرج گفت
 مزاحمت های تلفنی کیفیت کار آتش نشانان 

را کاهش داده است
ایمنی صرفا اطفای حریق نیست و سازمان آتش نشانی در ارتقای امنیت ساختمان 
های بلند، کارگاه ها، مســیر تردد شــهروندان و ... وظایف گسترده ای دارد.علی 
کمالی زاده در مراســم روز آتش نشان با اشاره به اینکه این ایثارگران جان خود 
را برای ادامه حیات هم نوعان خود فدا می کنند، اظهار کرد: آتش نشانی یکی از 
مقدس ترین شغل ها است.وی با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در این 
سازمان ادامه داد:  ۵ ایســتگاه آتش نشانی در کمتر از یک سال به بهره برداری 
رسیده و بخشی از تجهیزات این سازمان نیز به روز رسانی شده است.این مسئول 
همچنین از استخدام نیرو در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یاد کرد و افزود: 
این مهم به منظور کمک به تقویت نیروی انسانی و توسعه امکانات سازمان محقق 
شــده است.شهردار کرج در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح وظایف 
سازمان آتش نشانی پرداخت و گفت: ایمنی صرفا اطفای حریق نیست و سازمان 
آتش نشانی در ارتقای امنیت ساختمان های بلند، کارگاه ها، مسیر عبور و مرور  
شهروندان و ... وظایف گسترده ای دارد.کمالی زاده همچنین به سرعت عمل آتش 
نشانان در رسیدن به محل حادثه و ایمن سازی فضا اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
برخی از تماس های شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ واقعی نیست  و این موضوع از 
کیفیت کار آتش نشــانان کاسته اســت.وی با بیان اینکه مزاحمت تلفنی در این 
حوزه نشان دهنده ضعف فرهنگ ایمنی در میان شهروندان است، افزود:  مدیریت 
شهری با همکاری دســتگاه هایی نظیر صدا و سیما که در فرهنگ سازی نقش 
مهمی دارند باید این ضعف را برطرف کند.این مســئول ادامه داد: فرهنگ سازی 
در حوزه ایمنی به اعتبار زیادی نیاز ندارد اما هزینه های پنهان حوزه آتش نشانی 
را کاهش می دهد.شــهردار کرج در  پایان از خرید دو دســتگاه نردبان و توسعه 

تجهیزات آتش نشانی تا پایان سال خبرداد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد؛

جزئیات طرح تامین کااهای اساسی
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استانها

زنگنه در صحن مجلس:گزیده خبر

پارس جنوبی ابر پروژه بود
وزیر نفت گفت: امروز ما از همســایه خود بیشتر تولید داریم 
و پارس جنوبی ابرپــروژه ای بود که ما آن را انجام دادیم.بیژن 
زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی در پاسخ 
به ســوال ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان درباره علت 
عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی، گفت: ما در فاز ۱۴ با 
مشکات زیادی مواجه بودیم و درباره چنین پروژه ای نمی توان 
به سادگی تصمیم گیری کرد.وی تأکید کرد: تأخیر در توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی هیچ ضرر و زیانی برای ما تاکنون نداشته 
اما بخشی از مشــکات در این زمینه به علت آن است که ما 
به تحریم ها خوردیم و نتوانســتیم برخی از قطعات مورد نیاز 
را تهیه کنیم.وزیر نفت تصریح کرد: ارزیابی پیشرفت پروژه ها 
معیارهای خاص خــودش را دارد و گاهی اوقات یک پروژه تا 
۹۹ درصد پیشــرفت می کند اما اگر یک قطعه وجود نداشته 
باشد، راه نمی افتد.زنگنه گفت: با تاش سربازان گمنام، هزاران 
میلیارد دار از طریق پارس جنوبی عاید کشور شده درحالی که 
برخی می گویند کاری انجام نشده و کامًا نمایشی بوده است.

وی ادامه داد: ما امروز از همسایگان خود بیشتر تولید می کنیم، 
یــک ابر پروژه ایجاد کردیم که افتخار آن متعلق به جمهوری 
اسامی ایران اســت و این تحقق اقتصاد مقاومتی است.وزیر 
نفــت افزود: پارس جنوبی را جمهوری اســامی خلق کرده و 
افتخار آن متعلق به جمهوری اسامی است و کسی نمی تواند 
آن را به اسم خودش بزند.زنگنه گفت: چندین پروژه و چاه در 
پارس جنوبی افتتاح شده و تمدن جدیدی از این طریق آفریده 
نشده و کســی نباید آن را کتمان کند.وی متذکر شد: زمانی 
که بنده در ســال های ۷۶ تا ۸۴ وزیــر نفت بودم، برای اولین 
بار توسعه پارس جنوبی وارد فاز اجرا شد و قرارداد اجرای ۱۳ 
فاز امضاء شــد و ۵ فاز در آن مقطع به بهره برداری رسید و ۵ 
فــاز دیگر در دولت احمدی نژاد مورد بهره برداری قرار گرفت.

وزیر نفت گفت: در ادامه و در دولت  احمدی نژاد قرارداد ۴ فاز 
دیگــر پارس جنوبی یعنی فاز های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ را هم 
منعقد کردیم.زنگنه تصریح کرد: همچنین در ســال ۸۹ برای 
اجرای ۱۰ فاز پارس جنوبی قراردادی منعقد شد که با تأمین 
مالی ۱۰۰ درصد از شــرکت نفت این کار انجام شود که عقد 
قرارداد در این زمینه جــای تقدیر دارد.وی ادامه داد: در واقع 
ما برای توسعه ۲۷ فاز پارس جنوبی اقداماتی را انجام داده ایم 
که ۱۳ فاز به دولت یازدهم رســید و در سال ۹۲ که بنده در 
وزارت نفت حضور یافتم، ما با کمبود عظیم گاز در کشور روبرو 
شدیم.وزیر نفت خاطرنشان کرد: پیمانکارانی که برای اجرای 
پروژه های پارس جنوبی انتخاب شــدند، اغلب ایرانی بودند و 
همه در یک سطح نبودند به گونه ای که برخی تجربه فعالیت 
در ســه فاز پارس جنوبی را داشتند.زنگنه گفت: اولین کاری 
که بنده انجام دادم اولویت بندی فازهای پروژه پارس جنوبی 
برای پیشــرفت و بهره برداری بود که ما این پروژه ها را به دو 
فاز اول و دوم تقســیم بندی کردیم و هفت فازی که پیشرفت 
های بیشتری داشتند در اولویت کاری قرار گرفتند.وی افزود: 
با اولویت بندی که در اجرای پروژه های پارس جنوبی صورت 
گرفت، پیشرفت های زیادی کردیم به گونه ای که امروز ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب از این محل گاز تولید می شــود و ســوالی 
در ایــن زمینه پیش می آید که چه خاصیتی داشــت اگر ما 
هر ۱۷ فــاز جنوبی را جلو می بردیم چرا کــه اگر این کار را 
انجام می دادیم به تولید انبوه نمی رســیدیم.وزیر نفت با بیان 
اینکه ما توانســته ایم این گاز را از دریا بیرون بیاوریم و آن را 
شــیرین کنیم،  گفت: البته در مواردی به دلیل تحریم ها ما 
تجهیزات ازم را نداشــتیم و به همین دلیل تمرکز مالی خود 

را برای اتمام طرح های اولویت دار گذاشتیم.زنگنه تأکید کرد: 
امروز تمام بخش دریایی این پروژه به اتمام رســیده و در آنجا 
تولیــد گاز داریم و در فاز ۱۴ پاایشــگاه خلیج فارس، چهار 
سکو در دریا فعال شده اســت و ما از طریق دو خط لوله این 
گازها را به خشــکی می آوریم و مورد استفاده قرار می دهیم.

وی متذکر شــد: تاکنون ۴۲ میلیارد مترمکعب از این محل، 
گاز آورده شــده و مورد تصفیه قرار گرفته اســت اما با وجود 
این مشــکات زیادی در فاز ۱۴ پارس جنوبی وجود داشــته 
چرا که تعداد زیادی از این شــرکت ها مسئولیت اجرای این 
پــروژه را برعهده گرفته اند. وزیر نفت بیان کرد: بنده در پروژه 
های زیادی کار کرده ام و حداقل هایی را از مدیریت پروژه ها 
می دانم که بر این اساس باید بگویم زمانی که چندین شرکت 
در یک پروژه دخالت داشــته باشند، مشکاتی در آن پروژه به 
وجود می آید.زنگنه متذکر شــد: ما بخش های مختلف پروژه 
۱۴ پارس جنوبی را تفکیک کردیم و هر کدام را به یک شرکت 
سپرده ایم اما یک اشتباه ساختاری در این زمینه به وجود آمد 
و خریدها در این پروژه به یک شــرکت دولتی و اجرای آن به 

چند شرکت واگذار شد و همین مساله باعث بروز مشکاتی در 
پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی شد.وی با بیان اینکه البته بنده قول 
می دهم این پروژه به نتایج مناســبی برسد گفت: هیچ ضرر و 
زیانی از این پروژه به کشــور وارد نشده و بخش دریایی پروژه 
به بهره برداری رسیده و ما تولیداتی را از این جهت داریم.وزیر 
نفت با اشــاره به اینکه ما ۱۰ سال دیرتر از قطر، توسعه پارس 
جنوبی را آغاز کردیم، گفت: همچنین مســاله افت فشــار در 
پارس جنوبی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و از ســوی دیگر 
باید همه به این نکته واقف باشند که پیشرفت پروژه ها در ماه 
های اول با ماه های آخر تفاوت زیادی دارد به طوری که نمی 
توان پیشرفت پروژه ها را در ماه های آخر با درصد اعام کرد 
بلکه باید از ابزارهای دیگر سنجش بهره برد.زنگنه خاطرنشان 
کرد: با همه این اوصاف ما از همســایه های خود امروز بیشتر 
تولید داریم و بهتر است بنده را فراموش کنید و تاش مردان 
و سربازان گمنام را فراموش نکنید و به این نکته توجه داشته 
باشید که پارس جنوبی محصول تاش صدها هزار نفر است که 

با سرسختی و تاش در این زمینه فعالیت کرده اند.

روند نزولی قیمت نفت تشدید شد
قیمت نفت در معامات دیروز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر دورنمای تیره 
تقاضــا، به رونــد نزولی در پایین محدوده ۴۰ دار ادامه داد و در آســتانه ثبت 
نخستین کاهش ماهانه از آوریل قرار گرفت. بهای وست تگزاس اینترمدیت برای 
تحویــل در نوامبر در بازار نیویورک ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۳۸ دار و ۹۵ 
ســنت در هر بشکه رسید. این شــاخص روز سه شنبه ۳.۲ درصد سقوط کرده 
بود و از ابتدای سپتامبر تاکنون حدود ۹ درصد کاهش نشان می دهد.بهای نفت 
برنت برای تحویل در نوامبر ۱.۱ درصد سقوط کرد و به ۴۰ دار و ۵۹ سنت در 
هر بشــکه رسید. این شاخص روز گذشته ۳.۳ درصد کاهش داشت و از ابتدای 
سپتامبر تاکنون بیش از ۱۰ درصد نزول داشته است.مدیر گروه انرژی مرکوریا 
پیش بینی کرد مصرف جهانی نفت در حدود ۱۸ ماه بهبود پیدا خواهد کرد اما 
مدیر شــرکت گانور و پی یر آندوراند، مدیر صندوق پوشش ریسک پیش بینی 
کردند روند احیای تقاضا برای نفت ممکن اســت حدود دو سال زمان ببرد. در 
این بین موسسه امریکن پترولیوم گزارش کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
کاهــش پیدا کرده و ذخایر نفت کاشــینگ اوکاهاما که هاب تحویل معامات 

وست تگزاس اینترمدیت است و ذخایر بنزین رشد کرده است.

مدیرعامل پاایشگاه گاز ایام :
آتش نشانی یک کارعاشقانه و شغلی توام با 

ایثار و از خودگذشتگی است 
مدیرعامل شرکت پاایش گاز ایام با اشاره به اینکه هر 
روز، روز ایمنی و آتش نشانی است، گفت: آتش نشانی 
یک کار عاشقانه و شغلی توآم با ایثار و از خود گذشتگی 
اســت و در این راســتا بایســتی با  آموزش همگانی 
کارکنان  این فرهنگ را در  همه سطوح شرکت ترویج  
داد.به گزارش روابط عمومی، دکتر " روح اله نوریان" در دیدار با کارکنان واحد 
ایمنی و آتش نشــانی که به مناســبت روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت، 
افزود: وجود نیروهای ایمنی و آتش نشانی باعث آرامش خاطر سایر کارکنان در 
مراحل مختلف فرآیندی و واحدهای عملیاتی شده که در صورت بروز حوادث با 
ایثار و از خود گذشتگی، شرایطی ایمن و بدون حادثه را برای دیگران فراهم  می 
کنند.  وی با بیان اینکه نیروهای با انگیزه ایمنی و آتش نشانی این واحد صنعتی 
ضمن بهره گیری از تجهیزات مناسب آماده انجام هرگونه عملیات در زمان وقوع 
حوادث می باشند،اظهار داشت: سال گذشته واحد ایمنی و آتش نشانی پاایشگاه 
گازایام رتبه نخست درالمپیاد آمادگی جسمانی را در بین پاایشگاههای کشور 
کســب کرد که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شــده ، روز به روز شــاهد 

موفقیت های بیشتری باشیم.

 انجام موفقیت آمیزعملیات انشعاب گیری 
گرم بسترسازی برای گازرسانی 

بوشهر - درشهریورماه ســال جاری انجام عملیات 
هات تپ بروی خط لوله چهارم سراسری، زمینه ازم 
برای انتقال گازطبیعی به روستاهای شهرستان ار و 
گراش فراهم شــد.به گزارش روابط عمومی منطقه 
ده عملیات انتقــال گاز، حمید خدری مدیرمنطقه 
درتوضیح بیشترخبرافزود: انشعاب گیری گرم یکی ازفرآیندهای با اهمیت 
درخطوط انتقال گازمحسوب می شود که با برنامه ریزی های ازم در سایه 
همدلی و همکاری بین امورهماهنگــی و نظارت برانتقال گاز، منطقه پنج 
عملیات انتقال گاز و شرکت گاز اســتان فارس ایجاد شد و انشعاب گیری 
ازخط لوله چهارم با موفقیت به انجام رسید.وی تصریح کرد: دراین عملیات 
انشــعاب گیری ازخط لوله ۵۶ اینچ چهارم سراسری درمحدوده مرکز بهره 
بــرداری تابناک به قطر چهاراینچ صورت پذیرفت تا امکان اتصال خط لوله 
انتقال گازطبیعی به روستاهای خلیلی، فداغ و عماد شهر از توابع شهرستان 
ار و گراش ) استان فارس( ودیگر بخش های مصرف ایجاد شود.مدیرمنطقه 
ده عملیات انتقــال گازدرادامه اظهارکرد: این عملیــات می تواند در قالب 
مســئولیت های اجتماعی موجب توسعه اقتصادی از بعد مادی و همچنین 
آســایش و رفاه روســتاهای همجوار گردد.به گفته خدری، اجرای موفقیت 
آمیزچنین پروژه های تخصصی ، بیانگر توانمندی و آمادگی کارکنان شرکت 
انتقال گازایران محسوب می گردد.برپایه این گزارش، عملیات انشعاب گیری 
گرم از خطوط  لوله  نفت و گاز بدون قطع ســیال اطاق می شود که بکار 

گیری آن تاثیر مهمی در استمرار تولید دارد.

در راستاي طرح الکترونیکي گاز مایع:
بیش از 25 هزار نفر از خانوارهای منطقه چالوس، 

گاز مایع دریافت می کنند
خانوارهاي نفت سوز منطقه چالوس مي توانند با استفاده از کارت 
بانکي معرفي شده ســهمیه گاز مایع دریافت نمایند.تورج اماني 
مدیر منطقه گفت: از ابتدای طرح الکترونیکی شدن گازمایع )اوایل 
شهریور ماه۹۹(  واجراي  برنامه هاي دولت اکترونیک بیش از ۲۵ 
هزار خانوارهای نفت ســفید سوزغرب استان مازندران مي توانند 
گاز مایع خود را با استفاده از کارت بانکی دریافت نمایند.اماني با بیان اینکه پس از جلسات 
متعدد با  شرکت هاي  موزع گاز مایع درمنطقه چالوس شاهد همکاری  آنها با طرح مذکور 
بودیم، وی هدف  از اجرای طرح توزیع گاز مایع با اســتفاده از کارت بانکی را؛ تأمین رفاه 
شهروندان، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی 
توزیع فرآورده های نفتی با استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار در همه شهرستان های 

زیر پوشش این مناطق برشمرد.

با تاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛
بازسازی کامل یک دستگاه اره نواری

یک دســتگاه اره نواری مستعمل در نیروگاه شهید رجایی، با تاش کارکنان تعمیرات 
این  نیروگاه، به طور کامل تعمیر و بازســازی شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک 
نیروگاه سیکل ترکیبی، در تشریح خبر بازسازی دستگاه اره نواری گفت: با اعام وجود 
یک دســتگاه اره نواری متعلق به دوران طرح احداث نیروگاه که به طور کامل در اثر 
مرور زمان و کارکرد طوانی مدت از بین رفته بود، کارکنان امور تعمیرات الکتریک و 
کارگاه مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی، اقدام به بازسازی و تعمیرات اساسی آن نمودند.

صفایی زاده افزود: اجرای طرح بازســازی این دستگاه در حالی صورت گرفت که برای 
انجام تعمیرات آن، مدارک و مســتندات فنی این تجهیز وجود نداشت و متخصصان 
امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی با تکیه بر تخصص و تجربه خود و با استفاده از 
روش مهندسی معکوس توانستند این تجهیز را بازسازی و آماده کار نمایند.مدیر امور 
تعمیرات الکتریک نیروگاه ســیکل ترکیبی ادامه داد: برای تعمیر اساسی دستگاه اره 
نواری، در ابتدا نحوه عملکرد این تجهیز و قطعات تابلوی الکتریک آن مورد شناسایی 
قرار گرفت و در ادامه، قطعات مورد نیاز، درخواســت و تامین شد و با تهیه نقشه مدار 

فرمان و قدرت آن، این دستگاه تعمیر و راه اندازی گردید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی ) فشرده(
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : خدمات و کاای مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 

معامات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی ) فشرده( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه    

تاریخ توزیع موضوع مناقصه     
دفترچه     

مهلت تهیه 
دفترچه    

آ خرین مهلت 
تحویل پاکات    

مبلغ تضمین                        تاریخ برگزاری مناقصه     

تبدیل کابل فرسوده  روغنی به کرا سلینک 9914063
 خیابانهای احمد آباد، کمال اسماعیل

 و گلزار ) بسته 1 (

پس از ارزیابی کیفی ، 1399/07/121399/07/161399/07/27
متعاقبا”  اعام می گردد

298/000/000

تبدیل کابل فرسوده روغنی به کرا سلینک 
خیابانهای مطهری و آذر ) بسته 2(

187/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ به نشانی : اصفهان – خیابان 
طالقانی ، امور برق منطقه یک اصفهان – دبیر خانه امور – تحویل نمایند. 

به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavaniir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیر به نشانی

http:// iets.mporg.ir: سایت اینترنی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطاعات بازرگانی با شماره تلفن ۳۴۱۲۲۳۵۲-۰۳۱ کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات ، اطاعات ، شرح خدمات این مناقصه با 
شماره تلفن :۳۴۱۲۲۳۴۰ اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده  است.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصاح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت قبل از باز گشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و با تماس با واحد مناقصه و مزایده ، از آخرین اصاحات احتمالی 
اسناد مطلع گردند، درغیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان ) هر شرکت کننده یک نفر با ارئه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

* به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ، مخدوش یا بعد ازانقضا ء مهلت مقرر واصل شود مطلقا« ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه  آبیاری
)online( و زهکشی کردان« به صورت برخط 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شــبکه  آبیاری 
و زهکشــی کردان به صورت برخط )online(« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد.ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ 99/07/08 می باشد. اطاعات و اسناد 

مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/07/15

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/07/30
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/07/30 

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی)ره(
روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 

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

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

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 99-03

 مجلس یازدهم اولین کارت زرد خود را به »زنگنه« داد
نمایندگان مجلس شــورای اسامی پس از اســتماع توضیحات زنگنه وزیر نفت درباره دایل عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس 
جنوبی از پاسخ های وی قانع نشدند. در نشست علنی دیروز )چهارشنبه، ۹ مهرماه( مجلس شورای اسامی سؤال ابراهیم رضایی 
از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت.نماینده سؤال کننده پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های 
وی قانع نشــد، پس از آن این ســؤال در صحن علنی به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس نیز با ۸۷ رأی موافق، 
۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن، از پاســخ های زنگنه وزیر نفت قانع نشــدند.در این 
نشســت مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشــریح گزارش این کمیسیون در رابطه با سؤال ابراهیم 
رضایی نماینده دشتستان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نفت مبنی بر اینکه علت عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی 
چیست، گفت: سؤال فوق در تاریخ ۱۴ مرداد سال جاری در کمیسیون با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده 
سؤال کنندگان و وزیر نفت مطرح شد و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های آقای 
زنگنه، کمیسیون قلمروی سؤال را ملی تشخیص داد و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آئین نامه داخلی مجلس، گزارش سؤال جهت 

اعام وصول در اولین جلسه ارسال شد.

رضایی:
 فاز ۱۴ پارس جنوبی رکورددار 

 تأخیر در اجرای یک فاز گازی
 در ایران است

نماینده دشتستان گفت که ارائه پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی با 
تأخیر مواجه شده که این به دلیل تصمیم نادرست مدیریتی 
بوده و خساراتی را به کشور تحمیل کرده است. ابراهیم رضایی 
در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( مجلس در توضیح سوالش 
از وزیر نفت درباره علت عــدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس 
جنوبی گفت: هدف از طرح سوال، تأمین منافع ملی و روشن 
شــدن وضعیت و تاش برای تحقق سند اقتصاد مقاومتی،  
دفاع از توان و توانمندی جوانان متخصص و کارکنان شریف 
شرکت نفت اســت.وی درباره اهمیت پارس جنوبی گفت:  
پارس جنوبی یکی از ارزشــمندترین نقاط کشور است که 
بزرگترین میدان گازی مشترک با قطر را شامل می شود. ۵۰ 
درصد ظرفیت منابع گازی و ۸۰ درصد تأمین گاز کشــور و 
همچنین ۹۰ درصد صادرات از پارس جنوبی انجام می شود. 
ارزش اقتصــادی آن حداقل ۶۰ درصد GTP تولید ناخالص 
ملی است.این عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر، فاز ۱۴ 
پارس جنوبی را ایرانی ترین فاز پارس جنوبی از نظر سازنده 
و تأمین کاا دانســت و یادآور شد: قرارداد اجرای این پروژه 
به خرداد سال ۸۹ برمی گردد یعنی همان زمانی که قطعنامه 
۱۹۲۹ در شورای امنیت تصویب شد. این پروژه، پروژه ملی با 
ارزشی است که معادل دو فاز پاایشگاهی را شامل می شود. 
قرار بود با افتتاح آن ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در میعانات 
گازی به ظرفیت کشــور اضافه شود. از سال ۸۹ تا ۹۲، ۵۰ 
درصد پروژه پیشــرفت داشت. با این شیب باید در سال ۹۵ 
به بهره برداری می رســید اما تا این لحظه تکمیل و افتتاح 
نهایی نشده است.وی افزود: آقای زنگنه در آغاز فعالیت شان 
در وزارت نفــت این پروژه را از اولویــت خارج کرد. فاز ۱۴ 
پارس جنوبی رکورددار تأخیــر در اجرای یک فاز گازی در 
ایران اســت که دلیل آن هم تصمیم نادرست مدیریتی بر 
خاف اصل ۴۴ قانون اساســی و سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، انرژی، علم و فناوری و برنامه ششــم است.رضایی 
در باب اهمیت تکمیل فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: به گفته 
آقای زنگنه هر سال تأخیر در اجرای هر فاز پارس جنوبی ۵ 
میلیارد دار خسارت و عدم النفع برای کشور به همراه دارد. 
البته بخش دریایی پروژه در سال ۹۷ اولین سکوی آن نصب 
شــد. با این اوصاف حداقل دو ســال تأخیر در اجرای پروژه 
دیده می شود و این به معنای خسارت ۱۰ میلیارد داری به 
کشور که آن هم ناشی از تصمیم اشتباه مدیریتی است.این 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید 
کرد: با توجه به اینکه پروژه طبق روال به اتمام نرسیده طرف 
مقابل یعنی قطر به اندازه ۱۰ میلیارد دار اضافه تر از میدان 
استفاده کرده است. ۱۰ میلیارد دار به پول امروز ۲۹۰ هزار 
میلیارد تومان اســت که با آن می توانستیم کارهای زیادی 
انجام دهیم. سوال این است که چرا پروژه به نتیجه نرسیده 
که در صورت تکمیل آن پول وارد خزانه می شد و بخشی از 
مشــکات را حل می کرد. ما دنبال حل ریشه ای مشکات 
هستیم.نماینده دشتستان در مجلس شورای اسامی بعد از 
صحبت های وزیر نفت با قدردانی از زحمات کارکنان وزارت 
و شــرکت نفت اظهار کرد: بعد از آنکه در رسانه ها موضوع 
ســوالم مطرح شــد تعداد زیــادی از کارکنان زحمت کش 
صنعت نفت در سراســر ایران در پیام هایی مشکات شان را 
اعام کرده و درخواســت رسیدگی به مطالباتشان داشتند. 
گایه ها و نارضایتی ها زیاد اســت نباید اجازه دهیم انباشته 
شــود. این نارضایتی در پارس جنوبی و در بین مردم استان 
بوشهر درباره بی مسولیتی های شرکت و وزارت نفت هم دیده 

می شود.
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گزیده خبر  اولتیماتوم گمرک به صاحبان کاا

ترخیصنکنید،محمولهرسوبی،متروکهحسابمیشود
معــاون فنی گمرک با اشــاره به اولتیماتوم گمــرک برخی صاحبان کاا 
که تعمدا نســبت ترخیص اقدام نمی کنند، گفــت: در صورت عدم اقدام، 
محموله های رسوبی مذکور مشمول مقررات متروکه می شود.مهرداد جمال 
ارونقی با اشاره به برخی شائبه ها درخصوص تعمد برخی صاحبان کاا برای 
نگهداری کااها در بنادر و عدم ترخیص آنها گفت: بر اساس مفاد تبصره 2 
ذیل ماده 24 قانون امور گمرکی، چنانچه ظرف یک ماه، کااهایی که برای 
آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول 
مقــررات متروکه می شــود.وی افزود، طبق بررســی های صورت پذیرفته 
مشــخص گردیده برخی از صاحبان کاا به دایــل مختلف بعد از صدور 
پروانــه گمرکی از ترخیص قطعی و خروج کاا خودداری می نمایند.معاون 
فنی گمرک گفت: اخیرا در بخشنامه ای از گمرکات اجرایی خواسته شده 
نســبت به اعمال مقررات متروکه در خصوص کااهای مذکور که صاحبان 
آنها عامداً از خروج این اقام جلوگیری می کنند اقدام شود.به گفته ارونقی، 
مشخصاً این نوع واکنش برخی صاحبان کاا باعث رسوب بعضی از کااها 
در اماکن گمرکی و بنادر کشــور گردیده است.وی گفت: بر این اساس طی 
بخش نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشــور ضمن تاکید بر اجرای مفاد 
تبصره 2 ذیل ماده 24 قانون امور گمرکی تأکید شده است تا به قید فوریت 
نسبت به موارد رسیدگی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.معاون فنی گمرک 
ایران خاطر نشــان کرد با توجه به اینکه احتمال  می رود برخی از صاحبان 
کاا علیرغم صدور پروانه گمرکی به دایل مختلف، از جمله نرخ انبارداری 

پایین در بنادر و مناطق ویژه و آزاد، عالماً و عامداً  از خروج کاا از گمرکات 
و بنــادر امتناع می نمایند تا قیمت آن کاا در بازار داخلی افزایش یابد، در 
مکاتبه ای با معاون برنامه ریزی گمرک درخواســت نمود تا نسبت به اعام 
آمار کااهایی که علیرغم صدور پروانه و گذشت مدت یک ماهه از گمرک 
خارج نشده اند اقدام شود تا متعاقباً تشریفات متروکه درخصوص این کااها 
به عمل آید. ارونقی در خاتمه گفت : طبق مصوبات ســفر اخیر معاون اول 
رییس جمهور - که جزئیات این مصوبات در روزهای آینده منتشر خواهد 
شد - گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی مکلف 
گردیــده اند در حداقل زمان ممکن اهتمــام ازم را در ترخیص کااهای 
رسوبی و دپو شده در گمرک به عمل آورند که به همین منظور گمرک با 
تاش گســترده و اعام فراخوان نسبت به جمع آوری درخواست صاحبان 
کااهای موجود در بنادر و گمرکات و انعکاس این اطاعات به وزارت صمت 
و بانک مرکزی بصورت روزانه اقدام می نماید ؛ حال چنانچه بانک مرکزی 
نســبت به تأیید منشأ ارز کااهای اشاره شــده اقدام نماید ، صاحبان این 
کااها نیز باید در حداقل زمان ممکن و حداکثر ظرف 10 روز از صدور کد 
رهگیری بانک ، نسبت به اتمام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کااهای 
موصوف اقدام کنند و درغیر این صورت ، مقررات متروکه، درخصوص این 
کااها هم اعمال خواهد شــد. همچنین وزارت صمت و بانک مرکزی نیز 
درصورت احراز تعلل عمدی صاحبان کااهای اشاره شده از ارائه خدمات و 

تسهیات به این افراد خودداری خواهند نمود.

۱۲ هزار صادرکننده غیرتولیدی ۷.۴ 
میلیارد یورو تعهد ارزی دارند

معاون وزیر صمت گفت: 12 هزار و 624 صادرکننده غیرتولیدی 7.4 میلیارد 
یورو تعهد ارزی دارند که ســرعت بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان 
افزایش یافته است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در 
نشســت کمیته اقدام ارزی و کمیته اقدام صادراتی که به صورت مشترک 
برگزار شد، اظهار داشت: به رغم مصوبات موجود در خصوص تعلیق کارت های 
بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر 70 درصد رفع تعهد ارزی داشتند و 
همچنین آن دســته از واحدهای تولیدی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود 
اقدام نکرده اند، تا تاریخ دهم آبان ماه 99 مهلت داده شد.رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران افزود: در این راستا کمیته های اقدام ارزی سازمان های 
صمت استان ها موظف شــدند تا نسبت به پیگیری امور با هدف تسهیل و 
تسریع بازگشــت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، اقدام کنند.

رئیس کارگروه اقدام ارزی تأکید کرد: علیرغم اخبار غیرکارشناسی منتشر 
شــده، از تاریخ 99.6.31 هیچ کارت بازرگانی اعم از تولیدی و غیرتولیدی 
تعلیق نشده و فقط تعلیق کارت های بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر 
30 درصد رفع تعهد ارزی داشتند، استمرار داشته است.وی افزود: بر اساس 
اطاعــات و آمار موجود، تاکنون 400 واحد صادراتی غیرتولیدی با مراجعه 
به سازمان توسعه تجارت ایران و حضور در کارگروه اقدام ارزی سازمان و یا 
حضور در سازمان های صمت استان ها در مورد رفع تعهدات ارزی خود اقدام 
کرده انــد و بافاصله پس از تأیید بانک مرکزی در خصوص رعایت ترتیبات 
بانک مرکزی و ایفای تعهد، کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شده است.رئیس 
کل ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: آخرین گزارشات نشان می دهد 
کــه تعداد 12 هزار و 624 صادرکننــده غیرتولیدی فقط 7.4 میلیارد یورو 
تعهد ارزی دارند که با تمهیدات اندیشــیده شــده سرعت بازگشت ارز این 
دسته از صادرکنندگان افزایش یافته است.زادبوم گفت: پیشنهادات کمیته 
اقدام ارزی جهت تسهیل صادرات از محل ورود موقت و ایفای تعهدات ارزی 
این دســته از صادرکنندگان جهت طرح در کمیته مستقر در بانک مرکزی 

ارسال شده است.

توقف خرید و فروش خودرو در بازار
 خبری از وعده فروش های فوق العاده

روند صعودی قیمت ها در بازار ســکه و ارز باعث شــده تا هیچ کس حاضر 
به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی نباشــد. در بازار خرید و فروش 
خودرو همچنان معامــات قفل بوده و همه به نوعی منتظر تعیین تکلیف 
قیمت ها هســتند. البته با روند صعودی قیمت ها در بازار سکه و ارز هیچ 
کــس حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی نیســت . عاوه بر 
این قرار بود خودروسازان با ارائه طرح های مختلف فروش بازار را به سمت 
آرامش هدایت کرده و مدیریت تقاضا را انجام دهند اما متأســفانه فعا یک 
طرح فروش فوری محصوات ایران خودرو و یک طرح پیش فروش تعدادی 
از محصوات سایپا اجرایی شده است.امروز قیمت انواع خودروها به صورت 
ســلیقه ای در آگهی ها و توسط داان اعام می شود به نحوی که اختاف 
قیمت ها برای محصوات وارداتی از یک آگهی به آگهی دیگر 300 تا 400 
میلیون تومان متفاوت است. در محصوات داخلی هم اختاف قیمت ها در 
آگهی ها از 10 تا 20 میلیون تومان است. در این شرایط مصرف کننده در 
بازار ســرگردان بوده و نمی داند کدام قیمت منطقی و کدام قیمت صوری 
است.جالب اینجاســت قرار بود نظارت کافی در بازار خرید و فروش خودرو 
انجام شــده و فضا برای دال بازی ها نا امن شود اما متأسفانه خواب واحد 
نظارتی در اکثر بازارها از جمله خودرو عاملی شده تا معامات متوقف شده 
و این حقوق مصرف کنندگان است که مورد تضییع قرار می گیرد.مشاهدات 
بازار خرید و فروش خودرو نشــان میدهــد قیمت ها در انواع خودروها غیر 
منطقی بوده و همین امر باعث شده تا عمًا نه کسی حاضر به خرید خودرو 

باشد و نه کسی بخواهد خودروی خود را بفروشد.

رسیدن ضریب نفوذ خدمات صندوق 
ضمانت صادرات به استانداردهای جهانی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه توانسته ایم عملکرد 
5 ماهه این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را علی رغم کاهش 
صادرات دوبرابر کنیم افزود: در بحث ضریب نفوذ نیز موفق شدیم همگام با 
کشورهای توسعه یافته به استاندار جهانی یعنی ضریب نفوذ 10 درصد دست 
پیدا کنیم.اخبار شرکت ها: افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
در گفت وگــو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص افزایش ضریب نفوذ 
خدمات این مجموعه اظهار داشت: موسساتی مثل صندوق ضمانت صادرات 
ریســک های سیاســی و تجاری صادر کننده را پوشش می دهند  و وصول 
مطالبــات  صادرکننده را از خریدار خارجی  بیمه می نمایند .وی با اشــاره  
به اینکه در کشــورهای توسعه بافته مانند آلمان، چین روسیه ایتالیا میزان 
ضریب نفوذ بیمه اعتبار صادرات 10 درصد است افزود: تا سال گذشته این 
رقم در ایــران  5 درصد بود و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر 
بود که ضریب پوشــش در سال پایان برنامه ششــم به ده درصد ارتقا یابد 
که خوشــبختانه  علی رغم شرایط تجاری مرتبط با پساکرونا و نیز کاهش 
صادرات بدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم  موفق شدیم سه سال زودتر از 
برنامه به هدف برنامه ریزی شده دست یابیم  ایمبهرامی با بیان اینکه عملکرد 
5 ماهه این صندوق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دوبرابر شده است 
ادامــه داد: این آمار از آن جهت دارای اهمیت اســت که در اثر تحریم ها و 
بیماری کرونا صادرات کشور کاهش داشته است اما خوشبختانه توانسته ایم 
عملکرد خود را بهبود بخشــیم که مشخصا بدلیل توسعه خدمات و متنوع 
ســازی محصوات و جذب مشتریان جدید بوده است . وی افزود:همچنین  
با کمک و حمایت  شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ماه 
ســال جاری  افزایش ســرمایه صندوق به میزان سیصد میلیون یورو انجام 
گرفت که منجر به افزایش  چهار برابری ریسک پذیری و توسعه حمایت های 

ما خواهد شد .

رئیس اتاق بازرگانــی ایران و کویت 
اظهار داشــت: پس از شیوع بیماری 
کرونا، کشــور کویت واردات چندانی 
نــدارد و می گویــد کااهایی که وارد 
می شوند باید با کانتینرها و شناورهای 
فلزی باشــند. البته با رایزنی های که 
اتاق های بازرگانی انجام داد، توانستیم 
یک خط کشتیرانی برای کانتینرهای 
یخچــال دار راه انــدازی کنیم.هانــی 
فیصلی در مورد روند مبادات ایران و 
کویت اظهار داشت: با توجه به شیوع 
کرونا و مسائل پیش آمده، آمار دقیقی 
از مبادات ایران و کویت در دســت 
نیست.اما متاسفانه تجارت ما با کویت 
کاهش پیــدا کرده اســت. به تازگی 
آماری از گمرک دریافت نکرده ایم، اما 
آخرین آماری که وجود دارد تقریباً 36 
تا 40 درصد کاهش صادرات به کویت 

وجود داشته است.وی ادامه داد:  هم 
اکنون مراوداتی کــه در کویت انجام 
می شود، منحصر به تعدادی تجار است 
که از گذشــته در این کشور اقامت یا 
ســکونت داشتند و یا کارهای تجاری 
بیــن ایران و کویت را انجام می دادند. 
به همین جهت نمی توان فضایی برای 
تجار نوپا که عزم ورود به بازار کویت 
را دارند باز کرد.فیصلی با اشاره به عدم 
صدور ویزا برای ایرانیان اظهار داشت: 
باید در نظر داشت کویت به ایرانی ها 

ویزا نمی  دهد، اگر هم بدهد به سختی 
امکان پذیر است. برای همین فضایی 
برای بازرگانان جدید وجود ندارد این 
موضوع تنها یکی از مشکات ماست. 
زیرا کشــور ما با توجه بــه قوانین و 
مقرراتــی که روز به روز به آنها افزوده  
و دائما دستخوش تغییر قرار می گیرد، 
باعث به وجود آمدن شــرایط دشوار 
برای بازرگانان می شود.وی افزود: دیگر 
مقوله ای که وجود دارد، قوانین حاکم 
بر کویت است که باعث به وجود آمدن 

یک سری از مشکات می شود، مانند 
رعایت یک سری از استانداردهایی از 
جانب کویت که منجر به بوجود امدن 
می شود.رییس  ایرانی ها  برای  مشکل 
اتاق بازرگانی ایــران و کویت تصریح 
کــرد: در حال حاضــر ورود لنج ها یا 
شــناورهای چوبی بــه کویت ممنوع 
است. همچنین پس از شیوع بیماری 
کرونا، کشــور کویت واردات چندانی 
نــدارد و می گویــد کااهایی که وارد 
می شوند باید با کانتینرها و شناورهای 
فلزی باشــند. در صورتی که واردات 
مواد غذایی و تره بــار باید  از طریق 
کانتینرهای یخچال دار صورت بگیرد 
که البته با رایزنی هــای که اتاق های 
بازرگانی انجام داد، توانستیم یک خط 
کشتیرانی برای کانتینرهای یخچال دار 

راه اندازی کنیم.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:
کااهای اساسی گروه یک ارزی به شیوه 

اعتباری ترخیص می شود
ســخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس 
جمهور در بندرعباس داشتیم، مصوب شد کااهای اساسی و ضروری مردم که در 
گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود.محمدرضا کامی اظهار 
کرد: بانک مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد 
منشأ ارز اقدام کنند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کاا به صورت 
اعتباری اقدام کنند، و ظرف ســه ماه آینده ارز آنها تامین شود.وی در خصوص 
مهمترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت 
کااهای اساسی و ضروری و روند تامین آنها در جلسه تنظیم بازار مورد بررسی 
قرار گرفت.به گفته کامی، در جلسه پیشین ستاد مقرر شد جلسات ستاد تنظیم 
بازار با حضور معاون اول رییس جمهور به صورت حداقل ماهی یک بار تشکیل 
شود که در همین راستا و همزمان با حضور معاون اول رییس جمهور روز شنبه 

بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
دبیر ســتاد تنظیم بازار کشور با بیان اینکه ترخیص و تامین ارز برای کااهایی 
حتی مانند روغن خام نیز تســهیل خواهد شــد و فرآیندهای بازار رسانی آنها 
به راحتی انجام می شــود، در خصوص تامین مــواد اولیه و تجهیزات و قطعات 
مورد نیاز تولید نیز گفت: قرار شد تایید ارزی کااهایی که تا قبل از پنجم مهر 
1399 در بنادر موجود است را بانک مرکزی انجام دهد و مواد اولیه و تجهیزات 
و قطعات مورد نیاز تولیدی به همین شــکل ترخیص شوند.وی همچنین گفت: 
میزان ترخیص ذرت دامی در این مقطع زمانی حدود چهار میلیون و 900 هزار 
تن اســت که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل که چهار میلیون تن بوده 
اســت، 900 هزار تن بااتر است.کامی در خصوص مهمترین تصمیمات  ستاد 
تنظیم بازار در خصوص نهاده های دامی افزود: بخشــی از کنجاله سویا از محل 
واردات خود کنجاله و بخشی از طریق دانه وارداتی و بخشی دیگر از طریق خرید 
دانه های داخلی و ذخایر تامین می شود.وی گفت: حدود دو میلیون تن عرضه 
کنجاله در کشور بوده است و با توجه به تاکید مجدد وزارت جهاد بر لزوم توزیع 
نهاده ها از طریق بازارگاه مقرر شد عملکرد ترخیص و توزیع کاا به تفکیک تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان برای دریافت سهمیه به کمیته تخصصی ارائه شود.

طبق اعام وزارت صنعت، سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه در 
خصوص این کمیته نیز اعام کرد: این کمیته با هدف تطبیق مقادیر عرضه در 
ســامانه و مقادیر ترخیص کنجاله، تشکیل می شود.او ادامه داد: در کمیته ویژه 
بازرسی نمایندگان ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر 
دستگاه های نظارتی عضو هستند.کامی گفت: مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک و دســتگاه هــای مربوطه عملکرد ترخیص را بــه تفکیک واردکننده و 
عملکــرد فروش را به تفکیک تولیدکنده احصا کنند و در اختیار دســتگاه های 
نظارتی و این کمیته قرار بدهند.وی با اعام اینکه دستگاه های دخیل باید ظرف 

یک هفته گزارش خود را ارائه کنند، 

معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت با اظهــار این که 
وزارتخانه  ایــن  نخســت  ماموریت 
ســوق دادن سرمایه گذاران جدید به 
راه انــدازی واحدهای تعطیل شــده 
است، گفت : همســو با این رویکرد 
فهرست 2 هزار و 300 واحد تعطیل 
شده در سامانه وزارت صنعت منتشر 
شــده تا در اختیار ســرمایه گذاران 
جدید قرار گیرد.سعید زرندی دیروز 
چهارشــنبه در نشســت گفت و گو 
دولت با بخش خصوصــی مازندران 
در ساری افزود : یکهزار و 200 واحد 
صنعتی و تولیدی تعطیل شــده در 
داخل شــهرک ها و بقیه در خارج از 
شهرک ها آماده واگذاری است. وی 
با بیان این نکته که شفاف سازی در 
مقوله انتشار آمار و فهرست واحدهای 
تعطیل شده یک اصل مهم است باید 
انجام شــود، ادامه داد: درحال حاضر 
ســرمایه گذاران جدید ابتدا با دیدن 

لیســت این واحدهای تعطیل شده 
تصمیــم گیری می کننــد.  زرندی 
دومین گام وزارتخانه در بهبود فضای 
کســب و کار و رســیدن به جهش 
تولید را تکمیل طــرح های تولید و 
صنعتی عنوان کرد و گفت : وزارتخانه 
طرح هایی را کــه به دایل مختلف 
پیشرفت فیزیکی ندارند ، شناسایی 
و برایشان فراخوان صادر کرده است.

وی با اعام این که شــمار زیادی از 
واحدهای صنعتی و تولیدی کشــور 
با کمتــر از 40 درصد ظرفیت فعال 
هستند ، بیان داشت: وزارت صنعت 
برای افزایش ظرفیــت این واحد ها 
نیز برنامه مشارکتی با سرمایه گذاران 
جدید را پیگیری می کند.معاون وزیر 

صنعت همچنین گفت : طبق بررسی 
های صــورت گرفته در 24 رشــته 
تولیدی و صنعتی کشــور شــاخص 
تولید امســال از سال 90 کمتر شده 
است ، گفت : این مشکل را نیز  می 
توان با افزایش سرمایه در گردش حل 
و فصل کرد که درحال انجام اســت.

وی ســرمایه گذاری در بخش خالی 
صنعت ، معدن و تجارت را بسیار مهم 
توصیف کرد و افزود : همســو با این 
رویکرد به صورت شــفاف اعام شده 
اســت که کشــور در 142 محصول 
اصلــی واردات را انجام می دهد و به 
همین دلیل هم ســرمایه گذاری در 
کشور برای تولید این محصوات مهم 
و ضروری اســت.زرندی گفت : حتی 

وضعیت مقدار مورد نیاز واردات این 
محصوات در اســتان های مختلف  
کشــور مورد بررســی قرار گرفت تا 
سرمایه گذاری جدید در این مناطق 
پیشنهاد و سوق داده شود.وی یکی 
دیگر از برنامه های وزارت صنعت را  
ایجاد هلدینگ های سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه عنوان کرد و افزود 
: در آینده شــاهد آمار خوبی در این 
بخــش خواهیم بود.معــاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به اهمیت حوزه صــادرات و تمرکز 
وزارت صنعت بر ظرفیت ســازی در 
این بخش در هر اســتان تاکید کرد 
و بیان داشت: همواره استان مازندران 
به عنــوان اســتان محــوری برای 
صادرات انواع محصوات کشاورزی و 
دیگر کااها به کشوهای سی آی اس 
cis  مطرح شــده است و باید مسایل 
و مشــکات صادراتی استان حل و 

فصل شود.

 هزارو 300 واحد صنعتی تعطیل 
به سرمایه گذار جدید نیاز دارد

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیان بسپار کاران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 13020 و شناسه ملی 10101913935 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - مؤسسه حسابرسی آریا نیک روش به سمت بازرس اصلی با کد ملی 1010409762 
و آقای سید فریبرز حسینی به ســمت بازرس علی البدل با کد ملی 0035221321 برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب و 

سود و زیان شرکت منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )م الف 1004872(

وزیر ارتباطات با اشــاره به وســعت پهنای باند شــبکه 
شاد خاطر نشــان کرد که مشکل این شبکه از ترافیک 
اینترنت آن نیست و به دلیل حجم استفاده از ان مشکل 
نرم افــزاری دارد.، »محمدجــواد آذری جهرمی« وزیر 
ارتباطات و فناروی اطاعات در حاشــیه جلسه هئیت 
دولت در پاســخ به ســوال خبرنگاری درباره اختال در 
اینترنت کشور و همچنین شــبکه زیرساخت اینترنت، 
گفت شبکه ملی اطاعات زیرساخت، تضادی با اینترنت 
ندارد و چیزی که در اذهان شــکل گرفته است که اگر 
شــبکه ملی راه بیفتد اینترنت مختل می شود از اساس 
تفکر اشــتباهی است. اما اختال در دسترسی در رابطه 
با یکی از اپلیکیشــن های پیام رسان بود که نسخه وب 
آن دچار اختااتی شده بود؛ با پیگیری هایی که دوستان 
ما در شبکه زیرســاخت اطاعات انجام دادند حاکی از 
این بود که آنها برای مدیریت ترافیک خودشــان بخشی 
از ترافیک را روی سرورهای خدمات ابری آمازون منتقل 
می کردند و آمازون در خدمــت دهی به کاربران ایرانی 
برخی محدودیت ها را اعمال کرده بود که بعد از پیگیری 
موضوع حل شد. مسئله ای عمومی تحت عنوان اختال 
وجود نــدارد این شــبکه نیز در حال ارائــه خدمات و 
سرویس دهی اســت.وی درباره گوشی هایی که با برند 

صاایران تولید می شوند اما چینی هستند، گفت: اینکه ما 
تکنولوژی تولید گوشی را از صفر تا صد قطعات طراحی 
در کشــور داشته باشــیم و بخواهیم در تولید همه آن 
روی پای خودمان بایستیم و تولید کنیم در حال حاضر 
نداریم؛ در ابتدای تولید طبیعی اســت که با مدل هایی  
شبیه skd شــروع کنیم و بعد به مراحل دیگر برسیم و 
البته موضوع منفی نیست و این شرکت خارجی به تفاهم 
رسیده اند که خط تولید آن را در ایران تولید کنند برای 
فاز اول بســیار مثبت است و طبیعتاً باید این کار شکل 

بگیرند.وزیر ارتباطات درباره تعلل مشــکل خانواده ها در 
استفاده از اپلیکیشن شاد و تاکید وزیر آموزش و پرورش 
بر مشــکل پهنای باند، گفت: آن چیزی که وجود دارد 
این اســت که حدود هشت و نیم میلیون نصب فعال از 
اپلیکیشــن فعال وجود دارد کــه یک و نیم میلیون نفر 
آن را استفاده می کنند. متوســط پهنای باندی هم که 
هر کاربر شاد اســتفاده می کند حدود 150 کیلو بیت 
بر ثانیه اســت؛ این چیزی نیســت که بخواهد شبکه ما 
را دچار چالش کند مجموعــه ترافیکی هم که در حال 
مدیریت اپلیکیشــن شاد است حدود 180 تا 200 گیگا 
بیت بر ثانیه اســت، بنابراین عدد آن چیزی نیست که 
باعث شــود در این مســئله دچار چالش شویم؛ مسئله 
ربطی به کیفیت ندارد.وی با بیان اینکه مشکل از پهنای 
باند نیست، تصریح کرد:  شــاد اولین پیام رسان ایرانی 
است که مدل های خارجی خودش را پشت سر گذاشته 
است؛ استفاده از شاد در ایران بیشتر شده است و طبیعتاً 
به چالش های فناوری بر می خورد ممکن اســت بخش 
نرم افزار آن نیاز به روز آوری داشته باشد و حجم استفاده 
از این پیام رسان باا رفته  است بنابراین از از همراه اول 
خواستیم  که مرکز تماس راه اندازی کند و آنها نیز این 

کار را انجام دادند.

 آذری جهرمی:

اختال اینترنت ارتباطی با شبکه ملی اطاعات ندارد

 رئیس اتاق ایران و کویت عنوان کرد؛
 کرونا، صادرات ایران به کویت 

را 40 درصد کاهش داد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت کاای خواب مبلیران
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که رأس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/7/27 در 
نشــانی تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان 
گلستان، گلستان 2، انتهای کوچه پژوهش، پاک 13 برگزار 

می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران از مبلغ 
1/000/000 ریال به مبلغ 100/000/000 ریال با رعایت 

ماده 188 قانون تجارت
2- ســایر اموری که در حیطــه اختیار و وظائف مجمع 

عمومی فوق العاده بوده باشد

به شماره ثبت  320503 و شناسه ملی  10103598741

هیأت مدیره
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افزایش ۱۰۴۷۲ واحدی شاخص بورسگزیده خبر
شــاخص بورس در پایان داد و ســتدهای بعد از چند روز ریزش 
و نوسان شــدید بااخره با رشد بیش از ۱۰۴۰۰ واحدی به یک 
میلیــون و ۵۰۳ هزار و ۴۱۳ واحد رســید تا ســهامداران بعد از 
مدت ها اندکی امیدوار شــوند.آمار معامات بورس نشان می دهد 

که اکثر شاخص های بورس با افزایش مواجه شدند.

نوسان شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، همه شــاخص های بورس با رشد 
دســته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۰۴۷۲ 
واحــد صعود معادل ۲.۳۷ درصد به یــک میلیون و ۵۰۳ هزار و 
۴۱۳ واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - ارزشــی« با ۲۷۴۵ واحد 
افزایش معادل ۲.۳۷ درصد به ۳۹۴ هزار و ۲۳۸ واحد، شــاخص 
کل »هم وزن« با )۸۲۱( واحد افت معادل )۰.۲۱( درصد به ۳۹۷ 
هزار و ۵۷۴ واحد، شــاخص قیمت »هــم وزن« با )۵۳۸( واحد 
افــت معادل )۰.۲۱( درصد به ۲۶۰ هزار و ۵۲۴ واحد، شــاخص 
آزاد شــناور با ۱۰۳۶۳ واحد افزایش معادل ۰.۵۲ درصد به یک 
میلیون و ۹۹۱ هزار و ۹۳۸ واحد، شاخص بازار اول با ۷۹۹۸ واحد 
افزایش معادل ۰.۷۵ درصد به یک میلیون و ۷۵ هزار ۳۹۹ واحد 
و شاخص بازار دوم با ۱۹۷۸۳ واحد صعود معادل ۰.۶۴ درصد به 

۳ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۱۵ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از ســویی دیگر دیروز ۷ نماد » فواد با ۲۳۲۸ واحد، کگل با 
۱۷۳۶ واحــد، تاپیکو با ۱۵۷۸ واحــد، فملی با ۱۴۵۲ واحد، 

شــپنا با )۱۲۱۷( واحد، کچاد با ۱۰۴۵ واحد و شــپدیس با 
۷۸۳ واحد« بیشــترین تاثیر را در روند شاخص کل بورس بر 

جای گذاشتند.

افت نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، دیروز شاخص های صنایع تاار شیشه ای 
با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع »کانه فلزی با 

۱۰۹۹۹ واحــد صعود معادل ۲.۸۸ درصــد به ۳۹۲ هزار و ۴۷۸ 
واحد فلزات اساسی با ۲۳۳۵۱ واحد افزایش معادل ۲.۱۵ درصد 
به یک میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۷۸ واحد، شیمیایی با ۱۶۱۳ واحد 
رشد معادل ۱.۶۷ درصد به ۹۸ هزار و ۱۰ واحد، محصوات فلزی 
بــا )۴۴۱۱( واحد کاهش معادل )۱.۵۲( درصد به ۲۸۶ هزار ۹۹ 
واحد، فرآورده نفتی با )۸۴۴۶۷( واحد افت معادل )۱.۷۰( درصد 
بــه ۴ میلیون و ۸۸۸ هزار ۸۸۳ واحــد، رادیویی با )۲۴۶( واحد 
کاهــش معادل )۲.۷۷( درصد به ۸ هزار و ۶۶۵ واحد، محصوات 
کاغــذ با )۵۴۹۸( واحد افت معادل )۳.۴۴( درصد به ۱۵۴ هزار و 

۵۲۱ واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عیــن حال نگاهی بــه آمارهای معاماتی دیروز بازار ســهام 
مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای »وساربیل با ۲۹ درصد، 
پاکشو با ۵ درصد، پکرمان با ۴.۹۸ درصد، وتوس با ۴.۹۷ درصد، 
کاوه بــا ۴.۹۶ درصد، فســپا با ۴.۸۸ درصد و شــکربن با ۴.۸۲ 
درصد« بیشــترین افزایش قیمت و نمادهــای »خپارس با )۵( 
درصد، غمارگ با )۴.۹۸( درصد، سصوفی با )۴.۹۷( درصد، امید 
با )۴.۹۶( درصد، سشــمال با )۴.۹۵( درصد، ســمازن با )۴.۹۳( 
درصد و ســتران با )۴.۹۳( درصد« بیشترین کاهش قیمت را در 
بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.به این 
ترتیب، در پایان داد و ســتدهای روز جاری بورس، در ۹۵۷ هزار 
و ۴۱۸ نوبت معاماتی، ۱۱ هزار و ۱۵۲ میلیارد برگه اوراق بهادار 

به ارزش ۹۷ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

مرکز پژوهش های مجلس
افزایش 15 درصدی پایه پولی بخاطر تامین 

ارز 4200 تومانی
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به درآمد ارزی پایین دولت از محل صادرات 
نفت در ۵ ماه ابتدای امســال اعام کرد: حدود ۳.۳ میلیارد دار از ارز ترجیحی 
)۴۲۰۰ تومانی( داده شــده بابت واردات کااهای اساســی از محل ذخایر بانک 
مرکزی تامین شــده است که منجر به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی می شود.، 
یکی از سیاست های دولت روحانی برای تأمین کااهای اساسی مورد نیاز مردم با 
قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( به واردات کااها و نهاده های اساسی بود 
که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تامین 
کااهای اساســی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، 
درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعام کرد: »در رابطه با ارز ترجیحی، در ۵ 
ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دار با نرخ ترجیحی، کاا وارد کشور شده 
اســت. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس 
آمار اعام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دار بوده و به بیان دیگر به نظر 
می رسد حدود ۳.۳ میلیارد دار از ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( از محل ذخایر 
بانک مرکزی تامین شــده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر 
ارزی خود اقدام به تامین ارز از دســت رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به 
خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود 
۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد. به بیان صریح تر، سیاستی که با هدف تثبیت 
قیمت کااهای اساســی اجرا می شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به 
افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است«.با توجه به 
همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هر گونه برداشت 
از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد.براســاس این 
گزارش، خبرگزاری فارس در اواســط دی ماه پارسال برای اولین بار این موضوع 
را رســانه ای کرد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کااهای اساســی، با مشکل مواجه شده 
و به همین دلیل بخشی از ارز ترجیحی را با خرید از سامانه نیما تامین می کند.

همچنین این خبرگزاری با انتشــار گزارشــی در اوایل تیرماه امسال، اعام کرد 
که بانک مرکزی حدود نیمــی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کااهای 
اساسی در سال گذشــته )۹۸( را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین 
کرده، اتفاقی که در ســال جاری هم در حال تکرار است و منجر به افزایش پایه 
پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد.گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــات متعدد مرتبط با ایحه بودجه ۹۹ که پاییز و زمستان پارسال منتشر 
شــد، بارها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص 
داده شده بابت واردات کااهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال 

تامین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، اشاره کرده بود.

بانک های مرکزی در سال 2021 طای 
بیشتری می خرند

شرکت سیتی گروپ پیش بینی می کند تقاضای طا از طرف بخش رسمی در 
۲۰۲۱ تا حدود ۴۵۰ تن افزایش یابد. تقاضا در این بخش تا ۳۷۵ تن در ســال 
جاری میادی کاهش یافته بود که پایین ترین رقم طی یک دهه گذشته را نشان 
می داد. به گزارش بلومبرگ، پیش بینی می شــود خرید طا توسط بانک های 
مرکزی که عامل مهمی در پیشــرفت این فلز گرانبها طی سال های اخیر بوده، 
در ۲۰۲۱ افزایش یابد. شــرکت سیتی گروپ پیش بینی می کند تقاضا از طرف 
بخش رسمی تا حدود ۴۵۰ تن افزایش یابد. تقاضا در این بخش تا ۳۷۵ تن در 
سال جاری میادی کاهش یافته بود که پایین ترین رقم طی یک دهه گذشته را 
نشان می داد. شرکت HSBC سکیوریتیز آمریکا انتظار افزایش تقاضا برای طا تا 
۴۰۰ تن را نسبت به ۳۹۰ تن سال جاری دارد. در حالی که این پیش بینی ها با 
رقم خرید ۶۰۰ تن در سال در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فاصله دارد ولی افزایش فعالیت 
بانک های مرکزی به تقویت این فلز گرانبها کمک می کند. ســیتی گروپ طی 
گزارشی در این ماه اعام کرد روسیه در بهار سال آینده به بازار برمی گردد و بانک 
مرکزی چین پس از انتخابات آمریکا خرید طا را آغاز می کند. جیمز اســتیل، 
تحلیلگر فلزات گرانبها در بانک HSBC، می گوید:»گرچه تقاضای طا در بخش 
رسمی در ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بسیار باا و در سال جاری میادی نسبتاً پایین بود، 
ولی تقاضا با توجه به اســتانداردهای تاریخی لزوماً ضعیف نیست. با اینکه نباید 
تاثیر فعالیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ولی صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس و سایر اشکال تقاضا در سال جاری فعال تر بودند«. قیمت طا 
در این صندوق های ســرمایه گذاری در ۲۰۲۰ رکورد زد چون سرمایه گذاران در 
بحبوحه همه گیری ویروس کرونا، تســهیل سیاست های پولی و کاهش ارزش 
پولهای رایج، به دنبال ســرمایه های ایمن بودند. کلمبیا و ازبکســتان از جمله 
کشورهایی هســتند که طی ماه های اخیر ذخایر طای خود را کاهش دادند و 
فیلیپین اعام کرده قصد فروش این ذخایر را دارد. روسیه اعام کرد خرید طا را 
از آوریل متوقف می کند و چین حدود یک سال است هیچ اطاعاتی در این مورد 
بروز نداده است.   خرید بانک های مرکزی کند شده ولی هنوز هم مثبت است. 
بنابراین هیچ خطری از جانب بانک های مرکزی وجود ندارد که باعث فشــار بر 
قیمت طا مانند دهه ۱۹۹۰ شوند. بانک های مرکزی در ۲۰۱۹ خریداران خالص 
طا برای دهمین ســال پیاپی بودند ولی تقاضا متمرکزتر شده و طبق گزارش 
شــورای جهانی طا، بانک های کمتری در ۲۰۲۰ بر ذخایر خود اضافه کرده اند. 
خرید بانک های مرکزی ۳۹ درصد در نیمه اول ســال جاری میادی نسبت به 

همین دوره در سال قبل کاهش یافت و به ۲۳۳ تن رسید.

معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات در مرداد ۹۹ به مبلغی معادل 
۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شــهر تهران واخواست 
شــد که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ 
درصد نســبت به تیرماه کاهش داشت.براســاس آمار بانک 
مرکزی، بالغ بر ۸۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات 

در مردادماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با 
ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
۴۲.۵ درصد افزایش یافت. در پنج ماه ابتدای سال ۹۹ حدود 
۳۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ســفته و برات در شــهر 
تهران فروخته شــد که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل 
۲۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.طبق آمار شعبه واخواست 
دادگستری اســتان تهران در مردادماه ۹۹ معادل ۷۰۰ برگ 
ســفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
ریال در شــهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص های 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 
۸۴ و ۱۱۴ رســید که در مقایســه با ماه قبل هر دو شاخص 
مذکور به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشــت 
و نســبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد 

کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش نشــان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده 
در مردادماه ۹۹ به عدد ۱۳۵.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در 
مردادماه ۹۸ معادل ۷۵.۵ بوده است. در پنج ماه اول ســـال 
۹۹ معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل 
۹۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شــهر تهران واخواست 
شــد.در این دوره، متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۷ و ۱۰۳ رسید که 
نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد 
و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش نشــان می دهد. شاخص 
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در پنج 
ماه ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۱۹.۶ رسید. عدد شاخص مذکور 

در پنج ماه اول سال ۹۸ معادل ۹۱.۴ بوده است.

از سوی رییس کل بانک مرکزی
 سرپرست روابط عمومی

 بانک مرکزی منصوب شد
رییــس کل بانــک مرکــزی طی حکمــی، پویا جبل 
عاملی را به عنوان سرپرســت اداره روابط عمومی این 
بانک منصوب کرد.به گزارش بانک مرکزی، رئیس کل 
بانک مرکزی طی حکمی، پویا جبل عاملی را به عنوان 
سرپرســت اداره روابط عمومی این بانک منصوب کرد.

در متن حکم عبدالناصر همتی آمده است:امید است با 
اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود 
در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران موفق باشید.

سازمان بورس آمار داد:
صدور مجوز افزایش سرمایه 11۶ شرکت 

سازمان بورس و اوراق بهادار اعام کرد: در طی ۶ ماهه ابتدای سال ۹۹ مجوز انجام افزایش 
ســرمایه ۱۶۶ شرکت را صادر کرده است.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در خصوص افزایش ســرمایه های درخواست شــده از ابتدای سال تا کنون گفت: 
مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه، 
طی ۶ ماهه ابتدای ســال ۹۹ نسبت به بررســی درخواست افزایش سرمایه شرکت های 
سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و مجوز انجام افزایش سرمایه 
۱۱۶شــرکت را صادر کرده است و مبلغ کل مجوزهای ارائه شده در این بازه زمانی معادل 
۵۵۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیون ریال بوده است.وی ادامه داد: بر اساس مجوزهای 
صادره، ۴۷ درصد افزایش سرمایه ها  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، ۲۵ درصد از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۱۶ درصد از محل سود انباشته و مابقی 
از محل سایر اندوخته ها تأمین شده اند.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس افزود: به 
این ترتیب، تعداد مجوزهای صادره افزایش سرمایه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۸۰ درصد 
تعداد مجوزهای صادره در کل سال ۹۸ بوده است.علی بیگ زاده  به مجوز افزایش سرمایه 
های صادر شــده سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ تعداد ۵۱ 
مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس به ثبت رسید که مبلغ آن بالغ بر ۶۸ میلیون و ۹۷۲ 
هزار و ۹۵۵ میلیون ریال بود و در پایان سال ۹۸ این تعداد مجوز ها به ۱۴۶ عدد و مبلغ آن 

نیز به یک میلیارد و ۹۷ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۶۶ میلیون ریال رسید.

مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات تشریح کرد:
اتصال 5 عوارضی جدید به سامانه پرداخت 

الکترونیکی بانک مسکن
مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات از اتصال ۵ آزادراه کشور به سامانه پرداخت 
الکترونیکی عوارض آزادراهی بانک مســکن خبر داد.ساســان شــیردل مدیر امور 
فناوری اطاعات و ارتباطات بانک مســکن در خصــوص اتصال ۵ عوارضی جدید 
به سامانه پرداخت الکترونیکی بانک مسکن به خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ،گفت: در راســتای تحقق اهداف مربوط به ســهولت حمل و نقل و افزایش 
ســرعت تردد در مســیرهای آزادراهی ۵ عوارضی دیگر در نقاط مختلف کشور به 
سامانه پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن متصل شد.وی افزود: پیش از این 
دو عوارضی دیگر به این سامانه متصل شده بود که هموطنان در هنگام عبور از گیت 
های عوارضی مســتقر در دو آزادراه کشور، در صورت ثبت پاک خودرو در سامانه 
عوارض الکترونیک بانک مســکن، برای تردد از پرداخت عوارض به مسئوان باجه 
دریافت عوارض، بی نیاز بودند و هم اکنون نیز با اتصال ۵ عوارضی دیگر به سامانه 
پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن تردد در این مسیرها به واسطه عدم نیاز به 
توقف پشت گیت های دریافت عوارض آزادراهی راحت تر و سریع تر انجام خواهد 
شد و عاوه بر کاهش زمان سفر برای مسافران، خطرات مربوط به توقف و همچنین 

آلودگی های ناشی از آن نیز از بین خواهد رفت.

در مرداد 99 صورت گرفت؛
کاهش حدود 40 درصدی 
ارزش سفته و برات 
واخواستی در تهران
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گزیده خبر

مصطفی الکاظمی:
اتحادیه اروپا و آمریکا در فکر تعطیلی 

سفارت هایشان در بغداد هستند
نخست وزیر عراق در سخنانی اعام کرد که مقامات اتحادیه اروپا و ایاات متحده 
آمریکا در اندیشه تعطیلی سفارتخانه های خود در بغداد هستند.به گزارش بغداد 
الیــوم، »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق در ســخنانی به گمانه زنی ها 
پیرامون تعطیلی قریب الوقوع ســفارت ایاات متحده آمریکا در بغداد واکنش 
نشان داد.بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مقامات اتحادیه اروپا 
و ایاات متحده آمریکا در اندیشــه تعطیلی سفارتخانه های خود در بغداد به َسر 
می بَرند.الکاظمی تأکید کرد: با توجه به اینکه حمات راکتی به هیأت ها و مراکز 
دیپلماتیــک در بغداد همچنان ادامه دارد، مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا به فکر 
تعطیلی سفارتخانه های خود هستند.نخســت وزیر عراق یادآور شد: اگر امنیت 
مراکز دیپلماتیک خارجی تضمین نشــود، آنها نخواهند توانست به فعالیت های 

خود در بغداد ادامه دهند.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان مذاکره را رد 
کردند

جمهوری آذربایجان و ارمنســتان یکدیگر را به تیراندازی مستقیم متهم کرده 
و فشــارها برای گفتگوهای مستقیم را رد کردند.به گزارش رویترز، دو کشور در 
مرز مشترک اقدام به تیراندازی مستقیم کرده و با وجود درگیری های بیشتر در 
منطقه مورد مناقشه ناگورنو- قره باغ که تهدیدی برای بروز یک جنگ تمام عیار 
به شمار می رود، گفتگوهای مســتقیم را رد کرده اند.این رویدادها نشان دهنده 
افزایش بیشتر درگیری ها با وجود درخواست های فوری از سوی آمریکا، روسیه 
و سایر کشــورها برای متوقف کردن این درگیری هاســت.این درگیری ها بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان نگرانی هایــی را درباره حفظ ثبات در منطقه 
قفقاز جنوبی که کریدور خطوط لوله نفت و گاز به سوی بازارهای جهانی است،  
به وجود آورده اســت.الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان هرگونه احتمال 
گفتگو را رد کرد و نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنستان نیز اعام کرد، تا 
وقتی درگیری ها ادامه دارند گفتگویی صورت نمی گیرد.نخست وزیر ارمنستان به 
یک شبکه تلویزیونی روسی گفت: جامعه بین الملل باید به صورت قاطع تهاجم 
جمهــوری آذربایجان و اقدامات ترکیه را محکوم کنــد و از ترکیه بخواهد تا از 
منطقه خارج شــود. حضور نظامی ترکیه در ایــن منطقه باعث افزایش تنش و 
درگیری در مقیاس بزرگتر می شود.رئیس جمهوری آذربایجان نیز ارمنستان را 
به دســت کاری در اصل ماجرا متهم کرد و گفت: ترکیه بخشی از این درگیری 
نیست. اصا نیازی به این مساله نیســت. جمهوری آذربایجان ده ها هزار تن از 
نیروهای ذخیره را فراخوانده اســت. ما خودمان می توانیم مهاجمان را مجازات 
کنیم تا دیگر جرات نداشــته باشند دســت به چنین اقداماتی بزنند.در جریان 
درگیری های اخیر بین دو کشــور ده ها تن کشــته و صدها تن دیگر نیز زخمی 
شــده اند.پس از یک گفتگو پشت درهای بسته در روز سه شنبه، شورای امنیت 
ســازمان ملل نگرانی خود را بابت درگیری ها اعام و استفاده از زور را محکوم و 
از درخواســت دبیرکل برای یک توقف سریع درگیری ها حمایت کرد.در همین 
حال، کرملین گفت: وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه تلفنی با نخست 
وزیر ارمنستان برای دومین بار از آغاز درگیری ها در منطقه مذکور گفتگو داشت 
و گفت،  تمامی طرف ها باید اقداماتی را در راستای کاهش تنش در نظر بگیرند.
کرملین تماس بین پوتین و رئیس جمهوری آذربایجان را علنی نکرده است.

کرملین اعام کرد، مسکو با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان تماس 
دارد و هرگونه مذاکره برای اماده ســازی کمک های نظامی برای طرف های 

مخالف تنها به آتش جنگ می افزاید.

 سید حسن نصراه:
 هدف آمریکا احیای داعش برای تداوم حضور 

در منطقه است
سید حسن نصراه دبیرکل حزب اه 
لبنان تاکید کرد: آمریــکا برای باقی 
ماندن در منطقه تحت پوشش ائتاف 
بیــن المللی مبارزه بــا داعش تاش 
می کنــد، که در حقیقــت هدف این 
کشور احیای داعش در منطقه است.به 
گزارش شبکه المنار، دبیرکل حزب اه 

لبنان سخنرانی خود را درباره تحوات اخیر لبنان و منطقه آغاز کرد.
محورهای مهم سخنرانی نصراه :

در ابتدا جا دارد درگذشت شیخ صباح ااحمد الجابر الصباح امیر کویت را به مردم 
این کشور تسلیت عرض کنم.ملت لبنان نقش امیر کویت در پایان جنگ داخلی 
در لبنان و نیز موضع کویت در جنگ جوای)33 روزه( و حمایت این کشــور از 
لبنان و بازسازی آن را از یاد نمی برد.کویت همچنان موضع شرافتمندانه خود در 
قبال قدس و فلسطین را بر عکس قطار عادی سازی که به راه افتاده حفظ کرده 
است.ما تاشــهای ارتش لبنان را ارج می نهیم و به ارتش و خانواده های شهدا 
تسلیت عرض می کنیم، موضع مردمی در شمال)لبنان( و حلقه زدن مردم بر گرد 
ارتش و نیروهای امنیتی را مورد تقدیر قرار می دهیم.کشف و ضبط این حجم از 
ساح از این گروههای مسلح یک مسئله خطرناک است، این گروهها که از نظر 
تشکیات و تسلیحاتی در شمال لبنان متنوع هستند، خود را برای یک عملیات 
نظامی بزرگ آماده می کردند.قبا بارها درباره تاشها برای احیای داعش در عراق 
و سوریه هشدار داده بودیم، طبیعی است که آماده سازی در این زمینه در لبنان 
بــرای توجیه باقی ماندن نظامیان آمریکایی در منطقه صورت گیرد.آمریکا برای 
باقی ماندن در منطقه تحت پوشــش ائتاف بین المللی مبارزه با داعش تاش 
می کند،  که در حقیقت هدف این کشــور احیای داعش در منطقه است.ارتش 
دشمن)صهیونیســتی( همچنان در بااترین درجه از آماده باش و مخفی شدن 
قرار دارد و این طوانی دوره ای اســت که ارتش اشــغالگر به این شیوه زندگی 
می کند و نظامیانش تحرکی از خود نشان نمی دهند.ما این مسئله را دنبال می 
کنیم، ما صبور هستیم، مسئله مهم رسیدن به هدف است و خواهیم دید که در 
روزها و هفته های آینده چه پیش خواهد آمد.بنیامین نتانیاهو)نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی( ادعا کرده است که حزب اه موشکهایش را در مکانی نزدیک نیروگاه 
گاز انبار کرده است، )باید به او بگوییم( که ما موشکهایمان را نه در اسکله بیروت 
و نه در نزدیکی نیروگاه گاز قرار می دهیم، ما خوب می دانیم که موشکهایمان را 
در کجا ذخیره کنیم.روابط عمومی حزب اه ســاعت 22 یک بازدید رسانه ای از 
منطقه الجناح-ااوزاعی برای اطاع از حقیقت اوضاع در آن مکان و برما شــدن 
ادعاهای دروغ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دشمن انجام می دهد.اقدام ما به خاطر 
این است که لبنانی ها حقیقت را در نبرد آگاه سازی درک کنند و بدانند که ما 
موشکهایمان را میان خانه ها قرار نمی دهیم.ابتکار فرانسه منتشر شد و همه ما آن 
را تایید کردیم، ما گفتیم که از این ابتکار حمایت می کنیم و اولین گام هم معرفی 
نخست وزیر بود.کار)تشکیل دولت( آغاز شد و فراکسیونهای پارلمانی برای توافق بر 
سر معرفی الحریری یا فردی که او معرفی می کند، رایزنی می کنند و در همین 
حال باشگاه چهار نخست وزیر پیشین تشکیل شد.ما با معرفی آقای مصطفی ادیب 
بدون هر گونه پیچیدگی و بر اساس اینکه چنین دولتی بر اساس توافق میان همه 
لبنانی ها شکل خواهد گرفت، موافقت کردیم.فردی به نخست وزیر مکلف گفت 
که اقدام به مذاکره خواهد کرد، ولی نه با فراکسیونهای پارلمانی تماس گرفت و 
نه با رئیس جمهور ادیب با رئیس جمهور رایزنی نکرد و پرونده آماده ای را به او 
دادند، این در حالی است که مهمترین اختیار رئیس جمهور مشارکت در تشکیل 
دولت است.فرانسوی ها باید این نکته را در نظر بگیرند که مهمترین اختیار نخست 
وزیر مصادره خواهد شد.آن کس که با ما درباره دولت مذاکره می کرد، مصطفی 
ادیب نبود، بلکه سعد الحریری بود.باشگاه نخست وزیران پیشین می خواست به 
تنهایی وزیران را معرفی کرده و پســتهای وزارتی را تقسیم کند.ما شیوه معرفی 
تمام وزیران بدون در نظر گرفتن رای و نظر فراکسیونهای پارلمانی را نپذیرفتیم، 
همچنین با آنچه به ما ارائه شد، مخالفت کردیم، زیرا خطری برای کشور بود.ما 
اعام کردیم که ممکن اســت نخست وزیر اسامی وزیران را بررسی کند و اینکه 
نپذیرد و این مســئله اختیارات نخست وزیر را افزایش می دهد.از سال 2005 تا 
امروز آنچه عرف و مرسوم بوده، توافق میان نخست وزیر و فراکسیونهای پارلمانی 
بر سر پستهای وزارتی و معرفی وزیران هم با فراکسیونها بوده است.در مذاکرات 
تشکیل دولت، ما با بحث و بررسی در خصوص حزبی نبودن وزیران و مسائل دیگر 
برای تسهیل تشکیل دولت موافقت کردیم.به دنبال تحمیل وضعیت جدیدی بر 
ما هستند که بر خاف قانون اساسی است، وضعیتی که به نفع طرفهایی باشد که 
اکثریت نیستند.آنچه در موضوع دولت به ما ارائه شد، بر خاف عرف و آن چیزی 
است که از سالها پیش در لبنان مرسوم بوده است.هنگامی که سئوال کردیم که 
آیا در ابتکار فرانسه آنچه باشگاه نخست وزیران پیشین مطرح کردند، وجود دارد، 
به ما گفتند خیر اینگونه نیست.ابتکار فرانسه دربرگیرنده تعداد وزیران و بحث و 
بررسی و طرفی که پست های وزارتی را توزیع و وزیران را معرفی می کند، نیست.

در مرحله ای برای طرح دولت امر واقع)تحمیلی( تاش می شد، آنچه در خال 
ماه گذشته به ما ارائه شد، این بود که فراکسیونهای پارلمانی و سیاسی، کشور را 
به باشگاه نخست وزیران پیشین تسلیم کنند.آنچه پیشنهاد شد، دولت نجات نبود، 
بلکه دولتی بود که باشگاه نخست وزیران پشین معرفی می کردند و تصمیم گیری 
در آن تنها در اختیار یک گروه)جریان غربگرا(شیوه ای که مسائل مربوط به دولت 
دنبال شد، در لبنان قابل قبول نیست، صرف نظر از اینکه ناظران یا حامیانش چه 
کسانی هستند.ما همواره تاکید کرده ایم که علت حضورمان در دولتهای مختلف 
حمایت از پشتوانه مقاومت است.ما باید در دولت باشیم تا از مقاومت حمایت شود 
و دولت پنجم می 2005در لبنان تکرار نشود.دومین علت حضورمان در دولت هم 
نگرانی از آنچه برای لبنان در زمینه اقتصادی باقی مانده و در تمام زمینه ها است.

آیا با دولتی موافقت کنیم که ممکن است تمام شروط صندوق بین المللی پول را 
بدون هرگونه بحث و بررسی)پیامدهایش( بپذیرد؟.آیا با دولتی موافقت کنیم که 
به دنبال افزایش مالیات بر شــهروندان باشد؟ما نگران اموال دولت و اموال مردم 
هستیم.)خطاب به ماکرون رئیس جمهور فرانسه( آیا ابتکار فرانسه می گوید که 
نخســت وزیران سابق، دولت را تشکیل دهند؟ما به دنبال طرفی می گردیم که 
خواهان ســیطره بر کشور و حذف گروههای سیاسی با پوشش شما بود.ما مانع 
کشیده شدن کشور به سمت وضعیت بدتر و بدتر شدیم و امیدواریم لبنانی ها با 
یکدیگر برای اینکه کشور به سمت وضعیت بدتر از این که هست، نرود.حاج محمد 
رعد)رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان( به ماکرون گفت که ما 
با 90 درصد طرح فرانسه موافقیم، ما اینجا سئوال می کنیم، کدام مسئله را توافق 
کردیم که به آن احترام نگذاشته ایم؟ما متعهد نیستیم که کشور را به دولتی با هر 
ویژگی که باشد)بر خاف اصول و منافع ملی باشد(، تسلیم کنیم.ما معروف هستیم 
که چگونه به وعده هایمان عمل می کنیم و وفادار هستیم و جانفشانی می کنیم تا 
به آن پایبند باشیم.ما دموکراسی را انتخاب کردیم و آنچه از ما خواسته می شود بر 
خاف دموکراسی است، اگر دموکراسی نتایج انتخاباتی که منجر به اکثریت شود، 

نیست، پس دموکراسی چیست؟ آیا تحویل کشور به اقلیت است؟

درگذشت شیخ صباح و انتقال آرام قدرت، 

کویت در آینده چگونه خواهد بود؟
شــیخ صباح ااحمد الجابر الصباح امیر )9۱ ساله( کویت روز 
سه شــنبه درگذشت، او که ۱۴ سال امیر کویت و پیش از آن 
۴0 ســال هم به عنوان وزیر امور خارجه سیاســت خارجی 
کشورش را به پیش برده بود، در محافل سیاسی، دیپلماتیک 
و رســانه ای به »امیری حکیم و انسان«، »دیپلماتی کارآمد« 
و »میانجی معتمد بیــن طرف های منطقه ای و بین المللی« 
معروف بود.شــیخ صباح که به عنوان معمار سیاست خارجی 
مدرن کشــور نفت خیز کویت شناخته می شود، پانزدهمین 
امیر کویت بود، کشــوری که به مدت 250 سال است توسط 
خانواده وی اداره می شــود.»محمد جــواد ظریف« وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران به مناسبت درگذشت شیخ 
صباح نوشت که او تصویری از اعتدال و میانه روی برای کویت 
و منطقه ترســیم کرده بود و امیدواریم دولت و مردم کویت 
درســایه دولت جدید از امنیت، ثبات، پیشــرفت و شکوفایی 
برخوردار شوند.»سید حسن نصراه« دبیرکل حزب اه لبنان 
هم از امیر فقید کویت به نیکی یاد کرد و سخنگوی حوثی ها 
در یمن هم گفت: حمایت های مســتمر شیخ صباح از رایزنی 
های صلح را فراموش نمی کنیم و در هر دیدار با وی ابراز عاقه 
خود به یمن و اشــتیاقش برای خاموش شدن آتش جنگ را 
ابراز می کرد.شیخ صباح چهارمین پسر امیر احمد اول در سال 
۱929 میادی به دنیا آمد و گفته می شــود از دو دهه پیش 
با ضربان ســازی که در قلبش کار گذاشته شده بود، زندگی 

می کرد.

تاش ها و دستاوردهای شیخ صباح
پارلمان کویت شــیخ »ســعد عبداه« امیر کویــت را تنها 
دو هفته بعداز انتخابش به دلیل مشــکات جســمی برکنار 
کرده بود تا شــرایط برای به قدرت رســیدن شیخ صباح در 
ســال 200۶ میادی به عنوان امیر جدید کویت فراهم  شود.

ناظران معتقدند شــیخ صباح که همچنــان علت بیماری و 
درگذشــتش رازی آشکار نشده است، تاش کرد تا در روابط 
کویت با همســایگان عرب آن توازن برقرار، میان عربستان و 
قطر وساطت و روابط با عراق را که پیشتر کشورش را اشغال 
کرده بود، بازسازی کند و مسیر گفت وگوی با ایران را گشوده 
نگه دارد و از آن حفاظت کند.گفته شــده است، وی در چهل 
سالی که در راس وزارت امور خارجه کویت قرار داشت تاش 
کرد تا با غــرب به ویژه با ایاات متحده روابطی مســتحکم 
داشته باشد به ویژه در سال ۱99۱ میادی که کشورش باید 

با اقدامی نظامی از اشــغال صدام آزاد شود.امیر فقید کویت 
عاوه بر تاش برای میانجیگری بین کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس و جمهوری اسامی ایران، درصدد برآمد 
تا بین سعودی و قطر که شــروع یک بحران در سال 20۱۷ 
موجب قطع روابط این دو کشور شد، وساطت کند هرچند به 
نظر نمی رسد نتیجه ای داشته است. ساعاتی بعداز اعام خبر 
درگذشت شیخ صباح در آمریکا که برای درمان در این کشور 
بسر می برد، شیخ »نواف ااحمد الجابر الصباح« برادرناتنی ۸3 
ساله او که  مسن ترین ولیعهد دنیا به شمار می رفت، به عنوان 

امیر جدید کویت معرفی شد.

امیر جدید و سیاست هایی که تغییر نمی کنند
انتخاب سریع شیخ نواف که به »ولیعهد متواضع« معروف بوده 
به عنــوان امیر جدید حاکی از انتقــال آرام قدرت در کویت 
است در حالی که گمانه زنی ها برخاف آن بود.به باور ناظران 
سیاســت ها و راهبردهای داخلی، منطقه ای و جهانی کویت 
دست خوش تغییر جدی نمی شود و هرچند باید منتظر ماند 

تا فردای روز چهارشــنبه و بعداز بیعت با امیر جدید، شــیخ 
نواف چه خواهد گفت و چه خواهد کرد.بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در سیاست کویت در قبال ایران تغییری رخ نخواهد 
داد و شــاهد بودیم که شــیخ صباح الخالد الصباح ، نخست 
وزیــر کویت چند روز قبل و طی ســخنانی که در نشســت 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد بیان کرد ، خواستار آغاز 
گفت وگو میان تهران و کشــورهای عربی خلیج فارس برای 
رفع تنش و کاهش درگیری ها در منطقه شــد.اگرچه برخی 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس ماننــد امارات و بحرین 
توافق عادی ســازی روابط با رژِیم صهیونیستی را اخیرا امضا 
کرده اند اما انتظار نمی رود با وجود درگذشت امیر فقید کویت 
کــه تا آخرین روز حیاتش به این خیانت با وجود فشــارهای 
دولت ترامپ تن نداد، امیر جدید هم در این زمینه سیاســت 
کشورش را تغییر دهد.تاکنون نشانه ای دیده نشده که امیر و 
رهبری جدید کویت تمایلی برای تغییر مواضع و سیاست های 
کویت دارند به ویژه اینکه مردم کویت از عادی ســازی روابط 
با دشمن صهیونیستی ابراز تنفر کرده اند.کویت بعداز فلسطین 

و قطر از پذیرش ریاســت دوره ای اتحادیه عرب امتناع کرده 
است.تشــکیات خودگردان فلسطین سه شــنبه گذشته در 
اعتراض به عادی ســازی روابط کشورهای بحرین و امارات با 
اشغالگران صهیونیستی تصمیم گرفت که از ریاست اتحادیه 
عرب کناره گیری کند.»کریســتین دیوان« از مرکز مطالعات 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در واشنگتن گفت: به 
دلیل نقش برجسته ای که شیخ صباح به عنوان یک دیپلمات، 
به عنوان یک واســطه منطقه ای و به عنوان یک شــخصیت 
جامع در داخل کشــورش داشت همه طرف ها با درگذشت او 
احساس ضرر خواهند کرد.وی افزود: کویتی ها از شیخ صباح 
به خاطر توانایی اش در جلوگیری از ورود کویت به درگیری ها 
و رقابت های منطقه ای قدردانــی می کنند.دیوان اضافه کرد: 
رهبری جدیــد کویت به ثبات در جبهه داخلی و سیاســت 
منطقه ای اولویت خواهد داد. تمرکزش بر جبهه داخلی خواهد 
بود زیرا موارد زیادی برای اداره کشــور وجود دارد و از جمله 
انتظار می رود در دو ماه آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود.

اکنون انتظار می رود شیخ نواف، ولیعهد و نخست وزیر جدید 
کویت که مســئولیت اداره روابط ســخت دولت با پارلمان را 
برعهــده دارد، برگزیند به ویژه اینکه کویــت از نظر مالی به 
دلیل کاهش قیمت نفت و گسترش شیوع ویروس همه گیر 
کرونا تحت فشار قرار دارد.درگذشت شیخ صباح موجب شد تا 
سهام در بورس کویت و دینار این کشور در برابر دار در بازار 
سقوط کند.برخی صاحبنظران هم می گویند، انتظار نمی رود 
این انتقال قدرت بر سیاســت های نفتی یا استراتژی سرمایه 
گذاری خارجی کویت که از طریق ســازمان سرمایه گذاری 
کویت یکی از بزرگترین صندوق های مالی حاکمیتی در جهان 
صورت می گیرد، تأثیر بگذارد.سیاســت های نفتی کویت هم 
توسط شورای عالی نفت این کشور ترسیم و تنظیم می شود و 
اعضای این شورا توسط امیر منصوب می شوند.کویت یکی از 
ثروتمندترین کشورهای منطقه خلیج فارس است که سرشار 
از نفت و سایر منابع انرژی است. بیش از ۱00 میلیارد بشکه 
نفت در ذخایر اثبات شده آن وجود دارد که حدود ۱0 درصد 
از ذخایر جهان را نشــان می دهد. کویت حدود 2.۷ میلیون 
بشــکه در روز تولید می کند که حدود دو میلیون بشــکه آن 
صادر می شــود.کویت با جمعیتی بالغ بــر ۱.5 میلیون نفر از 
جمعیت پنج میلیون نفری خــود، دارای یک صندوق ثروت 
حاکمیتی با دارایی هایی بیش از ۶00 میلیارد دار اســت که 

منبع تامین نیازها مالی این کشور است.

کانادا و انگلیس لوکاشنکو را تحریم کردند
انگلیس و کانادا علیه رئیس جمهوری باروس، پســر و ســایر مقام های ارشد این 
کشور تحریم هایی وضع کرده و دولت این کشور را به تقلب در انتخابات و ارتکاب 
خشونت علیه معترضان متهم کرده اند.به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها 
شامل مسدود ســازی اموال و ممنوعیت سفر علیه الکســاندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهوری باروس، پســر وی و همچنین چند تن از مقام های این کشور می شود.

این تحریم ها نخســتین بار است که از سوی قدرت های اصلی غربی در واکنش به 
بحران باروس علیه مقام های این کشــور وضع می شود. هنوز اظهارنظری درباره 
این تحریم ها از ســوی آمریکا مطرح نشده اســت.بیش از ۱2 هزار تن در جریان 
اعتراضات و راهپیمایی ها به انتخاب مجدد لوکاشــنکو به عنوان رئیس جمهوری 
باروس دســتگیر شده اند.لوکاشــنکو این تقلب در انتخابات را رد کرده و تمامی 
اشخاص برجسته اپوزیسیون یا در حبس هستند یا در تبعید.دومینیک راب، وزیر 
خارجه انگلیس گفت، لوکاشــنکو باید هزینه اقدامات نقض کننده حقوق بشر را 
که ما شــاهدش هستیم، بپردازد.فرانسوا فیلیپه شــامپاین، وزیر خارجه کانادا نیز 
گفت: همراهی ما با مردم باروس تمامی ندارد و اینجا به پایان نمی رسد. این گام 
نخست است. ما به همکاری با شرکای بین المللی برای انجام این کار ادامه می دهیم 
که ممکن اســت به تحریم های بیشتر با توجه به اوضاع در این کشور منجر شود.

اتحادیه اروپا گفته که تحریم هایی را علیه برخی از مقام های باروس وضع می کند 
اما هنوز فهرست آن را نهایی نکرده است.یکی از منابع مطلع اعام کرده که بسته 
تحریمی آمریکا آماده اســت اما زمان بندی اعام آن هنوز مشخص نیست.یکی از 
دیپلمات های غربی که خواست نامش فاش نشود، گفت: عدم حضور آمریکا در کنار 

انگلیس و کانادا غیرمنتظره است.

رویترز:
 آژانس اتمی طبق توافق قبلی از دومین مکان 

در ایران بازرسی کرد
آژانس اتمی با صدور بیانیه ای اعام کرد طبق توافق قبلی با تهران، بازرسان آن در 
دومین مکان مورد نظر در ایران حضور پیدا کرده اند.به گزارش »رویترز« از بازرسی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دومین مکان مورد نظر خود در ایران، طبق توافق 
قبلی با تهران خبر داد.بر این اســاس، آژانس اتمی دیروز )چهارشــنبه( با صدور 
بیانیه ای اعام کرد طبق توافقی که ماه قبل با جمهوری اسامی ایران حاصل شد، 
بازرسان این سازمان در دومین مکان مورد نظر برای بازرسی حضور پیدا کرده اند.در 
بیانیه آژانس آمده است: »به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل مسائل مربوط 
به اجرایی پادمان که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شده بودند، آژانس 
در هفته جاری دسترسی های تکمیلی به دومین مکان در این کشور را انجام داده 
و نمونه های محیطی برداشت کرد«.پیشتر »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس اتمی 
در مصاحبه با شــبکه »بی بی سی« گفته بود اکنون سطحی از همکاری با ایران را 
به دســت آورده اند که نیاز بود و بازرسان این سازمان می توانند به فعالیت خود در 
این کشــور ادامه دهند. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طی بیانیه ای مشترک 
درباره توافق فعالیت های پادمانی اِن پی تی که در نشست اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرائت شد، از ایران خواستند توضیحات ازم را به آژانس ارائه 
کند.تروئیکای اروپایی با درخواست از تهران برای ارائه اطاعات ازم و شفاف سازی 
درباره سواات آژانس اتمی درخصوص فعالیت های پادمانی در ایران، گفتند که از 

تهران انتظار دارند تا توافق با آژانس را به صورت کامل اجرا کند.

وزیــر خارجه آلمــان در ســخنرانی 
ضبط شــده خود برای مجمع عمومی 
ســازمان ملل با تأکید بــر لزوم حفظ 
برجــام در عین حال اعتــراف کرد که 
اروپا به دلیــل تحریم های آمریکا دیگر 
نمی تواند به تعهدات خود برای تقویت 

مناسبات اقتصادی با ایران عمل کند.
 »هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان 
در سخنرانی ضبط شده ای برای مجمع 
عمومی سازمان ملل از توافق هسته ای 
با ایران که آمریکا با تحریم های خود به 
آن حمله می کند حمایت کرده در عین 
حال مدعی شد: پایان برجام در بهترین 
حالت ایــران را یک گام به بمب اتمی 
نزدیکتر می کند.هایکو ماس همچنین 
گفــت: به همیــن دلیل مــا به عنوان 
شرکت کنندگان در این توافق هسته ای 
همچنان بر اعتبار کامل آن تأکید داریم 
و از ایــران هم می خواهیم کامًا به آن 
پایبند باشــد.هایکو مــاس با تأکید بر 
اینکــه ایران چندین بــار این توافق را 
نقض کرده است همچنین اعتراف کرد 
مشارکت کننده  اروپایی  که کشورهای 
در برجــام از جمله، آلمان، فرانســه و 
انگلیس هم دیگر نمی توانند به تعهدات 
خود بــرای یک همــکاری اقتصادی 

قدرتمندانه با ایران به دلیل تحریم های 
آمریکا عمل کنند. آمریکا از این توافق 
خارج شده است. هایکو ماس در بخش 
دیگری از سخنانش بار دیگر مسمومیت 
منتقد سرسخت  ناوالنی«،  »آلکســی 
کرملیــن با یک مــاده شــیمیایی را 
مسئله ای برای تمام جامعه بین المللی 
دانســته روســیه را مجدداً تهدید به 
اعمال تحریــم کرد.وی مســمومیت 
ناوالنی را نقض ممنوعیت ســاح های 
شــیمیایی و در نتیجه نادیده گرفتن 
یک اصــل موجودیتــی همکاری های 
بین المللی دانست.هایکو ماس از روسیه 
درخواست کرد اقدامات بیشتری برای 
شفاف سازی این پرونده انجام دهد. وی 
افزود: چنین پرونده ای نمی تواند بدون 
پیگیــری باقی بماند، از این رو اتحادیه 
اروپا حق اعمال تحریم ها را برای خود 
محفوظ می دارد.وی از شرکای خود در 
سراســر دنیا برای حمایت های صریح 
در این راســتا قدردانی کرد.تا به حال 

مســکو هرگونه مداخله در مسمومیت 
ناوالنــی را که برای درمــان به برلین 
فرســتاده شده است رد کرده است، در 
مقابل برخی رسانه های طرفدار دولت 
و برخی مقامــات دولتی در روســیه 
همواره فرضیه هــای جدیدی را درباره 
این پرونده منتشــر می کنند و حتی از 
طرف این گروه ها این فرضیه هم مطرح 
شده است که ناوالنی در خاک روسیه 
مسموم نشــده بلکه در آلمان مسموم 
شــده اســت.ناوالنی 32 روز در ایــن 
بیمارســتان چریته برلین بستری بود. 
او ماه گذشــته پس از بیمار شدن در 
جریان یک پرواز داخلی در روسیه برای 
درمان به برلین منتقل شد.دولت آلمان 
می گوید، نتایــج آزمایش ها در آلمان، 
فرانسه و سوئد مشــخص کرده است 
که ناوالنی با عامل اعصاب »نوویچوک« 
مسموم شــده بود و خواستار توضیح 
کرملین شــده اســت. مســکو با رد 
هرگونه مداخله در ایــن حادثه، برای 

دسترسی به شواهدی که این موضوع 
را اثبات کنــد، تأکید دارد.هایکو ماس 
در ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل به موضوعــات دیگری 
لوکاشنکو،  الکساندر  هم پرداخت. وی 
رئیــس جمهــور بــاروس را هم به 
اعمــال تحریم از طــرف اتحادیه اروپا 
تهدید کرد.ماس گفت که لوکاشــنکو 
همه پیشنهادات میانجیگرانه بین او و 
اپوزیسیون را رد کرده است و همچنان 
به خشونت و ســرکوب ادامه می دهد.

آلمــان همچنین  امــور خارجه  وزیر 
به دلیــل مبــارزات قدرتــی در لیبی 
خواستار پایان هر گونه دخالت خارجی 
در این کشور شده نزدیکی بین احزاب 
درگیر در این کشــور را یک گام بزرگ 
رو به جلو دانست.وی از عوامل خارجی 
درخواست کرد به ارسال ساح و مزدور 
به این منطقه پایان دهند. در نشســت 
صلحی که اوایل ســال جاری میادی 
در برلین برگزار شــد همه کشورهای 
درگیر در لیبــی خود را موظف کردند 
به دخالت ها در این کشور پایان دهند 
و دیگر به لیبی ساح ارسال نکنند، اما 
تا به حال این تحریم تسلیحاتی کامًا 

رعایت نشده است

آلمان:
  اروپا به دلیل تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند 

به تعهدات اقتصادی خود در برجام عمل کند
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی های خود دریافتند که شاید نوعی از 
ارگانیســم های تک ســلولی بتوانند ویروس ها را بخورند. بررسی ها نشان 
می دهند به رغم این که برخی از این ارگانیســم های تک ســلولی ارتباط 
نزدیکی با یکدیگر ندارند، توالی DNA یکســانی در اعضای این دو گروه 
به چشــم می خورد. "جولیا براون")Julia Brown(، نویسنده ارشد این 
پروژه گفت: غیرممکن به نظر می رســد که ایــن ویروس ها بتوانند همه 
ارگانیسم هایی را که ما یافته ایم، آلوده کنند. براون و همکارانش پس از انجام 
دادن تعدادی آزمایش نتیجه گرفتند که احتماا آغازیان، ویروس ها را مانند 
غذا می خورند؛ نه این که آنها را به صورت تصادفی ببلعند و یا توسط آنها 
آلوده شوند. پژوهشگران باور دارند که ممکن است یافته های این پژوهش 

بتوانند طرز فکر ما را در مورد شبکه غذایی کل اقیانوس تغییر دهند. 

پژوهشگران آلمانی و فناندی در بررسی جدیدی نشان داده اند که شاید 
با ایجاد تغییراتی در ســلول های بنیادی بتوان از ریزش مو پیشگیری 
کرد. پژوهشگران مکانیسمی را کشف کرده اند که جلوی از دست دادن 
مو را می گیرد. آنها دریافتند ســلول های بنیادی فولیکول مو که برای 
رشد دوباره مو ضروری هستند، می توانند با تغییر حالت متابولیک مو در 
واکنش به تراکم پایین اکسیژن در این بافت، عمر آنها را افزایش دهند. 
بافت هایی مانند پوست و فولیکول  موهای آن، روزانه در معرض تغییرات 
محیطی مانند پرتو فرابنفش قرار می گیرند. ماده آسیب دیده به صورت 
پیوسته پاکســازی و بازسازی می شــود. ماده مرده، توسط سلول های 
بنیادی جایگزین می شود. فعالیت بافت ، به سامت و عملکرد سلول های 

بنیادی وابسته است و کاهش تعداد آنها به پیری ختم می شود.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافتند که شاید تحریک 
الکتریکی مغز بتواند دردهای ناشی از بیماری پارکینسون را کاهش دهد. 
گروهی از پژوهشــگران آمریکایی و ژاپنی در بررسی های خود دریافتند 
که تحریک الکتریکی نخاع می تواند درد و مشــکات حرکتی ناشی از 
پارکینسون را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. پژوهشگران "دانشگاه 
کالیفرنیا، ســن دیگو")UCSD(، ۱۵ بیمار مبتا به پارکینسون را مورد 
بررســی قرار دادند. میانگین ســنی بیماران، ۴۷ سال و میانگین مدت 
بیماری آنها ۱۷ سال بود. همه بیماران از درد رنج می بردند و با درمان های 
پیشین بهبود نیافته بودند. هشت نفر از بیماران با یک روش غیرتهاجمی 
موســوم به "DBS" تحت درمان قرار گرفتنــد که طی آن، جریان های 

الکتریکی با کمک الکترودها، به بخش هایی از مغز وارد می شوند

موجودات تک سلولی که 
ویروس ها را می خورند!

پیشگیری از ریزش مو با کمک 
سلول های بنیادی

کاهش درد ناشی از پارکینسون 
با تحریک الکتریکی نخاع
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تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت گل نیلوفرآبی در ویتنام

تست شتاب و سرعت پورشه پانامرا توربو S مدل 2021
سال پیش بود که پورشه با معرفی سدان الکتریکی تایکان اولین قدم به سوی آینده ای الکتریکی را برداشت. البته تایکان تنها محصول 
چهار درب و سواری پورشه نیست. در ماه آگوست نیز پانامرا فیس لیفت جامعی را تجربه نمود و تریم جدید توربو S نیز به این خانواده 
اضافه گردید. هم اکنون این ســدان پرقدرت در دســتان CarWow قرار گرفته تا تست های شتاب و سرعت آن گرفته شود. این ویدئو 
شامل بررسی تمامی تغییرات پانامرا چه از نظر طراحی ظاهری و چه از نظر بخش داخلی می شود. البته در دقیقه دهم ویدئو می توانید 
شاهد ثبت شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت ۳.۳۸ ثانیه ای باشد. خود پورشه ادعا کرده این خودرو شتاب ۲.۹ ثانیه ای دارد اما احتمااً 
این رکورد در شرایط بسیار خوب به دست می آید. چند دهم ثانیه اختاف را به راحتی می توان به عوامل گوناگون از جمله راننده یا جاده 
ارتباط داد چراکه پانامرا قدرت زیادی دارد و می تواند ادعاهای پورشه را اثبات نماید. ژرمن ها از پیشرانه ۸ سیلندر ۴ لیتری توئین توربو با 
قدرت ۶۲۰ اسب بخار و گشتاور ۸۲۰ نیوتون متر در پانامرا توربو S استفاده کرده اند. البته در ویدئو گفته می شود قدرت این خودرو ۶۳۰ 
اسب بخار است. یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ محرک باعث انتقال قدرت به هر چهار گوشه می شوند. حداکثر 

سرعت پانامرا توربو S نیز ۳۱۵ کیلومتر در ساعت اعام شده است.

شکست مقصودلو در مسابقات شطرنج سرعتی جوانان جهان
ملی پوش شــطرنج ایران در مسابقات اینترنتی شطرنج ســرعتی جوانان جهان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. پرهام 
مقصودلو، ملی پوش شــطرنج ایران در مرحله یک چهارم نهایی مســابقات اینترنتی شطرنج سرعتی جوانان جهان مقابل هایک 
مارتیروسیان ارمنی با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست خورد و از مسابقات حذف شد. این رقابت با برگزاری ۲۵ بازی پیگیری شد که 
دو شطرنج باز تنها در ۴ بازی به تساوی رضایت دادند. به گفته کارشناسان رقابت های این دو شطرنج باز ۲۰ ساله بسیار جذاب 
دنبال شد. حتی مقصودلو در برخی مواقع در وضعیت کاما برنده بود اما نتوانست از این وضعیت به خوبی استفاده کند چرا که 
کارشناسان معتقد بودند که ملی پوش ایران از تساوی بازی رضایت نداشت. مجموع جوایز این رقابت ها ۲۵ هزار دار در نظر گرفته 
شده است. مقصودلو با این نتایج کسب شده ۲۰۰ دار را کسب کرد. ۱۶ ورزشکار جوان در این مسابقات دست به مهره شده و 

برای کسب مقام قهرمانی تاش می کنند.

ه مردمی تو ه داری صِناعت ریاولی ز توست توانگر عدو ز توست هاکز اصل توست همه اصل مهتری پیداز رسم توست همه رسم مردمی ظار هٔ کلید فنابُوَد وِاق تو روازهٔ حیات ابد بود نِفاق تو دندا ه دید ر سخن تو نشسته گرد خطا؟ه دید ر هنر تو گذشته باد محال ؟ گشایش سخن توست  عقل را مبدانمایش هنر توست جهل را مقطع هِ داد دادِ هنر، یک ه یک ه مجلس مازار بار فزون گفت خسرو ماضی

پیشنهاد

چهره روز

تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم
کتاب تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم اولین رمان سلست 
ان جی اســت که توســط مرضیه خســروی ترجمه و از 
انتشارات کوله پشتی منتشر شده است. این کتاب در سال 
۲۰۱۴ به عنوان کتاب سال آمازون انتخاب شده است و در 
راس فهرست صد کتاب برتر سایت گودریدرز قرار گرفته 
است. موضوع داستان در مورد دختری است که یک هفته 
بعد از تولد شانزده سالگیش میمیرد.لیدیا با مرگ خودش 
حقایق زیادی را برای خانواده اش روشن میکند این خانواده 
منزوی در ریشه های روابط و اتفاقات گذشته شان بمبی 
نهفته دارند که با مرگ لیدیا منفجر میشود. اینکه کودکی 
در آینــده دکتر، مهندس و یا خلبان شــود )همانطور که 
رویای اکثر بچه هاســت( تا حد زیادی به تاش و پشتکار 
خودش بستگی دارد. اما اینکه دکتر و مهندس و خلبانی با روان سالم و روح شادی باشد به خانواده و بستری 
بســتگی دارد که درآن رشــد کرده است. کتاب تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم با خودکشی لیدیا شروع 
میشود. دختر شانزده ساله ای که در خانواده ای به ظاهر آرام بزرگ شده است. پدر خانواده یک مهاجر چینی 
ساکن آمریکاست که به دلیل رفتارهای تحقیرآمیزی که با والدینش در گذشته شده است عقده رسیدن به 
موفعیت اجتماعی مناسبی را دارد. جیمز استاد دانشگاه میشود. و با همسرش مارلین در یکی از کاس های 
تاریخش آشنا میشود. مارلین سودای پزشک بودن را دارد تا به مادر خانه دارش بفهماند که میتواند زندگیش 
را خودش بســازد. مارلین از مادرش متنفر است اما بعد از تولد دو فرزندش میبیند که دقیقا رسیده است 
به جایگاه مادرش. یعنی یک زن خانه دار! پس خانه را ترک میکند تا ادامه تحصیل دهد و این اتفاق برای 
دختر کوچکش یعنی لیدیا ضربه بزرگی میشود که اورا تا ته دریاچه می کشاند. اتفاق وحشتناکی که هیچ 

یک از اعضای خانواده اش باور نمیکنند اما هرچه بیشتر وارد عمق این خودکشی میروند متوجه میشوند..

بزرگ علوی
سّید مجتبیٰ آقابُزرِگ علوی شهرت یافته به آقا بزرگ 
علوی و بزرگ علوی نویســندهٔ واقع گرا، سیاست مدار 
چپ گرا، روزنامه نگار نوگرا و استاد زبان فارسی ایرانی 
بود که بیش از چهار دهه از نیمهٔ دوم سدهٔ بیستم را 
در آلمان زیست و به ترجمه، نقد و فرهنگ نامه نویسی 
نیز پرداخت. او را همراه صادق هدایت و صادق چوبک، 

پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. روایت
آخرین رمان علوی اســت که دو سال پس از مرگش، 
در تهران چاپ شد. نویسنده در جمله های آغازین آن 
را نه قصه و نه رمان دانسته. »هیچ گونه حادثهٔ غریب 
و عجیبی در آن وجود ندارد. حکایت نیســت، روایت 
است. سرگذشت نیست، تاریخچهٔ دورانی است که از 
روی نواری دربارهٔ رویدادهای زندگی انسانی رنج کشیده، نقل شده است .« آن را آمیخته ای از رمان 
کلیددار، رمان عقیدتی و رمان خودزندگی نامه ای دانسته اند. انتشارات نگاه، یکی از ناشران این اثر، 
آن را یک رمان توصیف کرده که »با همه اشــارات تاریخی ظاهراً واقعی که در آن وجود دارد، به 
هرحال یک رمان اســت، و مثل همه رمان ها و داستان های دیگری، در عین حال که ممکن است 
از واقعیات الهام و بهره بگیرد، هیچ یک از حوادث و شــخصیت های آن حقیقی نیستند و علی رغم 
شباهت بعضی از آن ها با حوادث و شخصیت های حقیقی، داستان مطلقاً ساخته و پرداخته ذهن 
و احســاس و دریافت و سلیقه ها و داوری های آگاهانه و ناخودآگاه نویسنده است.« علوی پس از 
پیروزی انقاب ۵۷، برای مدت کوتاهی به ایران بازگشــت، لیکن دوباره ایران را به مقصد آلمان 
شــرقی ترک نمود. علوی به علت سکتهٔ قلبی در بیمارستان فریدریش هاین برلین بستری شد و 

سرانجام در روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۷۵ برابر با ۹ فوریه ۱۹۹۷ درگذشت.
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