
توسط ستاد اجرایی فرمان امام افتتاح شد
خط تولید »کیت تشخیص فوری کرونا« در ایران 

با تاش محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان امام، ایران از امروز در زمره ۳ کشور جهان که فناوری تولید »کیت تشخیص سریع ویروس کوید 
۱۹« را دارند، قرار گرفت.با تاش محققان دارویی ســتاد اجرایی فرمان امام، ایران از امروز در زمره ۳ کشــور جهان که فناوری تولید »کیت 
تشخیص سریع ویروس کوید ۱۹« را دارند، قرار گرفت.صبح دیروز در مراسمی با حضور جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور، مخبر، رئیس 
ستاد اجرایی فرمان امام، ستاری، معاون علمی رئیس جمهور، رئیسی معاون وزیر بهداشت و معاونان و مدیران مجموعه ستاد اجرایی، خط 
تولید کیت های تشخیص فوری کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید.در این مراسم که در محل نمایشگاه دستاوردهای ستاد 
اجرایی فرمان امام برگزار شد،محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین مراسم با اشاره به مشخصات کیت تشخیصی جدید گفت: 
دستیابی به دانش ساخت این کیت قدم بزرگی برای مهار کرونا در کشور است و ارزش دستیابی به آن کمتر از واکسن کرونا نیست چرا که 
ازاین طریق میتوان به غربالگری و قطع زنجیره انتقال تسریع بسیار باایی بخشید.وی افزود: استفاده از این کیت جدید، دیگر نیاز به محیط 
آزمایشگاهی و حضور پزشک ندارد وبرخاف کیت های پی سی آر فعلی که 48 ساعت برای نشان دادن نتیجه زمان ازم دارد، در هر محیط 
و منطقه ای میتوان در کمتر از 20 دقیقه ابتای فرد به کوید۱۹ را متوجه شد.مخبر با اشاره به گران بودن کیت های فعلی مورد استفاده در 
سیســتم درمانی و پزشکی افزود: قیمت کیتهای  ساخته شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام، 40 درصد ارزان تر از کیت های فعلی و نهایتا 
200هزارتومان است.رئیس ستاد اجرایی با اشاره به اقدام جهادی نیروهای دانش بنیان ستاد در دستیابی به این کیت ها گفت: در کمتر از 22 
روز جوانان دانشمند ما توانستند خط تولید این کیت ها را راه اندازی کنند و از امروز میتوانیم روزانه 200 هزار کیت تولید و تحویل جامعه 
سامت بدهیم. در ادامه این برنامه سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهورنیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از اقدامات ستاد گفت: از دکتر 

مخبر و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تشکر میکنم که گرایش به سمت »دانش بنیان« ها را به یک فرهنگ تبدیل کردند.

فوت ۴۸۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعام آخرین آمار مربوط به بیماران و بهبودیافتگان کرونا 
در کشور گفت: در 24 ساعت گذشته 482 نفر بر اثر ابتا به بیماری کرونا جان باختند.دکتر 
سیما سادات اری اظهار کرد: تا دیروز 27 آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۳ هزار و ۳52 بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳07۹ نفر از آنها 
بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 788 هزار و 47۳ نفر رسید.وی افزود: 
متاســفانه در طول 24 ساعت گذشــته، 482 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان این بیماری به 42 هزار و 46۱ نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون 570 
هزار و 774 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.به گفته اری 
56۹۱ نفــر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند؛ تاکنون 5 میلیون و 586 هزار و ۱4۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام 
شده است.بر اساس اعام سخنگوی وزارت بهداشت استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شــرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت 
قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.

سردار حسینی خبر داد
 جزئیات ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح

 در شهرها
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا جزئیات ممنوعیت تردد از ساعت 2۱ تا 4 صبح در شهرها را تشریح 
کرد.سردار تیمور حسینی اظهارداشت: از روز شنبه اول آذرماه از ساعت 2۱ شب تا 4 صبح در شهرها 
ممنوعیت تردد اعمال و این محدودیت ها توسط دوربین ها رصد می شود.وی افزود: یعنی اگر از ساعت 
2۱ تا 4 صبح خودرویی در خیابان ها به غیر از تاکسی های اینترنتی، تاکسی ها و وسایل امدادی تردد 
داشته باشند، توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی پاکش ثبت و برای آن جریمه صادر می شود.

جانشــین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در شهرهای با وضعیت قرمز مبلغ این جریمه یک میلیون 
تومان و در شهرها با وضعیت نارنجی مبلغ جریمه 500 هزار تومان است.وی تصریح کرد: یکسری از 
افراد که شیفت شب کار می کنند یا ناچار به تردد شبانه به منظور حضور در محل کار هستند، باید 
پاک های خودرویشان توسط کارفرمایان به فرمانداری ها یا پلیس راه در هر استان اعام شود. زمانی 
که پاک خودروی این افراد به فرمانداری ها و پلیس راه اعام شود، می توانند در شهر از ساعت 2۱ 
تا 4 صبح تردد کنند و جریمه ای برای آنها صادر نمی شود.وی در پایان گفت: احیاناً اگر جریمه برای 
این افراد صادر شد، چون اسمشان در لیست فرمانداری ها و پلیس ثبت شده است می توانند اعتراض 

کنند و جریمه مربوطه پاک شود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده هوافضای سپاه در دیدار وزیر دفاع عراق گفت: ملت ایران و عراق هیچ گاه فراموش نمی کنند که آمریکای تروریست حاج قاسم سلیمانی را که مهمان 
شما و در خانه شما بود، شهید کرد و نباید فراموش کنیم که قهرمان ملی عراق ابومهدی المهندس را آمریکا شهید کرد.جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری 
عراق همراه با سرلشکر شهاب جاهد علی زنگنه فرمانده نیروی هوایی، سرلشکر معن زید ابراهیم السعدی فرمانده پدافند هوایی و سرلشکر سمیر  زکی حسین 
فرمانده هوانیروز ارتش این کشور با حضور در پارک ملی فن آوری نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی با سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 

دیدار و از نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی های راهبردی این نیرو نیز بازدید کردند...

www.sobh-eqtesad.ir

 سردار حاجی زاده: 
انتقام از اقدام آمریکا در ترور شهید سلیمانی حتمی و قطعی است

info@sobh-eqtesad.ir

دولت عراق، با مردم یا بی مردم
عراق امــروزی را چه در حــوزه عملکرد سیاســی و در حوزه 
عملکرد اقتصــادی و حتی در هماهنگــی پارلمان و دولت در 
یک سراشــیبی سقوط بســمت خواســته های دولی از امریکا 
تحلیل میکنم که امروز روز واشنگتن را به صحنه جنگ داخلی 
مبدل کرده اســت و از این شــرایط خاصی که به نفع عراق در 
ضعف روز افزون فشــارهای آمریکا بــه دولت عراق پیش آمده 
بی بهره ارزیابی میکنم. با گذشــت حدود یک سال از تظاهرات 
مردم عراق مبنی بر اســتعفای نخســت وزیر عادل المهدی و 
تشــکیل دولت موقت، اولین اولویت و وعده داده  شــده توسط 
دولت الکاظمی برگزاری انتخابات پارلمانی بود، بر این اســاس 
دولت آقای الکاظمی متعهد شــد مقدمــات برگزاری انتخابات 
پارلمانی را فراهم نماید، در حقیقت با فضای سیاسی و امنیتی 
حاکم بر عراق و مشــکات دولت قبلی، برگزاری انتخابات یک 
مطالبــه عمومی از جانب جمعیت های دینی، مطالبات مردمِی  
تظاهرکننده، نخبگان کشــور و برخی فراکسیون های پارلمانی 
بود، بنابراین دولت فعلی یکــی از اولویت های خود را برگزاری 
انتخابات قرار داده اســت. اما جریان پیچیده ای در عراق روز به 
روز فضا را برای برگزاری انتخابات و تشکیل کمیساریای طراحی 
مقدمــات آن تنگ تر میکند. دولت عراق هم با تصمیمات خود 
هنوز مســیر خود را برای ســامان دادن به وضع عراقی با ثبات 
روشن نکرده است. تعارض جدی بین مردم و دولت روز به روز 
در حال فزونی اســت. دولت عراق به منافع و مصالح مردم بی 
توجه اســت. گاهی به دنبال افزودن به زمینه تحقق خواســته 
هــای زورگویانه آمریکا و گاهی هم آب به آســیاب جریانی که 
اقلیتی کم شمارند به مردم بی توجه است. رهبران سیاسی، اعم 
از فراکسیون ها، احزاب اسامی و ملی و مراجع دینی اولویت را 
توجه به بی بها تلقی نمودن خواسته های آمریکا و بها دادن به 
خواسته مردم عراق میدانند اما دولت در این مسیر یکی به نعل 
و یکی به میخ فقط وقت کشی را پیشه رفتار خود نموده است. 
این توقع که نزدیک به یک سال زمان برای آماده سازی شرایط 
برای انتخابات ازم اســت مردم را روز به روز عصبی تر میکند. 
با تحقق انتخابات و تشــکیل دولتی قوی، مقتدر، منســجم و 
کارآمد است که عراق می تواند  بر مشکات امنیتی فائق آمده، 
فســاد مالی و اداری را ریشــه کن نموده، بر میزان خدمات و 
رفاه  مردمی آسیب دیده از ناامنی و عدم آرامش بیفزاید. تلقی 
پارلمان عراق با انتخاب مصطفی الکاظمی این بود که انســجام 
و همدلی بین دولت و ملت ایجاد نماید و به اشغالگری خارجی 
ها بر اســاس قانون مصوب در عراق پایان دهد و از یک روابط 
منطقی و عزتمندانه با کشــورها به  ویژه همسایگان و مخصوصاً 
جمهوری اسامی ایران که همواره در تمامی شرایط سخت کنار 
ملت و دولت عراق ایســتاده اســت، فراهم نماید اما زمینه ها و 
زمان دادن ها به تشــکیل گروه های ناهمسو با مردم انسان را 
به یاد کودتای شعبان بی مخی در ایران می اندازد و این زمینه 
را دولت مهیا نموده اســت. تجربه درعراق  بعد از صدام نشــان 
داده اســت که او جو نوپای دموکراســی در عراق، رقابت  های 
ســنگین سیاســی، حزبی و طایفه ای، همراه مداخله  گری های 
خارجی، وجود بی ثباتی و ناامنی ناشــی از اشغالگری و تروریزم 
را دامن میزند. پارلمان و دولت هایی که بر ســر کار آمده اند و 
هریک به بهانه ای مجبور به استعفا شده اند  همه و همه از این 
موضــوع در رنج بوده اند که در عراق وحدت ملی برای توجه و 
تمرکز روی منافع ملی تحقق پذیر نیست. کمبود ها، کاستی ها 
و مشــکات مصالح و منافع این کشور همیشه دستخوش نفوذ 
بیگانه از ایجاد عدم وحدت ملی سرچشــمه گرفته است. امتیاز 
وقت دادن به مخالفین نیز به چارچوب تفرقه کمک بیشــتری 
میکند. اولویت خواسته های اکثریت قریب به اتفاق مردم عراق 
در اســتقال  کشــور و حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و 
کاســتن از دخالت بیگانگان خاصه میشــود و اگر دولت عراق 
این زمینه را جدی تلقی نکند به سرنوشــت پیشــینیان خود 
دچــار خواهد شــد. دولت حتی برای بقای خود هم که باشــد 
نیازمند حمایت از حشد الشــعبی بعنوان ارکان اقتدار ملی در 
عــراق بوده و خواهــد بود و عدول از ایــن تکلیف ملی میهنی 
به وابســته کردن کشــور در عرصه امنیت و دفاع ملی و حتی 

اقتصادی خواهد انجامید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشــاره به اینکه ظرفیت های منطقه اوراســیا آن را به یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است، گفت: 
ایران چهار راه ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا است. یحیی رحیم صفوی صبح  دیروز سه شنبه در همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در انزلی با 
اشاره به اینکه امروز ساختار قدرت در نظام بین الملل در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ژئو استراتژیک در دوره گذار قرار گرفته است، اظهار کرد: هم اکنون 
در دهه دوم قرن بیست و یکم ساختار قدرت در جهان آرام آرام به سمت نظم جدیدی در حرکت است.وی با بیان اینکه این یک ساختار دو بخشی شرقی 
و غربی در نظام قدرت جهانی تفســیر می شــود، افزود: افول قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا از درون سرزمین خود آنها تا بیرون این سرزمین 

در مقیاس جهانی قطعی است.

پیدایش قدرت های جدید در عرصه اقتصادی و سیاسی
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به اینکه آمریکا دیگر تنها ابرقدرت جهان نیست بلکه یک قدرت در کنار سایر قدرت های نوظهور جهان است، گفت: 
شکست هژمونی آمریکا، کاهش تأثیرگذاری تحریم ها و سایر ابزارهای اقتصادی، سیاسی و رسانه ای برای اعمال فشار حداکثری علیه دولت ها و ملت های 
مســتقل و غیر همسو مثل ایران، روســیه و چین و برخی در دیگر کشورها ظاهر شده است.وی با بیان اینکه امروز شاهد پیدایش قدرت های اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی و امنیتی جدید در مقیاس منطقه ای در قاره اقیانوسیه و آسیا هستیم، تصریح کرد: اهمیت انرژی های فسیلی نفت با امنیت انتقال آن، 
وجود انرژی جهان در حوزه ژاپن در دریای خزر تا خلیج فارس و اهمیت انتقال آن، منطقه اوراســیا را تبدیل به یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد جهانی 
کرده اســت.رحیم صفوی ادامه داد: مســیرهای امن غیرقابل کنترل توسط رژیم ایاات متحده آمریکا و تسلطی که آمریکایی ها با قدرت بحری خود در 
اقیانوس های آرام و اقیانوس اطلس دارند اتحادیه اقتصادی اوراسیا رابط پیوندهای خارج از این منطقه را برای ما تبدیل کرده است.وی با بیان اینکه سران 
دولت ها، خبرگان تجارت جهانی خصوصاً در بخش حمل و نقل و اندیشمندان علوم اقتصاد سیاسی کشورهای عضو با تفاهم با یکدیگر نسبت به راهبردهای 
دولت های دشمن و رقیب و ضرورت اتخاذ راهبرد اقتصادی و سیاسی متناسب با نیازهای مشترک می توانند تأثیرگذار باشند، افزود: داشتن ظرفیت های 
عظیم و متنوع استراتژیکی و امنیتی و داشتن شبکه حمل و نقل ریلی، دریایی و زمینی و وجود مناطق آزاد در کشورهای عضو می توانند این اتحادیه را 

تبدیل به یک اتحادیه همه جانبه درون قاره ای و فرا قاره ای کند.

حجم یک میلیارد داری تجارت ایران به اوراسیا در دو سال گذشته
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران در ادامه با اشــاره به اینکه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی غیرقابل جایگزین جمهوری اســامی در دنیا کم نظیر است، 

اظهار کرد: ایران به عنوان یک چهار راه ترانزیتی محور می تواند محورهای چین، قزاقستان، آسیای مرکزی و خاورمیانه را به مدیترانه و اروپا وصل کند.
وی با بیان اینکه ترانزیت کاا ایران به روسیه و اروپا دیگر محور اقتصادی که در پیوند با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند مورد توجه قرار می گیرد، افزود: 
دولت های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بخش های خصوصی و مناطق آزاد اروپا با تعامل با سازمان همکاری شانگهای چین، تبادل تجاری ایران به آن 
را افزایش دهند.رحیم صفوی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای دیگر به شانگهای ۱5 میلیارد دار حجم مبادات کاا دارند، اضافه کرد: 
در حالی که روابط تجاری ایران در اتحادیه اوراسیا در حال حاضر یک میلیارد دار طی دو سال گذشته بوده اما این دو اتحادیه می توانند روابط اقتصادی 
و سیاسی خوبی برگزار کنند.وی داشتن ظرفیت های عظیم جمعیتی چند میلیاردی با وسعت سرزمینی و فضای بیش از 400 میلیون نفر منابع و ذخایر 
فلزی و انرژی و تکنولوژی و توان فضایی و ماهواره های قدرت شــبکه های حمل و نقل ریلی دریایی و سرزمینی و قدرت نظامی شبکه های اطاع رسانی، 
داشتن روابط و زمینه های تمدن و فرهنگ شرقی را از مهم ترین مزیت های عنوان کرد که می تواند ساختار جدید قدرت شرقی یا قدرت جهانی آسیایی 
را بر مبنای فرهنگ، اقتصاد و جمعیت در قرن بیست و یکم پایه گذاری کند.رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران تأکید کرد: ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

می توانند یک نقش اصلی را در این رابطه برای یک قدرت اصلی و آسیایی می توانند کارگزاری کنند.

 ایرادهای شورای نگهبان به طرح تأمین کااهای اساسی رفع شد

فروش سهام دولت برای تأمین منابع طرح
 برنامه های بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه؛

 سقف نرخ سود بین بانکی 
20 درصد شد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

کاهش 21 درصدی واردات در 7 ماه امسال

رئیــس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه های این بانک برای تقویت بازار ســرمایه اعام کرد: بانک مرکزی 
تأســیس صندوقهای جدید ســرمایه گذاری بادرآمد ثابت توســط بانکها را بامانع میداند.عبدالناصر همتی در 
یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقاء نقش بانک ها در اطمینان  بخشی به 
فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار ، مواردزیر را به عنوان نظر بانک مرکزی درجلسه عصر دیروز شورای عالی بورس 
اعام وتأکید کردم :وجود و گســترش فعالیت صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی 

برای سرمایه گذاران است....

معامله خیابانی دار در حکم  قاچاق ارز است
 وزیر بهداشت:

  به متخلفان محدودیت های کرونایی  
رحم نمی کنیم

 وزیر بهداشت گفت: یکی از حیاتی ترین مواقع تاریخ کرونا در کشور دو هفته ای است که از شنبه رقم 
می خورد و اگر غفلت کنیم مرگ های چهار رقمی خواهیم داشت. سعید نمکی پیش از ظهر دیروز  در 
جلسه ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان همیشه یکی از مراکز بزرگ تجمیع 
خیران بود که با شیوع ویروس کرونا همچنان نیازمند آنان هستیم و بنده نیز تاش کردم تا مدیریت 
این بیماری را برای نسل های آینده منعکس کنم.وی افزود: در بدترین روزهای فقدان منابع درکشور 
مدافعان سامت مجاهدانه تاش کردند و مظلومانه شهید می شدند درحالی که تلویزیون های معاند 
مدیریت بحران ما را مسخره می کردند و یکی از عوامل بسیار موثر در کشور هدایت، حمایت و رعایت 
مقام معظم رهبری شد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: یکی از تلخ ترین موارد در 
کشورما این است که مردم دچار مسائل اقتصادی شوند اما باید بدانیم که اولویت برتر قبل از معیشت 
و هرچیز دیگر سامت است و بعد مسائل دیگری چون اقتصاد باید مطرح شود.وی با اشاره به مصوبات 
جلســات مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: اولین جلسه ای که بعد از کرونا تشکیل شد بر این صحبت 
شد که باتوجه به اتفاق عجیبی  که در نظام سامت کشور رخ داده، تعیین مصادیق محدودیت های 
کرونایی به عهده وزارت بهداشت باشد و بعد از این مصوبه برای باعمل کردن تصمیمات این وزارت 
ملزم به اجرای طرح قرارگاه های مختلف از جمله محات شد تاعملیات اجرایی طرح ها صورت گیرد.

نمکی گفت: اولین گام ما در این طرح ها آموزش است چراکه اگر مردم را آگاه نکنیم و اقناع عمومی 
به درســتی صورت نگیرد ما جوابی برای برخی مسائل نداریم.وی بیان کرد: یکی از تلخ ترین موارد 
در کشــور این است که مردم دچار مسائل اقتصادی شــوند اما باید در نظر داشت که اولویت برتر، 
سامت مردم است و بعد باید مسائل دیگری چون اقتصاد مطرح شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی  تصریح کرد: یکی از حیاتی ترین مواقع تاریخ کرونا در کشور دو هفته ای است که از شنبه 
رقم می خورد و اگر غفلت کنیم مرگ های چهار رقمی خواهیم داشت.وی افزود: غفلت در این مقطع 
چه از سوی مردم و چه از سوی مسئواین به معنای باخت است پس اگر کسی تخلف کرد باید رحم 
نکنیم چراکه هرکس می تواند یک بمب ویروسی محسوب شود چراکه امروز قدرت سرایت ویروس به 
ده نفر رسیده و بیماری ها خانوادگی شده است.نمکی اظهار داشت: در اجرای پروتکل های بهداشتی 
قاطعیت را از دست ندهید و هرگونه کتمان و گذشت در این امر تعرض به حقوق دیگر شهروندان و 
اضرار به غیرمحسوب می شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در خصوص آموزش های ارائه 
شــده به مردم خاطرنشان کرد: ما در کشور تا ۱0میلیون سفیر سامت تربیت کردیم که ناگهان در 
باتاق کرونا گیر افتادیم. اما اهتمام به این موضوع که هرخانه دارای یک سفیر سامت باشد، دیگر ازم  
نیســت التماس کنیم که سفر نروید زیرا مردم دیگر خود آگاه هستند.وی گفت: عوامل ایجادکننده 
بیماری کرونا و شیوع آن دورهمی ها و مجالس است که باید این آموزش ها بتواند مردم را به درستی 
آگاه کنند تا در محله محور شــدن و خانواده محور شدن این طرح به ما کمک کنند.نمکی با اشاره 
به دستاوردهای ساخته شده کشور اظهار داشت: کیت هایی که در داخل کشور ساختیم به مراتب از 

کیت های کره ای بهتر بود و از امروز تولید این کیت ها به ۱00 هزار عدد می رسد.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران تأکید کرد:

اوراسیا منطقه ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی
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 ربیعی: گزیده خبر

همه ما در برابر جان مردم مسئول هستیم
ســخنگوی دولت گفت: دولت اهمالی در قبال جان مردم نخواهد داشت و همه ما در برابر 
جان مردم مسئول هستیم.علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با  
خبرنگاران گفت: مهمترین مســائل ما کماکان و در هفته گذشــته مسئله کرونا بود؛ این 
ویروس در دنیا خشــن تر شــده اســت و تاش های جهانی برای مقابله با آن نیز تجارب 
جدیدتری در درمان و رعایت پروتکل ها پدید آورده است.وی افزود: جهان  در مقابله دارویی 
با این بیماری در حال پیشرفت است ولی هنوز نمی توان زمان دقیقی برای درمان نهایی آن 
مشخص کرد. با پیگیری هایی که شاید از اسفندماه در کشور شروع شد، مراکز علمی کشور 
درباره داروهای کرونا تاش شایسته ای انجام دادند و ما اکنون از تولیدکنندگان داروهایی 
هستیم که در دنیا برای این بیماری تجویز می شود و تأثیراتی بر این بیماری دارد و هرچند 
که هیچ دارویی با تأثیر نهایی و به عنوان 100درصدی تأیید نشده است.سخنگوی دولت بیان 
کرد: تعطیات اخیر بار اقتصادی زیادی بر جامعه خواهد گذاشت اما ناچار به این تعطیلی 
هستیم و امیدواریم اقدامات دولت پاسخ مناسبی بدهد و شاهد مرگ ومیر کمتر هموطنان 
باشیم. برای ما رعایت پروتکل ها مهمترین هدف است و همه مردم باید به این پروتکل ها تن 
بدهند تا به ســمت ســامت جمعی حرکت کنیم.ربیعی گفت: ازم است اعام کنم هیچ 
تأخیری از پیشنهادهایی که از مجاری اصلی به ستاد آمده صورت نگرفته است؛ در تصمیم 
اخیر وزارت بهداشت که در جلسه ستاد مطرح شد و در همان جلسه تعطیلی تصویب شد، 
رئیس جمهور معتقد بودند که تعطیلی از سه شنبه اجرایی شود در همان جلسه برخی نهادها 
معتقد بودند اجرایی کردن مصوبه نیازمند زمان است تا اجرای آن موفق باشد، لذا اجرای آن 
به شنبه موکول شد؛ دولت اهمالی در قبال جان مردم نخواهد داشت و همه ما در برابر جان 
مردم مســئول هستیم.سخنگوی دولت در ادامه گفت: بعد از تولید دستگاه سی تی اسکن، 
تولید کیت های آزمایش پادتن، دستگاه )ونتیاتور(، داروهای مطرح در درمان کرونا، بنابر 
گزارش مطرح شده در دولت تولید کیت های تست فوری کرونا از این هفته بطور انبوه وارد 
فرآیند تشخیص و درمان قرار می گیرد. با توجه به شرایط پیش آمده در کشور که متاسفانه 
به خاطر عدم همراهی تعدادی از افراد جامعه  بوجود آمده است، کشور با وضعیتی مواجه 
شــده که باید تصمیمات متناســب با آن اتخاذ کرد. تعطیلی گسترده در شهرهای قرمز، 
فاصله گذاری فیزیکی، تست های گسترده، افزایش پوشش بیمه ای کرونا، غربالگری، قرنطینه 
مبتایان، ردیابی الکترونیکی و از همه مهمتر نهادینه سازی اجتماعی رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی  از عناصر استراتژی دولت است.ربیعی ادامه داد: پیش از این نیز گفته بودیم در 
دوگانه معیشت و ســامت، تصمیم گیری دشوار است؛ با این وصف ولی در نهایت، ماک 
تصمیم گیری نهایی، برنامه سامت افراد جامعه خواهد بود.وی افزود: تصمیم اخیر وزارت 
بهداشــت که مبتنی بر تعطیلی گسترده و فراگیر ارائه شده،  یک سیاست پویا برای همه 
کشــور است و چارجوبی برای تصمیمات آینده و دادن اختیار به استان ها نیز می باشد. بر 
مبنای آن، در هر شهری که به تشخیص ستاد ملی استانی دچار شاخص های ابتا و مرگ 
و میر شده باشد، تعطیلی براساس مناطق زرد، نارنجی و قرمز بطور گسترده اِعمال خواهد 
شــد. چنانچه پس از دو هفته نیز وضعیت تداوم داشته باشد، بنابر نظریه وزارت بهداشت 
محدودیت مجددا تمدید خواهد شد.سخنگوی دولت درباره مصوبات دولت اظهار داشت: در 
جلســه روز یکشنبه هیئت دولت نیز جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت اظهار 
داشــت هرگز بستن کل کشور را پیشنهاد نکرده بودند و اعتقادی هم به آن ندارند و هیچ 

جای دنیا هم این کار را نکرده اند. دولت مصوب کرد که انجام تست تشخیص کرونا با تکیه 
بر تولید کیت های داخلی به 100هزار عدد در روز افزایش یابد و در مراکز دولتی رایگان هم 
صورت بگیرد. بیماران کرونایی که بستری می شوند در صورت نداشتن دفترچه بیمه سامت 
به صورت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در حقیقت بیمه روی تخت صورت می گیرد و 
صرفا 10 درصد هزینه به عنوان فرانشــیز دریافت می کنند و آن هم در صورت مراجعه به 
مددکاری و احزار عدم توانایی دریافت نخواه شــد. داروهای مطرح مانند و حتی داروهای 
گران قیمتی مثل فاوی پیراویر، رمدسیور نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.ربیعی خاطر 
نشــان کرد: مراکز ســرپایی برای کرونایی دو برابر شد و به 5 هزار رسید؛ کلیه خدمات از 
آزمایش تست کرونا و داروهای آن در این مراکز رایگان خواهد بود. برای رفاه حال هم وطنان 
برای مراجعه کنندگان غیرکرونایی مراکز دیگری تمهید شد؛ مانند واکسن کودکان و زنان 
بارداری. در آخرین جلســه ســتاد ملی کرونا براساس مصوبه ستاد نزدیک به 150 شهر و 
کان شهر در حالت قرمز قرار دارند که تعطیلی های گسترده در آن شهرها ایجاد خواهد شد. 
این بدین معنا است که تعدادی بیکار و تعدادی مشکات و فشار اقتصادی و معیشتی روبرو 
خواهند شد. این موضوع از طرف رئیس جمهور دیروز در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مورد 
بحث قرار گرفت. تا پایان هفته وزارت رفاه جامعه هدف را مشــخص خواهد کرد و میزان 
اعتبار نیز از طرف سازمان برنامه و بودجه اعام خواهد شد.وی عنوان کرد: به نظر می رسد 
تعداد قابل توجهی از هم وطنان مشمول این طرح قرار بگیرند که روز شنبه در ستاد ملی 
کرونا مطرح خواهد شــد. همه این تصمیمات برای اثربخش کردن فاصله اجتماعی است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه هدف ستاد ملی مقابله با کرونا از بین رفتن تجمعات است، 
تصریح کرد: در صورتی که مردم و جامعه با ستاد همکاری نکنند، تعطیلی های مکرر هم 
بی فایده خواهد بود. اکنون مسئولیت پذیری تاریخی ایرانیان باید در این مقطع مجددا به دنیا 
نشان داده شود.سخنگوی دولت گفت: ایحه ای هم در دولت به منظور ارتقای فرهنگ صلح 
و ســازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختافات برای ساختار و تشکیات شوراهای حل 
اختاف، تنظیم و به مجلس ارسال شد.ربیعی در ادامه درباره بورس گفت: رصد بازار سرمایه 
و حمایت از بازار سرمایه به صورت مداوم در دستور وزرای ذیربط و شورای عالی بورس قرار 
دارد و رییس بانک مرکزی تصمیمات موثری در این زمینه اتخاذ کرده است. تسهیل برای 
اجازه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه فرصتی برای سرمایه گذاران 
ایجاد خواهد کرد. بانک مرکزی در این راستا به صندوق هایی که مدیریت آنها توسط بانک ها 
می باشند، افزایش ســقف داد. سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های ثابت و سهامی 
مختلف افزایش یافت به طوری که در بانکها از 10هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد 
تومان و در بقیه صندوق ها از 30 هزار میلیارد تومان به5 هزار میلیارد تومان، شــاهد این 
افزایش بودیم.وی افزود: این تصمیم فرصت خوبی را به سرمایه گذاران جدید می دهد که با 
مراجعه به بانک ها و به صورت غیرمســتقیم در این بازار سرمایه گذاری کنند. همچنین به 
بانک ها اجازه داد تا صندوق هایی که سرمایه گذاری با درآمد ثابت را ایجاد نمایند. همچنین 
برای شرکت های تامین سرمایه متعلق به بانک ها که می توانند افزایش سرمایه ازم را بدهند 
تســهیات ازم را ایجاد خواهد کرد.سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: در هفته جاری 
اولین شناســنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی صادر شــد و این اتفاق خوب و 
مبارک را به همه زنان سرزمین مان تبریک می گویم. متاسفانه تا پیش از این فرزندان حاصل 

از ازدواج زنــان ایرانی با مردان غیر ایرانی از کلیه حقوق اجتماعی خود از جمله داشــتن 
شناسنامه،  حق تحصیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بودند. بر اساس برآوردها بیش از 
150 هزار زن ایرانی با اتباع افغانستانی ساکن ایران ازدواج کرده اند و حدود 500 هزار فرزند 
حاصل این ازدواج ها اســت. از آن جایی که قانون درباره هویت این افراد بعد از 18 سالگی 
سکوت کرده بود، لذا این کودکان با مشکل هویت رسمی مواجه بودند.ربیعی بیان کرد: در 
هفته جاری مناســبت روز کتاب و کتابخوانی در 24 آبان را داشتیم؛ یکی از ارزش های به 
محاق رفته جامعه دیروز ما، کتاب خوانی است. تاثیرگذاری و نقش کتاب در نحوه اندیشیدن 
یک جامعه را نمی توان انکار کرد و برخی از کتاب ها قدرت ایجاد تحول در زندگی شخصی 
تــک تک ما را دارند. امیــدوارم از فرصتی که کرونا با محدود کردن فعالیت های عمومی و 
حضور در اجتماع به انســان ها داده است، این فرصت را برای ماها به وجود آورده باشد که 
مجددا به دنیای کتاب رجوع کنیم.وی هم چنین درباره کمبود ذخایر خونی کشور و لزوم 
مراجعه مردم برای اهدای خون اظهار داشــت: سخنگوی سازمان انتقال خون اخیرا اعام 
کرده که ذخایر خون کشور وضعیت مناسبی ندارند و با کمبود مواجه هستند. مراکز انتقال 
خون در بااترین ســطح، پروتکل ها و اصول بهداشتی را رعایت می کنند و با توجه به نیاز 
برخی بیماران مانند تااسمی که مصرف کننده همیشگی خون هستند از مردم درخواست 
می کنم سنت حسنه اهدای خون را بیشتر از قبل انجام دهند.سخنگوی دولت در ادامه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت تا به حال تصمیمی مورد نقد درباره آمریکا گرفته 
است؟ تصریح کرد: اقداماتی که انجام می دهیم در چهارچوب قانون یا مصالح عالیه ای است 
که در شورای عالی امنیت ملی و مجاری قانونی گرفته می شود.قطعا چیزی را دولت بدون 
طی مراحل و مجوزها انجام نداده و بنای ما در دولت واقعا این است که وارد این مجادات 
نشویم. کشاکش های سیاسی به نفع نظام، مردم و جامعه نیست. قطعا دولت دست به اقدامی 
غیر مصلحانه نخواهد زد اجازه دهید در این جور مواقع ما به وحدت ملی بیشتر تاکید می 
کنیم.ربیعی با بیان اینکه دیروز تفسیر نادرستی از تاش های دولت صورت می گیرد، گفت: 
نمی دانــم چرا عده ای از اینکه می گویند مســئله آمریکا به ما ربطی ندارد اما خودشــان 
خوشــحال یا ناراحت می شــوند. فارغ از اینکه در انتخابات آمریکا چه گذشته، یک تفسیر 
نادرست از فعالیت های دولت صورت گرفته، اگر ما از تحریم صحبت کرده ایم و از تحریم گران 
حرف زدیم این به عنوان چشم دوختن به خارج نیست. اگر ما از به دست آوردن حق ایرانیان 
از فرصت جهانی برای توسعه گفتیم و از عقب راندن تحریم حرف زدیم باید به طور جدی  
با آثار تحریم مقابله کرد اما تحریم هم باید عقب راند. در شــورای امنیت کاری کردیم که 
آمریکا حتی دو رأی هم نداشته باشد که این کار بزرگی است.وی افزود: چرا نباید این کار 
را انجام دهیم آیا این کار به منزله این اســت که شما چشم به خارج دوختید. این تفسیر 
نادرست ظلم به دولت و ستم به ملت است و ظلم دولت است برای این که این واقعیت را 
کتمان می کنند که دولت به رغم تحریم ها و تاش های دشــمنان برای پاشیدن ناامیدی 
تاش زیادی کرده است. علت بسیاری از نگرانی های موجود نسل های دهه شصت به بعد 
نبود امید است و وظیفه داریم در جهت امید فعالیت کنیم و زیرساخت های آن را باید آماده 
کنیم حتی باید فشــارهای سخت متحمل شــد در داخل تاش کردیم که اقتصاد ملی را 
تاب آور کنیم عدم این کار به مردم جفا است. حتی دادگاه های بین المللی رژیم آمریکا را به  

واسطه آسیب زدن به ایران به واسطه تحریم ها محکوم می کنند.

امیر صباحی فرد خبر داد؛
اعام آمادگی دانشگاه پدافند هوایی ارتش 

برای آموزش دانشجویان عراقی
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما در دانشــگاه پدافند هوایی خاتم 
اانبیاء)ص( آمادگی پذیرش دانشجو از کشور عراق و همکاری در زمینه انتقال 
دانش نظامی را داریم. صبح دیروز سرلشــکر ســتاد »معن زید ابراهیم علوان« 
فرمانده پدافند هوایی کشور عراق با حضور در ستاد نیروی پدافند هوایی با امیر 
ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده این نیرو دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار 
امیــر صباحی فرد با تأکید بر تعامل بین دو کشــور در تأمین امنیت هوافضای 
منطقه گفت: با ظرفیت دفاعی، که در کشــور ایران و کشور دوست و همسایه 
ما، عراق وجود دارد و با توجه به وجود ظرفیت های مناســب انسانی، آموزشی و 
زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری در حوزه ی تخصصی علوم پدافند 
هوایی، پذیرش دانشجوی عراقی در دانشگاه خاتم اانبیا )ص( می تواند نخستین 
گام این تعامل باشد.وی تصریح کرد: با همکاری دو کشور دوست و همسایه ایران 
و عراق، امنیت آســمان منطقه به خوبی تأمین می شود و همکاری با کشورهای 
همســایه در تأمین امنیت منطقه از راهبردهای جمهوری اسامی ایران است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین از آمادگی این نیرو در جهت تجهیز 
و تقویت سامانه های پدافند هوایی کشور عراق خبر داد و ادامه داد: ایران می تواند 
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی مشــترک با عراق داشته باشد و ما می توانیم در 
جهت تقویت شــبکه راداری عراق کمک کنیم.فرمانده پدافند هوایی عراق نیز 
در ایــن دیدار، گفت: ما از همکاری و تعامات نظامی بین دو کشــور در تأمین 
امنیت هوایی استقبال می کنیم و خواستار افزایش همکاری های فنی، اطاعاتی 

و عملیاتی بیشتر جهت تأمین امنیت هوافضای دو کشور هستیم.

در راستای همکاری دوجانبه؛
 فرماندهان نیروی هوایی ایران و عراق

 دیدار کردند
فرماندهــان نیروی هوایی ارتش ایــران و عراق به منظور بررســی زمینه های 
همکاری و هم افزایی دوجانبه دیــدار و گفتگو کردند.در ادامه دیدارهای هیئت 
عالی رتبه نظامی عراق با همتایان خود در کشــورمان، سرلشکر خلبان »شهاب 
جاهد علی« فرمانده نیروی هوایــی عراق با امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش در ستاد فرماندهی این نیرو دیدار و در خصوص زمینه های 
همکاری دوجانبه و هم افزایی منطقه ای گفتگــو کردند.در این دیدار طرفین با 
تاکید بر وجود زمینه های همکاری مشــترک عملیاتی، فنی، تعمیر و نگهداری 
سامانه های پروازی باسرنشین و بدون سرنشین و آموزش نیروی انسانی بر تعامل 
سازنده دوسویه تاکیدکردند.همکاری و هم افزایی عملیاتی در مبارزه با نیروهای 
تروریستی تکفیری و سایر نیروهای تهدید کننده امنیت پایدار دو کشور از دیگر 
محورهای مطرح شده در دیدار امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده با سرلشکر شهاب 

جاهد علی فرمانده نیروی هوایی عراق بود.

سردار یزدی در نشست خبری:
کشف احتکار ماسک، تب سنج و استیک 

خودرو از اقدامات بسیج بوده است
فرمانده سپاه تهران گفت: کشف احتکار استیک، خودرو، ماسک و تب سنج از 
اقدامات بسیج بوده است. سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد 
رسول اه )ص( تهران بزرگ در نشست خبری که صبح دیروز در ستاد فرماندهی 
این ســپاه و به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد اظهار داشت: محور 
برنامه های ما در هفته بسیج شامل خدمت رسانی به مردم و کسانی که نیازمند 
کمک های معیشتی و بهداشتی هستند است.وی ادامه داد: به دنبال ایجاد امید و 
شور و نشاط در میان مردم هستیم.فرمانده سپاه تهران حرکت در جهت تحقق 
شــعار سال را یکی دیگر از برنامه های ســپاه دانست و گفت ما با قدرت تحقق 
این شــعار را دنبال می کنیم، همچنین 110 میز خدمت در سراسر تهران برپا 
می شود تا در کمک به مردم برای حل مسائل و مشکاتشان تسریع شود.سردار 
یزدی برپایی مسابقات و جشنواره ورزشی و جشنواره مالک اشتر برای تکریم از 
رده های برتر ســپاه و بسیج و پویش سلیمانی ها برای ارائه خدمات به مردم را از 
دیگر برنامه های سپاه تهران دانست.وی با اشاره به برگزاری 3 رزمایش کمک های 
مؤمنان از ابتدای سال تا کنون به مردم گفت: مرحله چهار کمک های مؤمنان به 
مردم در هفته بســیج اجرا می شود و در کنار آن تجلیل از خانواده های شهدای 
سامت را در دستور کار داریم.فرمانده سپاه تهران گفت: کشف احتکار استیک، 
خودرو، ماسک، تب سنج و اقام بهداشتی از جمله اقدامات بسیج در این مدت 
بوده است.وی با اشاره به به اقدامات بسیج در برای مقابله با ویروس کرونا گفت: 
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون بیش از 40 میلیون ماسک را 
تولید کرده ایم. در هفته بســیج 2 میلیون بســته بهداشتی را میان نیاز مندان 
توزیع می کنیم.سردار یزدی گفت: بیش از ۶ هزار پایگاه بسیج در رزمایش های 
کمک مؤمنان حضور داشتند که در کنار این پایگاه ها گروه های جهادی بسیج در 
تهران و در مناطق مختلف کشور مشغول ارائه خدمات به مردم عزیزمان هستند 
این خدمات شامل ویزیت و درمان سرپایی، 500 پروژه عمرانی در تهران و 500 
پروژه محرومیت زدایی نیز در ســایر نقاط کشور توسط این گروه های جهادی 
اجرا شــده اســت.وی ادامه داد: در ماجرای کمبود آب در خوزستان گروه های 
جهادی ما وارد شده و سه منبع آب بزرگ در سه روستای محوری ایجاد کردند، 
این منابع کمک شــایانی به تأمین آب روستاهای منطقه دارند، همچنین ۷00 
صندوق اشــتغال زایی را توســط مردم و خیرین ایجاد کرده ایم که با وام های 
مختلف به بحث اشتغال زایی کمک شایانی کرده اند.فرمانده سپاه تهران گفت: 
با کمک خیرین برای نیاز مندان چندین تبلت و گوشــی هوشمند خریداری و 
به دانش آموزان اهدا شــد تا از این طریق بتوانند در کاس های آناین شرکت 
کرده و از تحصیل بــاز نمانند.وی تهیه جهیزیه برای نیازمندان را یکی دیگر از 
اقدامات سپاه تهران دانست و گفت: در ماه های گذشته 1500 جهیزیه توزیع و 
هزار جهیزیه دیگر هم در روزهای آینده اهدا خواهد شد.فرمانده سپاه تهران در 
ادامه به اقدامات سپاه تهران در حوزه اجتماعی گفت: تا کنون یک مرکز برای باز 
پروری معتادان در شرق تهران برای مردان ایجاد شده که بیش از 1500 نفر در 
این مرکز باز پروری شده اند و فاز دوم آن با ظرفیت هزار نفر در روزهای آینده 
افتتاح خواهد شــد. در کنار آن دو مرکز ویژه بانوان یکی در شرق تهران و یکی 
در غرب تهران تأسیس شده است.سردار یزدی راه اندازی کلینیک عارضه یابی و 
رفع مشکات صنعت در تهران را از جمله اقدامات انجام شده توسط سپاه تهران 
دانست و گفت: این کلینیک تا کنون مشکات بسیاری از کارگاه ها و تولیدی ها 
را حل کرده است.وی ادامه داد: بسیجیان ما تاکنون چندین شرکت دانش بنیان 
را تأســیس و محصوات مختلفی را تولید کرده اند که ما به آنها کمک کردیم 
تا بتوانند این محصوات را صادر کنند همچنین تا پایان سال یک پارک علم و 
فناوری در تهران تأسیس می شود.فرمانده سپاه تهران کمک به کادر درمان که 
درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند را یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط 

سپاه تهران دانست.

 سردار حاجی زاده: 
انتقام از اقدام آمریکا در ترور 

شهید سلیمانی حتمی و قطعی است
فرمانده هوافضای ســپاه در دیــدار وزیر دفاع عراق گفت: 
ملت ایران و عراق هیچ گاه فراموش نمی کنند که آمریکای 
تروریست حاج قاسم سلیمانی را که مهمان شما و در خانه 
شما بود، شهید کرد و نباید فراموش کنیم که قهرمان ملی 
عراق ابومهدی المهندس را آمریکا شهید کرد.جمعه عناد 
سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق همراه با سرلشکر شهاب 
جاهد علی زنگنه فرمانده نیروی هوایی، سرلشکر معن زید 
ابراهیم الســعدی فرمانده پدافند هوایی و سرلشکر سمیر  
زکی حسین فرمانده هوانیروز ارتش این کشور با حضور در 
پارک ملی فن آوری نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی با سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده دیدار 
و از نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی های راهبردی 
این نیرو نیز بازدید کردند.فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
در این دیدار با  ابراز خرســندی از حضور هیئت عالی رتبه 
عراقــی در ایــران و بازدید از نمایشــگاه دســتاوردها و 
توانمندی های نیروی هوافضای سپاه گفت: این دستاوردها 
که در حوزه های پهپادی، موشــکی، پدافنــدی، پروازی، 
راداری و فضایی حاصل شــده اســت محصول تاش های 
جوانان و نخبگان کشــور بوده و به صورت کامًا بومی رقم 
خورده اســت.وی با اشــاره به اهمیت  توسعه و گسترش 
همکاری های دفاعی،  آموزشــی و تبــادل تجارب بین دو 
کشــور، لزوم توجه به  راهبردها و نقشه های پلید دشمنان 
امت اســامی به ویژه رژیم تروریستی آمریکا برای منطقه 
از جمله کشــور عراق را مهم ارزیابی کرد و افزود: آمریکا 
همــواره در پی چاه های نفــت و تجزیه عراق و تفرقه بین 
ملــت و مســئولین این کشــور است.ســردار حاجی زاده 
همکاری های آموزشی، عملیاتی و مستشاری سپاه با ارتش 
عراق طی دوران مبارزه با داعش و تروریســم تکفیری در 
این کشور را تعیین کننده و سرنوشت ساز توصیف و تصریح 
کرد: جمهوری اســامی ایران، دوست دوران سخت ملت 
عراق بوده اســت و همــواره به یکپارچگــی و قدرتمندتر 
شدن این کشور می اندیشد.فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
همچنین انتقام از اقدام آمریکا در ترور ســردار ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی را حتمی و قطعی دانست 
و خاطرنشــان کرد: ملت ایران و عــراق هیچ گاه  فراموش 
نمی کنند که آمریکای تروریست حاج قاسم سلیمانی را که 
مهمان شما و در خانه شما بود، شهید کرد و نباید فراموش 
کنیــم که قهرمان ملی عراق ابومهدی المهندس را آمریکا 
شــهید کرد.جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق 
نیز با قدردانی از یاری بخشی ایران به مبارزه ارتش و ملت 
عراق با تروریســم داعش گفت: عراق هیچ گاه حمایت های 
برادرانه جمهوری اسامی ایران از عراق در مقابله با داعش 
را فراموش نخواهد کرد و امیدواریم با توســعه همکاری ها 
و مناسبات فی مابین  توانمندی های نیروهای مسلح عراق 
برای مقابله با دشــمنان اســتقال، امنیت و آرامش این 

کشور تقویت شود.

معــاون اول رئیس جمهور گفــت: من به 
مــردم عزیز ایــران اطمینــان می دهم که 
دولت و نهادهای حاکمیتی تاش می کنند 
که با کمک های باعوض و اعطای وام های 
قرض الحسنه، فشــار اقتصادی را بر اقشار 
جهانگیری  کنند.اسحاق  کمتر  آسیب دیده 
معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز)ســه 
شــنبه( در مراســم افتتاح و بهره برداری از 
خط تولید کیت تشــخیص سریع ویروس 
کرونا که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( راه اندازی شده است، گفت: افتتاح 
این خط کاری بزرگ، علمی و دانش بنیان 
است که کشــور به شدت به آن نیاز دارد و 
به همه محققان، دانشمندان و فرهیختگانی 
که در این کار بزرگ مشــارکت داشــتند 
تبریــک می گویم.وی با اشــاره به اینکه در 
مقطع کنونی یکی از دغدغه های مشــترک 
ملت ایران موضوع ویروس کرونا و پیامد های 
آن اســت، گفت: افتتاح خــط تولید کیت 
تشخیص سریع ویروس کرونا اقدامی موثر 
در جهت تشــخیص و شناســایی سریع و 
قطع زنجیره این بیماری اســت.معاون اول 
رئیس جمهور ضمن تبریک به رهبر معظم 
انقاب و ملت ایران گفــت: بهره برداری از 
این طرح در جهــت جهش علمی، فناوری 
و تقویت شــرکت های دانش بنیان اســت.

جهانگیــری با بیــان اینکه ایــران در یک 
شرایط خطیر و حساســی قرار دارد، گفت: 
همه آحاد ملت ایران متوجه شرایط سخت 
مواجهه با کرونا قــرار دارند و اخبار آن را با 
حساسیت دنبال می کنند. همین طور همه 
نهادهای مسئول و مدیریتی به دنبال چاره 
و راهگشــایی هستند تا این شــرایط را به 
بهترین نحو کنترل کنند.وی با ابراز تاسف 
از آمار اعام شــده در خصوص مبتایان و 
درگذشتگان کرونا در روز گذشته، گفت: باید 
حتما برای مقابله با کرونا بیش از پیش چاره 
اندیشی کنیم، همانطور که در ابتدای شیوع 
این بیماری اعام شــد کــه کرونا بیماری 
نوظهور و عالم گیر اســت و هــر چه زمان 
پیش مــی رود خبرهای جدیدی از عملکرد 
این ویروس توســط محققان و دانشمندان 
مشخص می شــود، مهم است که مدیریت 
مقابله با کرونا با اتکا به تصمیمات روزآمد و 
نیز جامع بتواند برنامه ریزی مناسبی در این 
خصوص انجام دهد.معاون اول رئیس جمهور 

ادامه داد: ویروس کرونا تنها سامت انسان ها 
را تحت تاثیر قرار نداده اســت بلکه به همه 
ابعاد زندگی ما در حوزه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و روانی دست اندازی کرده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مقابله با کرونا 
مســئله ای ملی اســت و معطــوف به یک 
وزارتخانه، دستگاه و یا یک استان نمی شود، 
گفــت: همه قوا، نیروها و نهادها احســاس 
می کنند که مقابله با کرونا در اولویت نخست 
کشور است. حتی رهبر معظم انقاب برای 
نشــان دادن اهمیت این موضوع مهمترین 
جلسه ای که به طور حضوری برگزار کردند 
مربوط به ستاد مبارزه با کرونا بود و نظرات 
و راهکارهــای خود را در آن جلســه اعام 
کردند.وی افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا با 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت 
و در آن از همه بخش ها غیر از دولت حضور 
دارند. ستاد بعد از شکل گیری به تایید رهبر 
معظم انقاب نیز رســید و مصوبه اش برای 
همه ازم ااجرا است. ما نیز در دولت تاش 
کرده ایم تا بدون کوچک ترین بحثی زمینه 
اجرای مصوبات ستاد را فراهم کنیم.معاون 
اول رئیس جمهور گفت: با تاکید رهبر معظم 
انقاب بســیاری از مسائل نظیر راهپیمایی 
اربعین، زیــارت حرم های مطهــر و حتی 
برگزاری نمازهای جماعت و جمعه تعطیل 
شــد و ایشان فرمودند آنچه ستاد تشخیص 
می دهد باید به همان عمل شود.جهانگیری 
با بیان اینکه باید بســیج عمومی و همگانی 
که تاکنون برای مقابله با کرونا شکل گرفته 
به خوبی تقویت شود، گفت: نباید احساس 
کنیم که به خاطر مرور زمان با موضوع کرونا 
به طور عادی برخورد کنیم. تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا بســیار مهم است و این 
تصمیمات جدید که توســط وزرای کشور 
و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعام 
شــد باید با جدیت اجرا شود.وی با اشاره به 
تعطیلی دو هفته ای در شــهرهای پرخطر، 
گفــت: امیدوارم با کمک همه دســتگاه ها 
و همکاری مــردم بتوانیم از این مرحله نیز 
عبور کنیم و جلوی چرخه شــیوع کرونا را 
بگیریم.معــاون اول رئیس جمهور در ادامه 
گفــت: باید در کنار ایــن تصمیمات تدبیر 
ازم برای کمک به آسیب دیدگان اقتصادی 
و اجتماعی ناشــی از کرونا نظیر بیکاری و 
مسائل معیشتی اتخاذ شود. دیروز پیش از 

این مراسم در جلسه ستاد اقتصادی دولت 
که به ریاســت رئیس جمهور برگزار شد به 
دنبال راهکارهایی بودیم تا در این شــرایط 
ســخت تحریم و محدودیت هــا بتوانیم به 
انجام  نیازمند کمک های معیشتی  اقشــار 
دهیم.جهانگیری افــزود: من به مردم عزیز 
ایران اطمینان می دهم که دولت و نهادهای 
حاکمیتی تاش می کنند که با کمک های 
باعوض و اعطای وام های قرض الحســنه، 
فشار اقتصادی را بر اقشار آسیب دیده کمتر 
کنند و امیدوارم خیرین و بخش هایی نظیر 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( نیز 
در ایــن زمینه به دولت کمک کنند.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
شــرایط کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکا 
چهره ضدانســانی و ضدبشری دولت فعلی 
این کشــور را بیش از پیش نمایان ساخت، 
گفت: در روزهای نخســت شــیوع بیماری 
که کشور ما دچار مشــکات متعددی در 
تهیــه ملزومات مورد نیاز کادر پزشــکی و 
درمانی کشــور بود، دولت آمریــکا مانع از 
ارسال ملزومات مورد نیاز بخش بهداشت و 
درمان به کشور شد.معاون اول رئیس جمهور 
افزود: متاســفانه آنها از کثیف ترین کارهای 
ضد انســانی پرهیز نکردند و مانع از ارسال 
ملزومات شدند که پول آن پرداخت شده بود 
و بــرای حمل با هواپیما در انتظار بارگیری 
قرار داشت. حتی گزارش دادند که در کشور 
کره جنوبی که بیش از ۷ میلیارد دار پول 
داشتیم توافقاتی با وزارت خزانه داری آمریکا 
برای ارســال دارو انجام شده بود و موافقت 
اولیه را اعام کــرده بودند اما هنگام حمل 
آن اعــام کردند که دوبــاره آمریکایی ها با 
ارسال دارو مخالفت کردند.جهانگیری افزود: 
ما با چنین دولتی روبرو هســتیم. مدیران 
و کادر پزشــکی کشــور ما موفق شدند در 
شرایط کرونایی این بیماری را تا حد ممکن 
کنترل کنند. این در حالی بود که وضعیت 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی که از همه 
ایــن امکانات برخوردار هســتند بهتر از ما 
نوع دوستی  و  ایثارگری  نیســت.وی گفت: 
مردم ما در این برهه حساس خود را نشان 
داد و روسیاهی برای دولت آمریکا و شخص 
آقــای ترامپ باقی خواهــد ماند که چنین 
اقدامات ضد انســانی انجام دادند. به همین 
دلیل است که وقتی این شخص مفتضحانه 

از سوی مردم آمریکا کنار زده می شود، مردم 
کشــور ما خوشحال می شــوند.معاون اول 
رئیس جمهور ادامــه داد: کار بزرگی که در 
این مقطع انجام شده فرهنگ سازی و اعتماد 
به شرکت های دانش بنیان در کشور است. 
دیروز این موضوع به گفتمان رسمی تبدیل 
شده به طوری که در جلسه روز گذشته در 
بانک مرکزی در فهرســت بخش هایی که 
تسهیات به آنها پرداخت می شود سرفصل 
جدیدی برای نخستین بار با عنوان تسهیات 
شــرکت های دانش بنیان بــاز کرده بودند.

جهانگیری تاکید کــرد: کارهای تحقیقاتی 
و علمی برای ملزومات پزشــکی و دارویی 
باید مستمر و تا پایان کار انجام شود. دیروز 
اکثر داروهای مورد نیاز در مواجهه با کرونا 
در کشــور تولید می شود تا بخش بهداشت، 
درمان دغدغه ای از این بابت نداشته باشند. 
باید به مردم اطمینان داد و وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن باشد 
که برای تولید واکســن تــاش مجدانه ای 
انجام می دهد و من نیز به عنوان خدمتگزار 
شــما در ارتباط با این موضوع همواره وقت 
خواهم گذاشــت. این موضوع به طور جدی 
باید در دســتورکار همــه گروه های علمی 
و تحقیقاتی باشــد. خبرهای خوش در این 
خصوص وجود دارد که ان شــاءاله بتوانیم 
دغدغه مردم را مرتفع کنیم.وی افزود: البته 
اگر واکســن کرونا در دنیــا زودتر از داخل 
کشور تولید شود با تمام توان برای خرید آن 
اقدام خواهیم کرد. در این زمینه منابع مالی 
ازم وجود دارد و با وجود همه محدودیت ها 
به دلیل آنکه اولویت کشــور است پول آن 
را برای خرید تهیه خواهیم کرد و نخواهیم 
گذاشــت که بگوینــد واکســن کرونا در 
گوشه ای از دنیا تولید شده و مردم ایران به 
خاطر مســائل مالی به آن دسترسی ندارند. 
آنقدر تــوان داریم که بتوانیم منابع ارزی را 
به هر کجای دنیا ارســال کرده و واکسن را 
به کشور بیاوریم.معاون اول رئیس جمهور در 
خصوص مصوبات ستاد ملی کرونا گفت: باید 
کاری کنیم همه صاحب نظران در این حوزه 
نظراتشان شنیده شود، تشکیل اتاق های فکر 
و گروه های مشاوره می تواند در این خصوص 
تاثیرگذار باشد تا همه احساس کنند که در 
این کار بزرگ نظراتشــان مــورد توجه قرار 

گرفته است.

 جهانگیری: 
دولت و نهادهای حاکمیتی فشار اقتصادی بر اقشار آسیب دیده را کاهش می دهند
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گزیده خبر  ایرادهای شورای نگهبان به طرح تأمین کااهای اساسی رفع شد

فروش سهام دولت برای تأمین منابع طرح
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی با بیان »درباره رفع ایراد های 
طرح تأمین کاا های اساسی جلساتی را با اعضای شورای نگهبان برگزار کرده ایم«، افزود: 
با اصاحات جدید، این طرح در جلســه علنی سه شــنبه به رأی گذاشته می شود. سید 
احسان خاندوزی ابراز کرد: روند همکاری مجلس و دولت خوب و سازنده است و از نظر 
کارشناسی دولت در مصوبات استفاده می کنیم.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسامی گفت: براساس نظر کارشناســان، منابع مورد نیاز این طرح که 30هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده است در چارچوب قانون تأمین می شود.وی با بیان اینکه 
ایراد شورای نگهبان از این مصوبه، مشخص نبودن منابع مالی آن است افزود: دولت اکنون 
11 درصد معادل 10هزار میلیارد تومان ســهام بانک ملت، 11هزار میلیارد تومان سهام 
پاایشــگاه تهران، 26هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، 45هزار میلیارد تومان سهام 
فواد مبارکه و 14هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را دراختیار دارد که منابع مورد نیاز 
طرح تأمین کاا های اساسی جزیی از این ارقام است و اگر تدبیر و اراده ای باشد این منابع 
به طور قطع قابل وصول اســت.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا نیست 
طرح هایی مثل تأمین کاا های اساسی با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود 
و فرآیند آن طوانی شود لذا خوشبین هستم به زودی این مصوبه با تأیید شورای نگهبان 
اجرایی شود.سید احسان خاندوزی اضافه کرد: در مصوبه روز 2شنبه کمیسیون برنامه و 
بودجه برای تأمین کاا های اساسی تاش شد مصوبه صحن علنی بدون ایراد یا کمترین 
ایراد به شورای نگهبان ارسال شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل نیاز 
به این مصوبات به وســیله برخی سیاستگذاران در دولت انکار و از کمک مجلس به مردم 
به اعانه تعبیر می شــود در حالی که همه شاخص های مربوط به فقر، نابرابری درآمدی، 
مراجعه به نهاد های حمایتی و ناهنجاری های اجتماعی به ما می گوید جامعه فشار سختی 
را تحمل می کند.وی افزود: بسیار دور از منش سیاستمداران جمهوری اسامی است که 
در شــرایط کنونی به جای اینکه برای رفاه و حمایت از افرادی که زیر خط فقر هســتند 
تاش کنند و شــرمنده باشند که چرا در شش ــ هفت سال گذشته این کار را نکردند 
مقابل اقدام مجلس موضع گیری می کنند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
مجلس شورای اسامی بنا ندارد در دام مصوبات شتاب زده غیر کارشناسی یا پوپولیستی 
بیفتد و تا حد ممکن تاش کرده است منابع این طرح، واقعی و کارشناسی باشد و تورم 
ایجــاد نکند.وی درباره مصوبه مالیات بر خانه های خالی نیز اظهار کرد: در کمیســیون 
اقتصادی مجلس، اصاحات مورد نظر شــورای نگهبــان را انجام دادیم و این طرح برای 
صحنی علنی مجلس ارســال شده است و در روز 4شنبه یا هفته آینده در صحن علنی 
مطرح می شود.نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: درباره تعریف خانه های 
خالی، نمایندگان مجلس از ســطر نخســت قانون مالیات بر خانه های خالی که 5 سال 
پیش به تأیید شورای نگهبان رسیده است و اجرا می شود استفاده کرده اند.آقای خاندوزی 
افزود: اگر وحدت رویه بین شــورای نگهبان و مجلس شورای اسامی وجود داشته باشد 
مشکات سریع تر رفع و حل می شود.وی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده که 12 
سال است در کشور، آزمایشــی اجرا می شود شورای نگهبان اختیارات شورا های شهر و 
روســتا را برای تعیین عوارض یا اختصاص آن تأیید کرده اســت، اما امروز که این قانون 
برای دائمی شدن در حال تصویب است شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تکرار کرد: وحدت رویه می تواند دستور کار های 
تعاملی بین مجلس و شورای نگهبان باشد.خاندوزی خاطرنشان کرد: ایراد شرعی شورای 
نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه های خالی این اســت که مالیات باید در دوره ضرورت 
گرفته شــود در حالی که نظر اقتصاددانان چیز دیگری است و در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، شورای نگهبان اخذ مالیات را از فقرا خاف شرع می داند در حالی که اقتصاددانان 

اخذ مالیات را برای همه یکسان می دانند.

وی گفت: برای این مشکل باید چاره اندیشی شود.
 هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شــورای نگهبان نیز درباره بازگرداندن طرح تأمین 
کاا های اساسی از شورای نگهبان به مجلس شورای اسامی گفت: شورای نگهبان با توجه 
به شرایط معیشــتی جامعه از این طرح ها استقبال می کند، اما شورای نگهبان براساس 
قوانین و اصل 75 طرحی را که بار مالی داشته باشد، اما منابع تأمین آن مشخص نباشد 
نمی تواند تأیید کند.وی افزود: پایه اصلی این مصوبات تأمین مالی اســت که دولت باید 
از آن حمایت کند.عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قاعده بر این است که در بودجه 
براساس درآمد ها هزینه ها را پیش بینی کنیم و اگر بین سال مصوبه ای بدون آنکه منابع 
آن دیده شــود تصویب شود انضباط مالی کشور به هم می ریزد.وی ادامه داد: راهکار این 
است که نمایندگان مجلس منابع را در طرح های پیشنهادی ببینند و نظر موافق دولت 
را جلب کنند.عضو حقوقدان شــورای نگهبان گفت: مجلس شــورای اسامی در مصوبه 
تأمین کاا های اساسی منابع مالی را در نظر گرفته بود، اما این منابع برای اجرای مصوبه 
کفایت نمی کرد و دولت نیــز مخالف این مصوبه بود.وی با یادآوری اینکه ایراد اصل 75 
جزو پرتکرارترین ایراد های شورای نگهبان است اضافه کرد: به نظر می رسد منابع مصوبه 
تأمین کاا های اساســی سیال اســت و محل تأمین آن مشخص نیست.عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان گفت: این که وسط ســال به دولت بگوییم از اموالی که در اختیار دارد 
برای اجرای این طرح اختصاص دهد ممکن اســت دولت نپذیــرد یا اینکه آن را واگذار 
کرده باشــد.وی درباره رد طرح مالیات بر خانه هــای خالی نیز گفت: همه عاقه مندیم 
در این شــرایط اقتصادی مشکات مردم رفع شود، اما شــورای نگهبان صاحیت دارد 
مصوبات را براساس قانون اساسی و شرع مقدس بررسی کند تا مشکلی جدید برای مردم 
ایجاد نشــود.آقای طحان نظیف گفت: این مصوبه در پی افزایش عرضه مســکن بود، اما 
شــورای نگهبان 20 ایراد قابل رفع از آن گرفت که همه آن ها به جز سه چهار مورد رفع 
شده است.عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: تعریف خانه های خالی، مهلت 4 ماه 
برای فروش و اجاره دادن خانه ها، خانه هایی که رایگان در اختیار دیگران است و تعیین 
تکلیف خانه هایی که یک ســال پس از انقضای پروانه ســاخت تکمیل نشده اند ابهامات 
شــورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه های خالی اســت.وی گفت: مهمترین ایرادات 
باقی مانده این مصوبه اجاره نرفتن خانه به هرعلت از جمله اختاف یا حکم قضایی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: باید دقت کنیم در تأیید مصوبات به قصد کمک 
به عده ای، به عده ای دیگر اجحاف نشود.وی گفت: در برخی موارد ضمانت اجرایی بسیار 
ســنگینی برای تأیید مصوبه ها وجود دارد و در برخی موارد شورای نگهبان با دوره های 

مختلف مجلس شورای اسامی همراهی کرده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز:
 معامله خیابانی دار در حکم

 قاچاق ارز است
امیرمحمد پرهام فر گفت: بخش زیادی از تقاضا در بازار ارز غیرواقعی و دالی 
است و اخیراً وزارت اطاعات اقدامات مثبتی در مقابله با داان انجام داده 
اســت.، پرهام فر، با بیان اینکه بخشی از تقاضای بازار ارز مربوط به نیازهای 
حقیقی جامعه مثل نیاز به واردات، ارز دانشــجویی و ارز مسافرتی می شود، 
تاکید کرد: بخش زیادی از تقاضا هم مربوط به سفته بازی و داان است و 
قطعاً برخوردهایی که وزارت اطاعات و نهادهای امنیتی در چند وقت اخیر 
در یزد و اصفهان با این افراد داشــته اند، بسیار مفید و اثربخش بوده است.

وی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است که هیجانات کاذب تأثیر قوی تری 
بر افزایش نرخ ارز داشــته است و عمدتاً مؤلفه های تعیین کننده اقتصادی و 
مالی را تحت شعاع قرار داده است، خاطرنشان کرد: بارها شاهد بوده ایم که 
در فضای حقیقی اقتصاد هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اما ارز به شــکل کاذب 

روند صعودی پیدا کرده است.

شباهت بازار فردایی ارز به قماربازی
مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با بیان اینکه بازار 
فردایی ارز تأثیر بســزایی در دامن زدن به هیجانات کاذب بازار دارد، گفت: 
در فواصل زمانی گوناگون این ســتاد بر اســاس تجربیات کارشناسان خود 
اطمینان داشته که نرخ ارز دارای حباب است و به زودی ریزشی خواهد شد.

پرهام فر با بیان اینکه نهادهای امنیتی از ســال 97 تاکنون بارها با داان 
برخورد کرده اند، ادامه داد: نمونه بارز التهاب آفرینی در بازار ارز، بازار فردایی 
اســت، چراکه در این بازار یک اسکناس دار هم مبادله نمی شود و شباهت 

خاصی با قماربازی دارد.

مردم عادی بازنده اصلی بازار ارز
وی با اشــاره به اینکه اخیراً شاهد بودیم برخی از سوداگران با هیاهوی دار 
50 هزارتومانی به مردم عادی حجم زیادی ارز در نرخ 30 تومان فروخته اند، 
ادامــه داد: به طور کلی تمام نوســانات هیجانی بــازار ارز معطوف به رفتار 
داان است که مصداق بارز عنوان مجرمانه کاهبرداری است.مدیرکل دفتر 
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با عنوان اینکه تصور غلطی شایع 
شده که ســرمایه گذاری در ارز ضامن حفظ ســرمایه و دارایی افراد است، 
گفت: بازار ارز غیر رســمی یک بستر التهابی و هیجانی است که هیچ موقع 
نمی تواند فرصتی برای سرمایه گذاری باشد و مردم عادی همیشه بازنده این 
بازار بوده اند.هام فر با بیان اینکه برخی مردم به اشــتباه برای حفظ سرمایه 
خود به بازار پُر ریســک ارز روی آورده اند، عنوان کرد: در همین هفته های 
گذشته شاهد بودیم که همزمان با انتخابات آمریکا دار ناگهان کاهش یک 

سومی نرخ را تجربه کرد.

معامله خیابانی دار در حکم قاچاق ارز است
مدیرکل دفتر پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با اشاره به اینکه 
طبق قانون مبارزه بــا قاچاق کاا و ارز هرگونه خرید، فروش، حمل و نقل، 
نگه داری و حواله غیرمجاز ارز در حکم قاچاق تلقی می شــود، افزود: دالی 
و فروش ارز در خیابان غیرقانونی اســت و فقــط صرافی های دارای مجوز، 
امکان معامله ارز را دارند.وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی مطابق با قانون 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز ضوابط ممنوعیت معامله ارز در خارج از صرافی ها 
را در ســال های قبل، اباغ کرده است.این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: 
صرافی ها تنها مرجع معتبر برای خرید و فروش ارز هستند اما به علت اینکه 
برای فروش ارز به افراد حقیقی محدودیت دارند، افراد برای تأمین نیاز مازاد 

خود بعضاً به بازارهای غیر رسمی سوق پیدا می کنند.

 امضای تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی 
 و دانشگاه جامع علمی کاربردی 

استان اصفهان 
مســعود گلشــیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان 
موضــوع مهارت آمــوزی و تربیت نیــروی متخصص 
موردنیاز صنایع، بســیار مورد توجه قرار گرفته است، 
از انعقاد تفاهم نامه هایی با دانشــگاه های مطرح خبر 

داد.وی با بیان ضرورت هدفمند بودن انتخاب رشــته دانشگاهی، افزود: دانشگاه 
های علمی و کاربردی دارای ســاختار مناســبی برای عجین نمودن صنعت و 
دانشگاه هستند.گلشیرازی تربیت نیروی انسانی ماهر در شرایط کنونی را، ضامن 
توســعه فعالیت های بنگاه ها در آینده و انعقاد چنین تفاهم نامه هایی را موثر 
در ارتقای شــاخص های این حوزه دانســت.در ادامه محمدرضا رجالی، رئیس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، افزایش اشتغال در سطح ملی و استانی 
را مهــم ترین دغدغه اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد و گفت: دانش آموزان از 
سنین پایین با یادگیری مهارت در کنار علم، می توانند در مرتفع سازی بحران 
نیروی انســانی ماهر در صنایع موثر باشند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، تشــکیل شورای مشترک بین اتاق بازرگانی و دانشگاه علمی کاربردی 
را در احصای نحوه عملیاتی نمودن تعامل هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه حایز 
اهمیت دانست.در این جلسه، بهزاد رضایی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته، قصد داریم مهارتکده 
هایی هم عرض دانشــکده های تخصصی، همچنین مجتمع های آموزش عالی 
مهارتــی ایجاد کنیم.رضایی، این امر را زمینه ســاز ایجاد مجتمع های آموزش 
عالی در شهرک های صنعتی دانست و اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن این 
طرح، عاوه بر کاهش چشمگیر هزینه ها، مباحث مدیریتی نیز راحت تر انجام 
خواهد شــد.وی ابراز امیدواری نمود که با تدوین چشم انداز 5 ساله دانشگاه و 
پیش بینی نیازهای آمایش اســتان در حوزه اشتغال و کارآفرینی، بتوان الگویی 

در سطح کشور ایجاد کرد.

جزئیات جلسه مجلس و دولت درباره تأمین منابع یارانه سوم
  ۴۰هزار میلیارد تومان منابع مازاد

 تعریف شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی جزئیات جلسه اخیر این 
کمیسیون با نمایندگان دولت درخصوص ســازوکار تأمین طرح یارانه کااهای 
اساســی را مطرح کرد.احســان ارکانی با اشاره به جلسه شــب گذشته اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با نمایندگان دولت درخصوص 
تأمین منابع طرح یارانه کااهای اساســی گفت: در این جلسه نمایندگان بانک 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه و... حضور داشــتند و درباره زوایای مختلف 
منابع قابل اتکا برای پرداخت یارانه کااهای اساسی بحث شد.به گفته این نماینده 
مجلس، در جلســه اخیر کمیسیون پیشنهادات جدید مجلس درخصوص تغییر 
نرخ ارز محاســباتی در گمرک و همچنین افزایش مالیات و عوارض تراکنشهای 
با رقم باا مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی افزود: متأسفانه نمایندگان دولت 
تأکید داشتند در طرح مجلس رقم قابل توجهی از محل افزایش عوارض تراکنش ها 
به دســت نخواهد آمد که البته این موضوع از ســوی نمایندگان تأیید نشد، اما 
بررسی ها در این حوزه ادامه خواهد داشت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: طی یکی دو روز آینده منابع مربوط به طرح یارانه کااهای اساسی پخته تر 
خواهد شــد؛ اما  تأکید اصلی روی واگذاری اموال و دارایی های مازاد دولت است.

ارکانی ادامه داد: به هر حال دولت باید اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار کند 
و درآمــد حاصل نیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد، در روزهای آینده نیز طرح 
مجلس در این حوزه تکمیل و نتایج آن اعام و در صحن مجلس تصویب خواهد 
شد.دیوان محاسبات در مکاتبه ای رســمی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
اعام کرده اســت که از محل ردیف های درآمدی مربوط به واگذاری شرکتهای 
دولتــی و  فروش اموال و دارایی های مــازاد دولتی حدود 22هزار میلیارد تومان 
درآمد مازاد کسب شده است؛ بر این اساس درآمد کسب شده از محل ردیف های 
مذکور نسبت به سقف مصوب بودجه حدود 183درصد رشد داشته است.به گفته 
این نماینده مجلس، کلیه ارقام و اعداد اعام شــده از ســوی دیوان محاسبات از 
اطاعات خزانه داری کشور است؛ اما داده های سازمان برنامه بیشتر موارد تخمینی 
اســت و اعتبار کمتری دارد.ارکانی با اشاره به آخرین توافقات کمیسیون برنامه 
و بودجه برای مشــخص شــدن محل منابع طرح یارانه کااهای اساسی گفت: 
بر اســاس پیگیری های صورت گرفته مشخص شد از  وصول اقساط سهام دولت 
به میزان 2800میلیارد تومان درآمد ایجاد می شــود.همچنین از محل واگذاری 
ای تی اف پاایش مربوط به ســهام 4 پاایشــگاه بزرگ در بورس حدود 18هزار 
میلیارد تومان و از واگذاری باقی مانده ســهام شرکتهای صنعتی 12هزار میلیارد 

درآمد و منابع جدید و فراتر از بودجه 1399 کسب خواهد شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
وضعیت اقتصادی رو به بهبودی 

است
یکصد و هشــتاد و دومین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی به 
ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
برگزار شد و در ادامه مباحث جلسه گذشته، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گزارشی از روند آماده سازی و نهایی شدن ایحه بودجه 
سال 1400 ارائه کرد.حســن روحانی رییس جمهور با تاکید بر 
اولویت تدوین ایحه بودجه بر اســاس واقعیت های اقتصادی و 
در عین حال تداوم برنامه های توســعه کشور، رشد و رونق تولید 
و ایجاد گشایش در معیشــت مردم و اقشار کم برخوردار گفت: 
مقاومــت ملت ایران در بیش از دو ســال و نیم جنگ اقتصادی 
بی سابقه با دشمنان قســم خورده به ثمر نشسته است و زمینه 
های بهبود در شرایط اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود 
لطمات و صدمات ســختی که به اقتصاد کشور وارد شد، دولت با 
حمایت و همکاری مردم اجــازه نداد تحریم کنندگان به اهداف 
شوم خود برسند.روحانی ادامه داد: از این نظر با عنایت به اهداف 
ایحه بودجه سال آینده و با برنامه ریزی هایی که انجام شده، با 
امیدواری می توانیم اعام کنیم وضعیت اقتصادی کشــور رو به 
بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.رییس جمهور پس از گزارش 
کارگروه اقتصادی کرونا در خصوص وضعیت اقتصادی و مشکاتی 
که در اثر تعطیلی ها برای برخی از مشــاغل و کسب و کارها در 
دور جدید اعمال محدودیت های شدید ایجاد خواهد شد، با اشاره 
به ضرورت اعمال این محدودیت ها با هدف حفظ جان و سامت 
مردم اظهارداشــت: بی تردید در مسیر اجرای این محدودیت ها 
افراد کم برخوردار با مشکاتی روبرو خواهند شد از این رو با وجود 
همه مشــکات و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند، 
دولت تصمیم گرفته اســت برای گروه های هدف و اقشار آسیب 
پذیر که در اثر تعطیلی کســب و کار آنان دچار آســیب خواهند 
شــد، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد.رییس جمهور به سازمان 
برنامــه و بودجه ماموریت داد با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک 
مرکزی در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز این خانوارها اقدام 
کند.در پایان این جلسه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه 
و بودجه در گفتگویی با اشاره به اینکه ایحه بودجه سال 1400 
بــا توجه به حکــم قانونی مبنی بر تحویل آن تــا 15 آذر ماه به 
مجلس، آماده شده اســت، گفت: 21 تبصره ای که باید همراه با 
جداول بودجه تهیه شــود، در اختیــار وزرا قرار گرفت تا نظرات 
خودشان را حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه و بودجه اعام 
کنند.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مواردی که ازم است 
برای آنها تامین نظر شود یا جلسات مشترکی با دستگاه ها برگزار 
شود، نیز تا پایان هفته انجام خواهد شد تا هفته آینده تبصره های 
الحاقی به ماده واحده نیز در دولت مورد بررســی قرار گیرد و به 
گونه ای برنامه ریزی شده که بتوانیم قبل از 15 آذر ایحه بودجه 
ســال 1400 را به مجلس تقدیم کنیم.نوبخت اظهار داشت: این 
ایحه هم از سیاست های کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی و هم از 
برنامه اصاح ساختار بودجه ریزی تبعیت می کند. سازمان برنامه 
و بودجه حسب نظر مقام معظم رهبری، برنامه اصاح ساختار را 
در ســال 1397 آماده و تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
کرد، اما از آنجا که این برنامه در شورا تصویب نشد، نهایتا مجلس 

شورای اسامی باید این برنامه را بررسی و تصویب کند.

آگهی تغییرات شرکت شمیم رشد اسپادان سهامی خاص
 به شماره ثبت 33659 و شناسه ملی 10260541508

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی چنگیزی 
محمدی به شــماره ملی 1249642450 به ســمت رئیس هیئت مدیره - ســکینه پیرو به شماره ملی 
2291132806 بــه ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره - محمــود چنگیزی محمدی به شــمارملی 
2298280258 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوســال انتخاب شدند. کلیه اوراق و 

اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1010486(

استانها
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 نقش مهم ایران در تحکیم همکاری های اتحادیه اقتصادی اوراسیاگزیده خبر
وزیر نیرو در پیامی به همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
گفــت: ایران می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری های 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا ایفا کند.به گزارش وزارت نیرو )پاون(، 
رضا اردکانیان وزیر نیرو و مســئول هماهنگی و انسجام بخشــی 
بین دســتگاهی اجرای موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا، ابراز کرد: این اتحادیه، یک ســازمان نوظهور 
در بین ســازمان های منطقه ای است و چنانچه بتواند به ضریب 
بااتــری از اتحاد، همــکاری و همگرایی منطقه ای ســوق یابد، 
ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم اقتصادی و حتی 
سیاســی جهان را دارد.اردکانیان دیروز )سه شــنبه 27 آبان( در 
پیامی تصویری به »همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و نقــش ژئوپولیتیک مناطق آزاد در توســعه منطقه ای« که در 
بندرانزلی برگزار شد، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت 
افزایش کارکرد خود، می تواند از اعضا و شــرکای تجاری خود در 
برابر تأثیرات منفی جهانی شدن محافظت و به آن ها برای بهبود 
قابلیت رقابت جهانی کمک کند.وی تصریح کرد: همین اهمیت، 
سبب ساز حضور و دخالت برخی کشور های فرامنطقه ای شده و در 
صورت کامیابی، می تواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهد.اردکانیان با بیان 
این که تحوات اخیر در مجاورت مرز های شمالی ایران، نمایانگر 
وجود عوامل ناامنی در منطقه اســت، گفت: با توسعه همکاری 
با اتحادیه اقتصادی اوراســیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل 
اقتصاد کشــور های منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می توان از 

بروز ناامنی های بیشتر جلوگیری کرد.

ضرورت تاش بیشتر برای همگرایی اقتصادی کشور های 
منطقه اوراسیا

وزیر نیرو گفت: به دلیل ماهیت نوین تهدید ها و با توجه به وسعت 
چالش ها و تعارض های امنیتی در منطقه وســیع اوراســیا، ازم 
و ضروری اســت تاش های بیشــتری برای همگرایی اقتصادی 
کشور های منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر 

این مهم را فراهم کرده است.

ایران می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری های 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کند

اردکانیان گفت: این اتحادیه، می تواند محور ایجاد چارچوب های 
جدید همکاری های منطقه ای در اوراســیا باشد و در این میان، 
جمهوری اســامی ایــران نیز با توجه به الزامات همســایگی و 
موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، می تواند 
نقــش قابل توجهی در تحکیم همکاری هــای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.وی 
افزود: بنابر همه واقعیت های موجود، جمهوری اسامی ایران، یک 
قدرت بالقوه منطقه ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند 

همکاری ها و همگرایی بیشتر منطقه ای است و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، می تواند چنیــن فرصتی را فراروی کشــور قرار دهد.

اردکانیان اضافه کرد: با چنین رویکردی، تعامل و نقش فعال ایران 
با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف می شود.وزیر نیرو 
با بیان این که ایفای نقش مؤثر در یک ساختار منطقه ای، نیازمند 
سطحی از برنامه ریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است، اگفت: بر 
همین اساس همکاری جمهوری اسامی ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در قالب موافقت نامه تجارت آزاد را ازم است به مثابه یک 
پروژه ملی تعریف و الزامات اجرای موفق آن را در داخل کشــور 
فراهــم کرد.اردکانیان، برنامه محــوری، تدوین راهبرد همکاری 
اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه موصوف، 
یکپارچه ســازی نظام تصمیم سازی و اجرا و از همه مهم تر، ایجاد 
زیرساخت های تجاری اعم از سخت افزاری شامل زیرساخت های 
بندری، جاده ای، دریایی، هوایی، انبارداری، زیرساخت های فناوری 
اطاعات، ســردخانه های عظیم و پایانه های صادراتی را از جمله 
این الزامات برشــمرد.وی همچنین زیرســاخت های نرم افزاری 
شــامل رژیم تنظیم کننده مقررات متناســب با بازار اوراســیا، 
هماهنگ ســازی روند های گمرکی، تنظیم و بِروزرسانی قوانین 
گمرکی، یکپارچه ســازی سیســتم مقررات فنی به ویژه مقررات 
اســتاندارد اجباری و بهداشــت گیاهی و دامی، یکپارچه سازی 
سیستم انطباق ارزیابی اســناد برای محصوات صادراتی، ایجاد 
ســازوکار مناسب برای تشخیص و احراز مبدأ کاا های وارداتی و 
صادراتی را دیگر الزامات مورد اشــاره برشمرد که ازم است روی 

آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.
توسعه مناسبات اقتصادی، برخاف توسعه روابط سیاسی، صرفاً 
بر مبنای اراده ها شکل نمی گیردوی گفت: نباید فراموش کرد که 

توسعه مناسبات اقتصادی، برخاف توسعه روابط سیاسی، صرفاً 
بر مبنای اراده ها شــکل نمی گیرد، بلکه نیازمند »الزامات« است. 
تا طرفین الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمی توانند به 
توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند.اردکانیان تأکید کرد: بر 
همین اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه 
یک پــروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری 
تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار 

داد.

تأکید بر نقش بخش خصوصی
وی همچنیــن گفت: طبیعتاً بدون بخش خصوصی قوی و بدون 
ایجاد زیرســاخت های مورد اشــاره نمی توان انتظار بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا را داشــت.اردکانیان اضافه کرد: در کنار توجه خاص به 
ایجاد زیرســاخت های تجاری، ازم اســت توجه ویژه ای نیز به 
متولیان اجرای موافقت نامه به عمل آید، در این چارچوب ضروری 
است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت 
به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه آن پرداخته 

شود.

الزامات حداکثرسازی اســتفاده از ظرفیت موافقت نامه 
موقت تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا

وزیر نیرو، بِروزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمان های 
تخصصی و پشتیبان مانند اســتاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق 
بازرگانــی )به عنوان نماینده بخش خصوصی(، ســازمان بنادر و 
دیگر ســازمان های حمل ونقلی، در کنار رفــع ناهماهنگی های 

سازمانی و پرهیز از بخشی نگری را از جمله دیگر الزامات موفقیت 
در حداکثرسازی اســتفاده از ظرفیت موافقت نامه موقت تجارت 
آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.وی دیگر الزامات در این 
بخش را توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، 
تشکیل شبکه های تأمین کاا، ایجاد پایانه های صادراتی مجهز به 
انبار های بزرگ، سردخانه های عظیم، ابزار های سورت بندی کاا 
و بســته بندی کاا های صادراتی، تشــکیل شرکت های مدیریت 
صادرات در مقیاس بین المللی، ایجــاد مراکز تجاری در هر یک 
از کشــور های عضو اتحادیه و نیز تحــول بنیادین در آموزش و 
تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت 
بین الملل عنوان کرد.وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاری این چنین 
همایش هایــی می تواند به توســعه شــناخت و عمومی ســازی 

ظرفیت های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود.
وی یــادآوری کرد: اکنون که وارد ســال دوم اجرای موافقت نامه 
موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شویم، ضروری 
است ضمن آسیب شناسی و بازسنجی عملکرد یک سال گذشته، با 
برنامه ریزی بهتر و حل موانع و چالش های فرارو، مسیری متفاوت 
در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیت این موافقت نامه بهره بیشتری 

بگیریم.

اتحادیه اوراســیا فرصتی بی بدیل برای توسعه صادرات 
کشور

وزیر نیرو گفت: اتحادیه اقتصادی اوراســیا با جمعیتی افزون بر 
183 میلیون نفر و حجم تجــارت خارجی 750 میلیارد داری 
و اختصــاص 3.2 درصد تولید ناخالص داخلــی جهان، فرصت 
بی بدیلی برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با 
هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع آن، بهبود ضریب 

ریسک سیاسی و امنیتی کشور های عضو و از جمله ایران است.

اتحادیه اروپا به مثابه یک پروژه ملی دیده شود
اردکانیان پیشنهاد کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک 
پروژه ملی و به عنوان »پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی« در نظر 
گرفته اســت و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکات تجارت 
خارجی، به ایجاد الزامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از 

این ظرفیت پرداخته شود.

ضرورت تدوین راهبرد همــکاری اقتصادی با محوریت 
تولیدات صادرات محور

وزیر نیرو گفت: بنابراین با در نظر گرفتن پیش فرض ورود به فاز 
تجارت آزاد با کشــور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از 
هم اکنون به ســمت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت 
تولیدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزیت های نسبی )رژیم 

تجاری صادرات محور( حرکت کنیم.

 هر ماه چه تعداد کارت سوخت 
صادر می شود؟

سخنگوی شــرکت پخش فرآورده های نفتی گفت: کارت های سوخت به ترتیب 
درخواست ها درحال صدور و توزیع است. بطور میانگین حدود 250 تا 300 هزار 
کارت ســوخت در ماه صادر، پاکت گذاری، ارسال و به دست متقاضیان می رسد.

فاطمه کاهی با بیان اینکه  تا کنون قریب به دو برابر خودروهای موجود درخواست 
صدور کارت سوخت وجود داشته است، اظهار کرد: هیچ مشکلی برای صدور کارت 
ســوخت وجود ندارد و به هر میزان که تقاضا باشد کارت سوخت صادر خواهیم 
کرد.وی با اشاره به زمان بر بودن زمان صدور، پاکت گذاری و ارسال کارت سوخت 
گفت: شــیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش 50 درصدی نیروی انسانی موجب 
شــده که صدور کارتهای سوخت در زمان بیشتری انجام شود اما درکل مشکلی 
برای صــدور کارت وجود ندارد.کاهی با بیان اینکه هرمــاه حدود 150 تا 200 
هزار درخواست برای صدور کارت ســوخت وجود دارد، تصریح کرد: تقاضای ما 
از مالکان خودرو این اســت که در نگهداری کارت خود دقت داشــته باشند.وی 
با اشاره به میزان ســهمیمه کارت های سوخت گفت: از زمان درخواست کارت 
سوخت تا زمانی که به دست افراد می رسد، سهمیه ماهانه بنزین در کارت شارژ 
می شود و جای نگرانی برای ذخیره سهمیه بنزین نیست.سخنگوی شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ســقف ذخیره ســهمیه بنزین در کارت های سوخت را 540 
لیتر دانســت و افزود: مالکان خودرو به هیچ عنوان نگران حذف سهمیه خودرو 

خود نباشند.

توقف ارائه خدمات حضوری شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان از اول آذر ماه 

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، از ابتدای آذر ماه 
، تمامی خدمات این شــرکت فقط به صورت غیر حضوری ارائه می شــود.علیرضا 
علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شــرکت در گفتگو با روابط عمومی با 
اشــاره به خدمات صنعت برق تصریح کرد: ایجاد بســتر و زیرساخت مناسب برای 
ارائه خدمات غیر حضوری 100 درصدی صنعت برق از ســال گذشته کلید خورد 
و با آغاز شــیوع ویروس کرونا و واگیری شدید این بیماری، آماده سازی آن سرعت 
گرفت و در حال حاضر شــرکت توزیع نیروی برق استان از طریق سامانه موبایلی 
برق من، وبســایت www.zedc.ir و سامانه تلفنی 1521 آماده پاسخگویی و ارائه 
تمام خدمات به مشترکین زنجانی است.وی افزود:مشترکین در صورت دسترسی به 
اینترنت با اســتفاده از سامانه موبایلی برق من فقط با استفاده از شناسه 13 رقمی 
قبض برق خود، میتوانند از خدمات صنعت برق از جمله: نمایش اطاعات و وضعیت 
آخرین قبض،امکان پرداخت آنی قبض، ثبت قرائت توسط مشترک )خوداظهاری(، 
امکان ثبت درخواست انشعاب جدید و امکان پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب، ثبت 
خاموشی ها، ثبت خسارت وارده به مردم و استعام برق امید به صورت غیر حضوری 
بهره ببرنداین مقام مسئول اضافه کرد: مشترکین همانند گذشته، از طریق شماره 
نام آشنای 121 می توانند خاموشی، حوادث و فوریت های برق را اعام نمایند.این 
درحالیست که در اپلیکیشن برق من حتی بدون تماس با شماره 121 می توانید ثبت 
خاموشی، حادثه یا پیگیری موارد درخواستی را انجام دهید.مهندس علیزاده افزود: 
رسیدن به هدف صفر درصدی ارائه خدمات حضوری را در چشم انداز سال 1404 
ترســیم کرده بودیم که با ایجاد زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطاعات و عقد 
قرارداد با شرکت های دانش بنیان در این حوزه توانستیم قبل از ورود به سال 1400 

حمایت کمیته فنی اوپک پاس از تمدید محدودیت عرضه نفتبه یکی از اهداف استراتژیک چشم انداز یاد شده دست یابیم. 
کمیته فنی اوپک پاس در دیدار روز دوشنبه خود از تمدید سه ماهه محدودیت عرضه فعلی این گروه حمایت 
کرد. اوپک و متحدانش شامل روسیه در قالب گروه اوپک پاس قصد دارند تولیدشان را طبق توافقی که در آوریل 
تصویب شــد، از ژانویه به میزان دو میلیون بشــکه در روز افزایش دهند. اما ضعیف شدن تقاضا برای سوخت در 
پی اعام قرنطینه های جدید باعث شده است اوپک پاس به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید یا حتی کاهش 
بیشــتر تولید را مورد بررســی قرار دهد.یک گزینه که مورد حمایت گسترده اعضای این گروه قرار گرفته است، 
تمدید محدودیت عرضه فعلی 7.7 میلیون بشــکه در روز به مدت سه تا شش ماه دیگر است.یک منبع آگاه در 
اوپک با اشاره به ضعیف شدن تقاضا و افزایش تولید لیبی، به رویترز گفت: مذاکره در این باره ممکن است.پس 
از دیدار روز دوشنبه کمیته فنی مشترک، دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس روز سه شنبه برگزار 
می شود و درباره سیاست تولید توصیه خود را به گروه وزیران ارایه خواهد کرد.نشست وزیران گروه اوپک پاس 
روزهای 10 و 11 آذر برگزار خواهد شــد اما کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس که متشکل از 9 کشور 
به ریاست مشترک عربستان ســعودی و روسیه است، ممکن است سیگنالهایی از تصمیم احتمالی این گروه را 
ارایه کند.الجزیر که ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد از تمدید کاهش تولید فعلی حمایت کرده و عربستان 
سعودی اعام کرده که توافق اوپک پاس ممکن است تغییری فراتر از انتظار داشته باشد.تمدید محدودیت عرضه 
فعلی به تقویت بازار تا زمان توزیع واکسن کووید 19 کمک خواهد کرد اما بسیاری از اعضای اوپک پاس نگران 
هستند که ممکن است تولیدشان را بیش از حد محدود نگه داشته اند.بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه اوپک 
پاس اعام کردند پایبندی این گروه به توافق کاهش تولید در اکتبر به 96 درصد در مقایسه با 101 درصد در 

سپتامبر کاهش پیدا کرد.

واکسن ُمدرنا به صعود نفت جان دوباره بخشید
قیمت نفت در معامات روز سه شنبه تحت تاثیر انتظارات برای تمدید کاهش تولید فعلی اوپک پاس و خبر مثبت از ساخت یک 
واکســن دیگر برای کووید 19 افزایش یافت. بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ژانویه 26 ســنت معادل 0.6 درصد افزایش 
یافت و به 44 دار و هشت سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر 18 
سنت معادل 0.4 درصد افزایش یافت و به 41 دار و 52 سنت در هر بشکه رسید.بازارهای سهام پس از این که شرکت ُمدرنا اعام 
کرد بر مبنای جدیدترین داده ها، واکسن کووید 19 آزمایشی این شرکت بیش از 94.5 درصد در پیشگیری از بیماری موثر بوده 
است، با امید به احیای اقتصادی سریعتر صعود کردند.جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: اعام 
خبر واکسن ُمدرنا احتماا بزرگترین تاثیر را روی بازار نفت داشته است و خبر مثبت ساخت واکسن مطمئنا کف قیمت بلندمدتی 
برای نفت ایجاد می کند.هفته گذشته هم شرکت داروسازی فایزر اعام کرده بود که نتایج واکسن کووید 19 آزمایشی این شرکت 
بیش از 90 درصد موثر بوده است.استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ در یادداشتی نوشت: اگر بخواهیم احیای 
اقتصادی را از دریچه نگاه بازارهای نفت ببینیم، با واکسنهای موثری که در راه هستند، احتمال باایی وجود دارد که روند جابجایی 
در سال 2021 به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگردد.در این بین، نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس روز 
سه شنبه برگزار می شود و درباره سیاست تولید توصیه خود را به گروه وزیران ارایه خواهد کرد. نشست وزیران گروه اوپک پاس 
روزهای 10 و 11 آذر برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی درباره سیاست تولید سال آینده در این دیدار گرفته خواهد شد.به گفته 
منابع آگاه، این گروه در حال بررسی به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید حداقل به مدت سه ماه به دلیل موج جدید شیوع ویروس 
کرونا و ضعیف شدن بیشتر تقاضا برای نفت است.اداره اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده که تولید نفت مناطق شیل در دسامبر 
کاهش پیدا کرده و به پایین ترین میزان از ژوئن می رسد.بر اساس گزارش رویترز، پاایش نفت در چین در اکتبر به بااترین سطح 

تاکنون رسید و از احیای سریع تقاضا در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان پشتیبانی کرد.

آگهی انتقالی شرکت مهندسی ضربان صنعت سپاهان 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 1862 و شناسه ملی 10260535224
 به موجب آگهی تغییرات شماره ی 139730402085007832 
مورخ 1397/5/21 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/13 مرکز اصلی شرکت مهندسی ضربان صنعت سپاهان 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 32994 از واحد ثبتی اصفهان به 
واحد ثبتی خمینی شــهر به نشــانی ، شهرستان خمینی شهر - 
بخش مرکزی - شهر خمینی شهر-محله شهرک برق والکترونیک-

خیابان برق-3خیابان فرعــی -5پاک -178طبقه همکف-واحد 
B14 - کدپستی 8418148514 انتقال یافت و در این اداره تحت 

شماره 1862 به ثبت رسید و جهت اطاع عموم آگهی میگردد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )977019(

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اماک و مستغات مازاد تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده2099003454000001  به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
تاریخ انتشار:  99/8/27 ساعت 8 صبح

تاریخ بازدید : ازساعت 10 صبح 99/8/28 لغایت 14 بعدازظهر99/9/2 )به غیر از پنجشنبه و جمعه(
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 10 صبح  99/8/27 لغایت 15 بعدازظهر99/9/9

تاریخ بازگشایی : 99/9/10
تاریخ اعام به برنده : 99/9/11

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشــخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگهـی مـزایده عمـومی 
فروش اماک و مستغات 

 بر اساس حداقل امتیاز 50 مربوط به معیارهای موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.روش ارزیابی

ــام کلیــه  ــکار گیــری ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ثبــت ن ــر ب ــه بخشــنامه شــماره 98/138665 مــورخ 98/04/03 معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت مبنــی ب ــا توجــه ب تذکــر : ب
ــگاه Setad.ir الزامــی مــی باشــد . ــران در پای ــدات شــرکت ملــی حفــاری ای متقاضیــان حضــور در مناقصــات ، مزای

www.nidc.ir                     http://sapp.ir/nidc.pr      کانال های اطاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران *

شماره مجوز
 1399.4686

دریافت اسناد
یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت

ده روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد

 اهواز- بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران - طبقه اول  ساختمان پایگاه 
عملیاتی- پارت A -  اداره  قراردادها - اتاق 108- شماره تماس  061-34146525

1- ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلغ190.000ریــال بــه حســاب شــماره شــبا  IR 520100004001114004020491 نــزد بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران تحــت عنــوان وجــوه در آمــد شــرکت ملــی حفــاری ایــران

  2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

متقاضیــان مــی بایســت اطاعــات مــورد نیــاز منــدرج در فرمهــای ارزیابــی کیفــی را ظــرف مــدت 14 روز 
بهمــراه ســه عــدد لــوح فشــرده تهیــه و بــه کمیســیون مناقصــات تحویــل نماینــد.

اهواز- بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه 
اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 - 061-34148580

آخرین مهلت

محل دریافت

آخرین مهلت دریافت

محل تحویل

نحوه دریافت

تحویل اسناد به شرکت

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(

جهت چهار دستگاه مبلغ هشت میلیارد و پانصد و سی و یک میلیون )8/531/000/000( ریال و جهت سه دستگاه مبلغ هفت میلیارد و هفتاد و سه میلیون 
) 7/073/000/000( ریال

* ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
* اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان 

وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
انواع تضامین قابل قبول

مبلغ تضمین 

مدت اعتبار پیشنهاد / تضمین

نوبت دوم موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) به روش نیمه فشرده(
تامین غذا و خدمات اردوگاهی مورد نیاز 23 دستگاه حفاری خشکی) شامل 5 فقره مناقصه هر یک جهت خدمات مورد نیاز 4 دستگاه حفاری 

و 1 فقره مناقصه جهت خدمات مورد نیاز 3 دستگاه حفاری(
مشخصات مناقصات :

* ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در )فرآیند ارجاع کار(:

نام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران

شماره مناقصات
06- 33/5605-خ.غ/99 - دستگاههای 24-35-40-44 فتح
06- 33/5606-خ.غ/99 - دستگاههای 82-83-75-55 فتح
06- 33/5607-خ.غ/99 - دستگاههای 89-57-93-26 فتح

06- 33/5608-خ.غ/99 - دستگاههای 29-56-92 فتح
06- 33/5609-خ.غ/99 - دستگاههای 32-66-22-36 فتح
06- 33/5610-خ.غ/99 - دستگاههای 53-67-63-59 فتح

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات 
27/700/694
27/702/731
27/703/831
27/705/658
27/706/363
27/707/169

مبلغ برآورد یک ساله  )ریال( 

چهار دستگاه 
291/532/000/000

سه دستگاه
218/649/000/000
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گزیده خبر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

کاهش 21 درصدی واردات در 7 ماه امسال
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 7 ماه امســال نسبت به 
سال گذشــته از لحاظ وزنی 2.8 درصد کاهش واردات داشتیم، اما از لحاظ ارزشی 
کاهــش واردات 21 درصد بوده اســت.، مهدی صادقی نیارکی دیروز در هفدهمین 
جلســه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت  واردات و صادرات 
گفت: در  7 ماه اول امسال  نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 2.8 درصد کاهش 
واردات داشتیم، اما از لحاظ ارزشی کاهش واردات 21 درصد بوده است و این نشان 
می دهدکه عمدتا کااهایی که با ارزش افزوده بااتر هستند کمتر به کشور وارد کشور 
شــده است.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این ارقام 
نشــان می دهد ارزش کاهشی نشان می دهد که مواد اولیه واسطه ای و ماشین آات 
کمتری وارد کشور شده اســت.وی افزود: در حوزه صادرات در 7 ماه ابتدای امسال  
65 میلیون تن کاا به ارزش 18.2 میلیارد صادر داشته ایم  که کاهش 17.6 در وزن 
صادرات را مشــاهده کردیم که البته در مهرماه رشد 1.7 برابری در حجم صادرات 
داشــتیم که این نوید بخش جبران کاهش صادرات ناشــی از برخی از محدودیت 
اعم از محدودیت های بین المللی و کرونا اســت که انشاء اه در ماه های آتی جبران 
خواهد شد.وی همچنین با اشاره به ارز ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات 
اظهار داشــت: مجموع ثبت سفارش 7 ماهه امسال 2.2 درصد مثبت است و ارزش 
تخصیص ما منفی 12.8 درصد در 7 ماه است و حدود 13 درصد در 7 ماهه نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته کاهش تخصیص ارز داشته ایم و در حوزه تامین ارز 
نیز 17 درصد کاهش داشــته ایم.صادقی نیارکی با اشــاره  به مراجعات مکرر تامین 
کنندگان برای مواد اولیه به وزارت صنعت گفت: ســرجمع تامین 17 درصد کاهش 
داشته است، اما حجک مراجعات ما را به این سمت حرکت داد که از دو ماه گذشته 

در یک نگاه عمیق کارشناســی نسبت به بررسی دقیق رسوب کاا و نحوه تامین و 
تخصیــص کااها و به خصوص تامین مواد اولیه تولید حرکــت کنیم، لذا از 2 ماه 
گذشته 260 ردیف تعرفه را به صورت دقیق کنترل کردیم و وضعیت ثبت سفارش، 
تامین و تخصیص ارز آن را کنترل کردیم.وی بیان داشت: در آن 260 ردیف تعرفه 
ثبت ســفارش تا تاریخ 16 آبان حدود 6 درصد رشد دارد و ارزش واردات این 260 
ردیف تعرفه حدود 10 میلیارد دار در سال 1398 بوده است که بالغ بر 60 درصد 
آن مواد اولیه واســطه ای و اجزا و قطعات بخش تولید اســت.صادقی نیارکی با بیان 
اینکه در حوزه تخصیص ارز منفی 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار 
داریم،  اظهار داشت: این در حالی است براساس تاریخ ثبت سفارش   در حوزه تامین 
ارز منفی 53 درصد تا تاریخ 16 آبان 1399 نسبت به سال گذشته عقب تر هستیم 
.معاون امور صنایع اظهار داشــت: کاهش واردات طی این مدت دقیقا به مواد اولیه، 
مواد واســطه ای و اجزا و قطعا و بعضا ماشین آات اصابت کرده بود.صادقی نیارکی 
اظهار داشــت: بطوری که که تامین ارز در صنایع برقی، لوازم خانگی ، صنایع فلزی 
منفی 29 درصــد و در صنایع غیرفلزی نیز منفی 54 درصد و در صنایع منفی نیز 
منفی 76 درصد کاهشی بوده است.وی بیان داشت: البته اگر تاریخ ثبت سفارش را 
کنار بگذاریم اگر مجموع تامین های ارز از ابتدای امسال تا 16 آبان 99 در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدود 25 درصد کاهش داشته است.معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه صنایع لوازم خانگی در تعداد 
پروانه بهره برداری و میزان اشــتغال نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبت تری 
داریم بنابران ما با یک تولیدی مواجه هستیم که نیازمند تامین مواد اولیه است و به 
واسطه شتابی که به واسطه نرخ ارز گرفته تولید لوازم خانگی در کشور توجیه فنی 

و اقتصادی دارد.وی افزود: حدود 7 میلیون تن کاای اساسی، واسطه ای و غیره در 
گمرکات رســوب دارد، لذا اولین تصمیم راهبردی دولت و تیم اقتصادی دولت برای 
تامین مواد اولیه و ترخیص کااهای مانده در گمرک اتخاذ شــد مصوبه ای در تاریخ 
سیزدهم آبان 99 بود، در خصوص ترخیص فوری کااهای اساسی و ضروری موجود 
در انبارهای گمرک بود.صادقی نیارکی اظهار داشت: لذا به سرعت تعرفه های مشمول 
مصوبه به گمرک اعام شد که براین اساس حدود سه هزار و 838 ردیف تعرفه اعم از 
مواد اولیه واسطه ای، اجزا و ماشین آات و تجهیزات به گمرک اعام شد که رسوب 
شــده و اگر فردی اعام می کند که ارز نیاز ندارد و می تواند بدون کد رهگیری این 
کااها را از گمرک ترخیص کند، لذا این موارد به گمرک اعام شد تا امکان ترخیص 
این کاا از این طریق وجود داشــته باشــد و لذا از زمان تصویب مصوب حدود یک 
میلیون و 200 هزار تن کاا از گمرکات کشــور ترخیص شــده است.معاون صنایع 
وزارت صمت بیان داشــت: شتاب فزاینده ای برای تخلیه گمرکات با تاکید بر مواد 
اولیه ای و واسطه ای خواهیم داشت و در این مدل اقتصادی دولت نگاه ما به تامین و 
تخصیص نگاه هوشمندانه و دقیق است برای پرکردن مواد اولیه ضروری بخش تولید 
که در ادامه و  در مصوبه دوم رفتار سیاست های تجاری ما برای تامین نیازهای اصلی 
کشــور تنظیم می کند.وی افزود: مصوبه دوم با عنوان سیاست های جدید واردات و 
صادرات کشور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد اباغ شد و در این بخش نیز 
ما با نگاه هوشمندانه در خصوص تامین و تخصیص ارز اقدام کردیم و لذا 613 ردیف 
تعرفه در حوزه مواد اولیه، اجزا و قطعات اعام شد تا روش تامین ارز اینها عاوه بر 
روش بانکی و نیمایی ، 4 روش تامین ارز را برای آنها واردات کردیم که ارزش واردات 

این حدود 700 ردیف تعرفه حدود 13.5 میلیارد دار در سال 1398 بوده است.

 راه حل مشکات اقتصاد کشور داخلی است 
نه خارجی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که مشــکات ســاختاری اقتصاد را به 
جای تاثیرپذیری از انتخابات آمریکا باید در داخل حل کنیم گفت: در مجموع 
مشکات گریبانگیر اقتصاد کشور ناشی از کسری بودجه است که هر سال با آن 
مواجه هستیم.مسعود خوانساری دیروز در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخابات آمریکا افزود: خوشبختانه در این انتخاب 
ترامپ رأی نیاورد و یقیناً رفتن وی هم در آمریکا و هم در ســایر کشور ها مؤثر 
خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقیناً بی اثر نیست و در بازار های ما اثر خواهد 
داشت.رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: باید قبول کنیم که این اثر کوتاه 
مدت است، بنابراین اگر ما مشکاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است در 
کوتــاه مدت اثراتی روی بازار های مختلف بگــذارد، اما به طور قطع، اقتصاد ما 
دوباره به وضع قبلی باز می گردد.خوانساری گفت: آنچه که مسلم بوده این است 
که ما مشکات ساختاری اقتصادی داریم و قطعاً باید یک روزی به آن بپردازیم 
و شاید امروز بهترین فرصت برای بهبود روابط با سایر کشورهاست و هم اینکه 
بتوانیم در داخل، اصاحات ســاختاری اقتصادی را انجام دهیم.وی ادامه داد: 
البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر این که شاید با مستقر شدن رئیس جمهور 
جدید آمریکا بازار های ما به خصوص در مورد قیمت ارز مقداری کاهشی شود، 
اما باید درباره ادامه دار بودن این روند مواظب باشیم جوگیر نشویم، زیرا اگر بر 
اساس این جوگیری برنامه ریزی کنیم همان اتفاقی که برای ارز 4200 تومانی 
افتاد این بار تکرار خواهد شد.خوانساری گفت: اگر نسنجیده برخورد کنیم یقیناً 
هم صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.رئیس اتاق تهران همچنین 
با بیان اینکه بودجه، مشکل اصلی اقتصاد ایران است، افزود: کسری بودجه منجر 
به تورم و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشــار بر معیشت مردم 
با خصوص اقشــار محروم شده است.وی با اشاره به بحث بودجه ساانه کشور، 
ادامه داد: در این ایام دولت موظف است که بودجه ساانه را به مجلس ارائه کند 
لذا خواهش ما از دولت این است که امسال حداقل با توجه به مشکاتی که در 

سال های گذشته در این رابطه داشته ایم بودجه متوازنی ارائه دهد.

عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد؛
جلوگیری از خام فروشی در حد شعار است

عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: طبق آمار 70 درصد از معادن کشــور 
در اختیار منابع طبیعی و بخشــی هم در اختیار ســازمان انرژی اتمی هستند 
که کمتر از 5 درصد آن ها تحت پروانه های بهره برداری معدنی بوده و نیمی از 
آن ها نیز تعطیل هستند.سجاد غرقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در ابتدای هفدهمین نشســت اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: طبق آمار 70 
درصد از معادن کشور در اختیار منابع طبیعی و بخشی هم در اختیار سازمان 
انرژی اتمی هســتند که کمتر از 5 درصــد آن ها تحت پروانه های بهره برداری 
معدنی و نیمی از آن ها نیز تعطیل هستند. تفاهم نامه هایی که با منابع طبیعی 
و انرژی اتمی بســته شــده این محدودیت ها را بیشتر کرده است در این مورد 
تشکل ها معدنی پیشنهاداتی را ارائه کرده اند. وی افزود: رویکرد ارزش افزوده در 
این مورد می تواند درســت باشد. گران تر بودن یک کاا به معنای ارزش افزوده 
بیشــتر نیست، یارانه ها باعث می شود که کاا تولید شود اما وقتی در دسترس 
مصرف کننده قرار می گیرد گران تر از کااهای خارجی فروخته می شود. به جای 
اســتفاده از »جلوگیری از خام فروشی« که به نظر شعاری هست باید جهش 

معدنی داشته باشیم.

 جزییات تجارت خارجی ایران با آفریقا 
ســخنگوی گمرک اعام کرد: تجارت خارجی کشورمان با آفریقا طی 7 ماه 
سال 99 بالغ بر 959 هزار و 848 تن بوده است.سید روح اله لطیفی سخنگوی 
گمرک در تشــریح وضعیت تجارت خارجی کشــورمان با آفریقا گفت : قاره 
آفریقا با دارا بودن 54 کشــور در واقع دومین قاره وسیع جهان محسوب می 
شود .این قاره با 1.3 میلیارد نفر جمعیت در مقایسه با میانگین جهانی ، نرخ 
رشــد باایی دارد وبه همین دلیل قاره افریقا به عنوان یکی از بازارهای بالقوه 
آتی جهان به شــمار می رود .و البته این قاره ســهم اندکی از تجارت جهانی 
را به خود اختصاص داده است .ودر واقع حجم تجارت خارجی افریقا سهمی 
کمتر از 3 درصد از تجارت جهانی را تشــکیل داده است . با این وجود ایران 
در طی 7 ماهه اول ســال جاری با 27 کشــور قاره افریقا دارای تجارت بوده 
اســت که حجم این تجارت از حیث وزن بالغ بر 959 هزارو 848 تن وبرابر با 
180 میلیون و 432 هزارو 161 دار بوده است . واگرچه این حجم از تجارت 
درشرایط تحریم های ظالمانه امریکا  ونیز شرایط شیوع جهانی ویروس کرونا 
صورت گرفته اســت ولیکن افریقا ظرفیت بسیار زیادی دارد تا حجم تجارت 
خود را با کشــورمان تاسطح بسیار بااتری برساند .دبیر شورای اطاع رسانی 
گمرک  افزود : سهم صادرات محصوات ایرانی به افریقا 951 هزارو 549 تن 
برابر با 160 میلیون و 113 هزارو 452 دار بوده است واین در حالی است که 
میزان واردات کشــورمان بالغ بر 8 هزارو 299 تن وبرابر با20 میلیون و 318 
هزارو 709 دار بوده اســت .لطیفی خاطر نشــان کرد : ایران در این مدت با 
کشورهای ساحل عاج، کامرون، جیبوتی، الجزایر، مصر، غنا، گینه، کنیا، لیبی، 
مراکش، مالی، ماکائو، موریتانی، موریس، موزامبیک، نیجریه، سودان، سنگال، 
سومالی، توگو، تانزانیا، اوگاندا، آفریقای جنوبی، زامبیا ، اتیوپی، تونس و رواندا 
دارای روابط تجاری بوده است .لطیفی اضافه کرد: بیشترین واردات کشورمان 
از افریقــا از زیمباوه با723 تن کااوبرابر با 5 میلیــون و 755 هزاردار بوده 
است و پس از آن کشورهای غنا با 5 میلیون و 556 هزارو 480 داروآفریقای 
جنوبــی با 3 میلیون و 59 هزارو 656 دار قرار دارند .ضمن آنکه بیشــترین 
صادرات کشــورمان به غنا با 196 هزارو 578 تن وبرابر با 52 میلیون و 813 
هزارو 515 دار  وپس از آن کامرون با 22 میلیون 85 هزارو 285 دارو کنیا 
با 21 میلیون و268 هزارو 109 داربوده است .لطیفی در خصوص محصوات 
وکااهای تجاری تبادل شــده با افریقا نیز گفت: صادرات کشورمان به افریقا 
شامل دوغ، شیر، خامه و لبنیات، انواع خرما، خمیرهای غذایی وخوراکی، گچ 
وسیمان، کربن، انواع صفحه وورق فلزی، تجهیزات ساختمانی، شیشه، انواع 
میله های آهنی، آلومینیوم، انواع اســید، پسته، انواع گل برای مصارف عطر 
ســازی، شیره وعصاره شــیرین بیان، تجهیزات پزشکی ودانه ها و میوه های 
روغنی اســت.  همچنین کااهای وارداتی کشورمان از افریقا نیز شامل انواع 
بذر، چربی وروغن نباتی، کلر واسانس مواد شوینده، قطعات یدکی خودروهای 
صنعتی، لنت کاج، ظروف بسته بندی، تجهیزات پزشکی، دانه کنجد، توتون 

وتنباکو، انواع ورق ورول صنعتی است.

رزم حسینی خبر داد
ترخیص ٤.٢ میلیون تن مواد اولیه از گمرکها تا پایان امسال

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از ترخیص 4 میلیون و 200 هزار تن کاای مواد اولیه تا پایان امسال از گمرکها خبر داد و گفت که احتماا ظرف یک ماه آینده 
بنادر از کااهای اساسی تخلیه خواهند شد.علیرضا رزم حسینی با اشاره به ترخیص 400 هزار تن کاا مواد اولیه تاکنون، اظهار کرد: ترخیص مواد اولیه در سال جهش 
تولید به افزایش تولید کمک خواهد کرد.وی همچنین با اشــاره ترخیص 800 هزار تن کاای اساســی تا آخر هفته گذشــته، گفت: احتماا ظرف یک ماه آینده کلیه 
کااهای اساسی مانده در بنادر تخلیه خواهند شد.رزم حسینی همچنین از رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای آن ها پرونده قضایی تشکیل شده خبر داد و گفت: 
واردکنندگانی که از سوی وزارت صمت اولویت بندی شدند می توانند واردات انجام دهند.وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، درباره تامین کاای اساسی در 
دوران کرونا به مردم اطمینان خاطر داد.گزارش گمرک ایران در ماه های اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کاا در گمرک و بنادر موجود است که بیش از 3.5 
میلیون تن آن را کاای اساسی و 3.5 میلیون تن کاای اساسی غیر ضروری )شامل 80 درصد مواد اولیه تولید( تشکیل می داد. این در حالی بود که با وجود دستورالعمل 
هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفته بود، همچنان گره هایی وجود داشت که از مهمترین آنها مسایل ارزی و عدم تخصیص و تامین 
ارز بود.اما به دنبال شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کااها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص به ویژه مشکات 
ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن صاحبان کااهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آات و تجهیزات خطوط تولید می توانند از 17 آبان ماه در اسرع وقت نسبت به ترخیص 
کاا اقدام کنند. آخرین گزارش از وضعیت ترخیص کااها نیز از این حکایت داشت که طی 10 روز گذشته  1.2 میلیون تن کاا از گمرک های کشور ترخیص شده است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه مهندسی 
پویا فرایند گلپا 

درتاریخ 1398/09/16 به شماره ثبت 1613 به شناسه ملی 14008818753 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید ماشین آات صنعتی و کشاورزی 
و اســتفاده از تکنولوژی و فنآوریهای نوین ، تولید و پرورش انواع محصوات 
کشاورزی و گل وگیاه ،فضای سبز .طراحی و احیاء و نگهداری و توسعه فضای 
سبز و فعالیتهای کشاورزی و باغبانی و گلخانه ای شهری و روستایی ، ایجاد 
واحد های تولیدی و صنعتی و کشاورزی . خرید و فروش واردات و صادرات 
کلیه کااهای مجاز بازرگانی و تولیدی و صنعتی وکشاورزی ،اخذ نمایندگی 
از شــرکتهای داخلی و خارجی ، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی ، تشــکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشــور به منظور 
اهداف شــرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شــرکتهای داخلی و خارجی 
با خرید ســهام و انعقاد قرارداد ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و 
دولتی ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسســات مالی داخلی و خارجی صرفا 
جهت تحقق اهداف شــرکت . درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان ، شهرستان گلپایگان ، بخش مرکزی ، شهر گلپایگان، محله 
بابا عبداله ، کوچه ))خادمی(( ، کوچه 38 ، پاک 2 ، طبقه همکف کدپستی 
8771645638 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای داود ابراهیمی به شماره 
ملی 0557787793 دارنده 5000000 ریال ســهم الشــرکه خانم حمیده 
میرزایی به شماره ملی 1219957011 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای داود ابراهیمی به شــماره ملی 0557787793و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حمیده میرزایی به شماره 
ملی 1219957011و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر اانتشار صبح اقتصاد جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری گلپایگان )985150(

آگهی تغییرات شرکت شمیم رشد اسپادان سهامی خاص
 به شماره ثبت 33659 و شناسه ملی 10260541508

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مرتضی چنگیزی محمدی به شماره ملی -1249642450 سکینه پیرو به شماره ملی 2291132806 
- محمود چنگیزی محمدی به شماره ملی 2298280258 بعنوان اعضای هیات مدیره به مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. طناز عریضی به شماره ملی 1270446096به سمت بازرس علی البدل و داریوش قربانی 

اورگانی به شماره ملی 4640026080 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1010487(

 آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی پویا فرایند گلپا 
با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 1613 و شناسه ملی 14008818753
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/05 
موارد زیر به موضوع شــرکت الحاق گردیــد : ثبت موضوع فعالیت ذیل 
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد : طراحی ، ساخت و تولید 
تجهیزات و ماشین آات صنعتی و کشاورزی . مشاوره طراحی ، مهندسی 
، نظارت ، خرید ،ســاخت ، بازســازی ، نگهداری ، ایجاد و اجرای کلیه 
پروژه های عمرانی ، تاسیســاتی ، ساختمانی ، ابنیه ، راه سازی ، فضای 
سبز و کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات ، محوطه سازی ، تامین نیروی 
انســانی ، کلیه خدمات شــهری و طرحهای بازیافت . ایجاد واحد های 
تولیدی و صنعتی و کشاورزی و باغبانی و گلخانه ای شهری و روستایی 
و تولید و پرورش انواع محصوات کشــاورزی ، گل وگیاه و فضای سبز و 
انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی . خرید ، فروش ، واردات و 
صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی و تولیدی و صنعتی وکشــاورزی ، 
اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، اعطای نمایندگی به سایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، تشکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از 
کشــور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهای 
داخلی و خارجی با خرید سهام و انعقاد قرارداد ، شرکت در نمایشگاههای 
داخلی و خارجی و شــرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ، 
اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی صرفا جهت 

تحقق اهداف شرکت . در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصاح .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری گلپایگان )993803(
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 برنامه های بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه؛گزیده خبر

 سقف نرخ سود بین بانکی ۲۰ درصد شد
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه های این بانک برای تقویت بازار ســرمایه اعام کرد: 
بانک مرکزی تأســیس صندوقهای جدید ســرمایه گذاری بادرآمد ثابت توسط بانکها را بامانع 
میداند.عبدالناصر همتی در یادداشــت اینستاگرامی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه 
و نیز ارتقاء نقش بانک ها در اطمینان  بخشــی به فعالیت ســرمایه گذاران در آن بازار ، مواردزیر 
را به عنوان نظر بانک مرکزی درجلســه عصر دیروز شــورای عالی بــورس اعام وتأکید کردم 
:وجود و گسترش فعالیت صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای 
ســرمایه گذاران است.ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایه گذاری دراینگونه صندوق ها، بانک 
مرکــزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع در خصوص صنــدوق  هائی که بانک ها مدیریت 
صندوق را به عهده دارند، افزایش سقف صندوق های با درآمد ثابت را تا مبلغ سی هزار میلیارد 
تومان بامانع میداند.بانک مرکزی تأسیس صندوقهای جدید سرمایه گذاری بادرآمد ثابت توسط 
بانکها را بامانع میداند. برای شــرکت های تأمین سرمایه متعلق به بانک ها که متقاضی افزایش 
ســرمایه هستند، تمهیدات ازم برقرار خواهد شد و از تسهیات فوق نیز برخوردار خواهند بود.

با توجه به نرخ سیاســتی اعام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند 
و برنامه ریزی ازم در همین رابطه انجام داده است.بانکها نیز  توافق کرده اند با توجه به شرایط 
برخی از بانکهای ناتراز، نرخ ســودبین بانکی را حداکثر 20 درصد تعیین وعملیاتی کنند. عدم 
رعایت نرخ ســودمصوب شورای پول واعتبار به هیچ وجه مجاز  نیست.لذا،بانکها ملزم به رعایت 
نرخ های مصوب سود سپرده ها هستند.بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده 

دربانکها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.

رفت و برگشت بورس به کانال یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل بورس دیروز با رقمی صعودی به کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد بازگشــت اما در ســاعات پایانی معامات روندی نزولی به 
خود گرفت و دوباره وارد کانال یک میلیون و 200 هزار واحد شــد.در 
معامات دیروز بازار سرمایه شــاخص کل این بازار با 23 هزار و 110 
واحد افزایش رقم یک میلیون و 2۹6 هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص 
کل بــا معیار هم وزن نیز با 45۹5 واحــد افزایش به رقم 374 هزار و 
744 واحد رســید.معامله گران یک میلیون معامله به ارزش 116 هزار 
و ۹41 میلیارد ریال انجام دادند.سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، معدنــی و صنعتی گل گهر و پاایش 
نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند.شــاخص کل فرابورس نیز 251 واحد افزایش یافت و رقم 16 
هــزار و 34۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار 6۸5 هزار معامله 
به ارزش 7۸ هزار و 133 میلیارد ریال انجام دادند.سرمایه گذاری صبا 
تامین، فواد هرمزگان جنوب، ســهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
تندگویان، پلیمر آریاساسول، تولید نیروی برق دماوند با مدیریت انرژی 
امید تابان هور نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر 
آذرماه ســال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از 
چــک دارند موظف هســتند که پــس از صدور چک، 
اطاعات چک صادر شــده را به همراه اطاعات دریافت 
کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، محمدبیگی با اشــاره به تکالیف 
بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک گفت: در زمینه 
الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی 
محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه اندازی چک 
الکترونیک می شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقاات 
چک های فیزیکی اســت. بدیــن ترتیب پس از تصویب 
قانون و برگزاری نشست  های بسیار با بانک ها، مشکات 
زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء 
شــد و پس از آن، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی چک 
الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه 
بانکی اباغ شد.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال 
کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شــده است 
که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها 
صادر می شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. 
مشتریان بانکی می توانند از طریق کارتابلی که در اختیار 
ایشــان قرار گرفته، اقدام به صــدور چک کنند. گیرنده 
نیــز از طریق کارتابل خود می تواند چک را مشــاهده و 

از بانک وصول مبلغ آن را درخواســت کند و یا اینکه در 
صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری 
انتقال دهد.وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم 
فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ 
استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از 
چک های کاغذی از اصلی ترین مشکات ما در راه اندازی 
چک الکترونیک به شمار می روند.این مقام مسئول بانک 
مرکزی به اهمیت چک در مبادات روزمره اشاره کرد و 
گفت: آمار و داده  های سامانه چکاوک که برای پردازش 
داده های بین بانکی راه اندازی شــده است نشان می دهد 
که در طول ســال، حدود 110 میلیون فقره چک بین 
بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان 
صادر می شــود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان 
اســت. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول 
سال صادر می شود. این ارقام نشان می دهد که چک ابزار 
مبادله بســیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر 
ناگهانــی و بدون تدبیر در ایــن زمینه، باعث برهم زدن 
چرخه تجاری کشور خواهد شد.محمدبیگی به تغییرات 
اعمال شــده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: 
پس از اجرایی شــدن قانون یعنی از اواخر آذرماه ســال 
جاری، بر اساس نص صریح ماده 21 مکرر قانون اصاح 
قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک 
دارند موظف هســتند که پس از صدور چک، اطاعات 

چک صادر شــده را به همراه اطاعــات دریافت کننده 
چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی ترین 
نکاتی اســت که هموطنان عزیز باید به آن توجه کنند.

وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی 
که قصد انتقال چک به شــخص دیگری داشــته باشد، 
ملزم اســت اطاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین 
ترتیب عمًا ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و 
تمام زنجیره نقل و انتقاات چک در سامانه صیاد اتفاق 
خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی شود 
و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاســخ به این سوال 
که روند اجرایی شــدن قانون جدید به چه نحوی بوده 
است؟ گفت: از سال 13۹7 که قانون اباغ شد،  بافاصله 
راه اندازی سامانه متمرکز مذکور را آغاز کردیم و پس از 
سلسله نشست های هم اندیشی با بانک ها، تعیین روال ها 
و ساز وکارهای آن تا سال 13۹۸ به طول انجامید. از آنجا 
که مقرر شد مشــتریان از طریق درگاه های بانکی خود 
به این سامانه متصل شــوند، مستندات نهایی آن را در 
ماه های ابتدایی 13۹۹ به شــبکه بانکی اباغ کردیم تا 

بانک ها درگاه های تعاملی خود را با مشتریانشان راه اندازی 
کنند. بنابراین تجهیز درگاه های بانکی و اتصال مشتریان 
به این درگاه ها از بزرگترین چالش های اجرایی شدن این 
قانون بود که به پاس زحمات بی شــائبه همکاران ما در 
بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی، این مسئله نیز در 
حال نهایی شدن است.محمدبیگی افزود: برای گسترش 
و تســهیل رابط های کاربری و ســاده تر کردن تعامات 
مردم با این سامانه، عاوه بر درگاه های بانکی، کانال های 
ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشــن های پرداخت را نیز 
مدنظر قرار داده ایم. همچنین آن دســته از هموطنانی 
کــه از ابزارهای مدرن نظیر تلفن های همراه هوشــمند 
استفاده نمی کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک 
لحاظ شــده اند و به دنبال آن هستیم که از روش هایی 
نظیر تجهیز دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک ها پیامک 
و کدهای دســتوری USSD )مشــروط به رعایت امنیت 
اطاعات( اســتفاده کنیم. البته به دلیل چالش هایی که 
وجود دارد، این موارد در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
دارد و اجرایــی کردن این موارد بــه صورت گام به گام 
انجام می شود.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 

با بیان اینکه طراحی رابط های کاربری برای ارایه خدمات 
مربوط به چــک الکترونیک بر عهده خود بانکها خواهد 
بود، تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خاقیت، 
تنوع و رقابت پذیری میان بانک ها، فقط سرویس هایی را 
که بانک ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در 
اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و 
انتقال، استعام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، 
مشــتریان از برنامه ها و رابط کاربری بانک خود استفاده 
می کنند و بانک ها نیز به ســامانه متمرکز بانک مرکزی 
متصل می شــوند.محمدبیگی به زیرساخت های اجرایی 
ماده 5 مکرر قانون اصاح قانون صدور چک اشــاره کرد 
و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن 
چک، گیرنده چک می تواند، بافاصله حساب های شخص 
را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده 5 مکرر، 
مستلزم استعامات قضایی و تســهیل تبادل اطاعات 
میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه 
در حال حاضر تفاهم نامــه همکاری میان بانک مرکزی 
و قــوه قضائیه، به منظور اخــذ تایید نهایی برای رییس 
محترم قوه قضاییه ارسال شده است.به گفته مدیر اداره 

نظام های پرداخت بانک مرکزی، فرهنگ سازی و آموزش 
مهم تریــن موضوع در زمینه تغییــرات قانونی جدید به 
شــمار می رود. وی در این خصوص گفت: فرهنگ سازی 
و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از 
چک، از مهم ترین موضوعاتی به شــمار می رود که مورد 
دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده اســت. در این زمینه 
نیز نشســت های کارشناســی در بانک مرکزی در حال 
برگزاری اســت تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد 
کــه عاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری 
کشــور اختال پدید نیاید. به جرئت می توان گفت که 
مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده 21 مکرر 
و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و 
تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده 
است و مستلزم تدبیر و برنامه ریزی، صبر و تحمل مردم 
و همراهی و همکاری رســانه ها و سایر دستگاه ها برای 
فرهنگ سازی اســت.وی تصریح کرد: نحوه مهاجرت و 
تغییر رفتار مردم از شــرایط فعلی به شرایط جدید نیاز 
به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شــورای اسامی به 
عنوان قانون گذار، بانک مرکزی به عنوان رگواتور نظام 
بانکی و شــبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با 
یکدیگر تعامل و همکاری ازم را داشته باشند تا در نهایت 
بتوانیم اهداف قانون گــذار از ایجاد تغییرات را محقق و 

به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده سازی کنیم.

آگهی تغییرات شرکت پویا ترابر ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 48296 و شناسه ملی 10260665146 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 13۹۹/05/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - شیوا افشاری به کدملی 00۸16537۸6 به نمایندگی 
شــرکت فرا اندیش جویان پارس به شناسه ملی 1026046۸۸۸5 به 
ســمت مدیرعامل، عادل نیلی احمد آبادی به کدملی 12۸4۹45472 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، پیمان میرافضــل بروجنی به کدملی 
12۸۸300654 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا مهربانی به 
کدملی 527۹6۹3251 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضای مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1037878(

آگهی تغییرات شرکت شقایق سپید کاسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 5701 و شناسه ملی 14004385569

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۹/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - زهرا توجهی به کدملــی 12633764۹5 به 
ســمت رئیس هیات مدیره، محمدمهدی صاحبی فرد به کدملی 
126206573۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی 
حمصیان کاشــانی به کدملی 1262377730 به ســمت مدیر 
عامــل )خارج از هیئت مدیره( و محســن رســولیان به کدملی 
1261۹63۹03 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
بــه امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کاشان )1030691(

آگهی تغییرات شرکت پویا ترابر ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 48296 و شناسه ملی 10260665146

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مورخ 13۹۹/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شرکت فرا اندیش 
جویــان پارس به شناســه ملی 1026046۸۸۸5، ســارا مهربانی به 
شــماره ملی 527۹6۹3251، پیمان میرافضل بروجنی به شــماره 
ملــی 12۸۸300654 و عــادل نیلــی احمد آبادی به شــماره ملی 
12۸4۹45472 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - پریچهره مختبســی به کد ملی 12۸7770101 
به ســمت بازرس اصلــی و میثاق مظاهری کروندی به شــماره ملی 
12۹1۹54724 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1037810(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رهاورد فدک سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 42613 و شناسه ملی 10260604250 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۹/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :فریبرز برجیان بشماره ملی 12۸۸۸4۸730 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - مژده شیخ فرشی به شماره ملی 12۸517456۹.

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - مهردادرضائی فربشماره ملی 
12۸۹6050۹2 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء مشترک 
آقای مهردادرضائی فربشــماره ملی 12۸۹6050۹2 به سمت مدیر 
عامل و آقای فریبرز برجیان بشــماره ملی 12۸۸۸4۸730 به سمت 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1024725(

آگهی تغییرات شرکت پوشش ارتباط پرشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 43826 و شناسه ملی 10260617126

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/07/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - امین دهدشتی به شماره ملی 12۸۸41۹732 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مهناز جانقربان اصفهانی به 
شــماره ملی 12۸773۹۹3۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
رضا دهدشتی به شماره ملی 12۸63۸1673 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسامی 
با امضای مدیر عامل )امین دهدشتی( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. - کلیه اختیارات قانونی هیئت مدیره در ماده 40 اساسنامه، به 

مدیرعامل تفویض گردید.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1012763(

آگهی تغییرات شرکت پوشش ارتباط پرشین سهامی خاص
 به شماره ثبت 43826 و شناسه ملی 10260617126 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 13۹۸/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - اقلیما 
سبحانی به شــماره ملی 120۹۹51347 به عنوان بازرس 
اصلی و طوبی ســبحانی به شــماره ملی 11۹۹۸۹۸503 
بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - امین دهدشتی به شماره ملی 12۸۸41۹732، 
رضا دهدشــتی به شــماره ملــی 12۸63۸1673 و مهناز 
جانقربان اصفهانی به شماره ملی 12۸773۹۹3۸ به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1012762(

آگهی تغییرات شرکت ورزش گستر سپاهان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 44718 و شناسه ملی 10260626402 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 13۹7/06/22 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : خانم فاطمه رحمتی به شــماره 
ملی114055۸04۸ به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا 
رحیمی به شماره ملی11411۹۹5۹۹به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای فرهاد رحیمی به شــماره ملی11413504۹1 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
شــدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با امضاء رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1011980(

آگهی تغییرات شرکت شمیم رشد اسپادان سهامی خاص 
به شماره ثبت 33659 و شناسه ملی 10260541508 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۹/05/2۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : بنا به اختیــار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۹۹/5/27 در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره 
و بــا رعایت تشــریفات مقرر اساســنامه و ایحــه اصاحی قانون 
تجارت ســرمایه شــرکت از مبلغ 5000000000 ریــال به مبلغ 
10000000000 ریال از محل واریز نقدی سهام داران و از طریق باا 
بردن ارزش اســمی سهام طی گواهی بانکی شماره 11۹0/12/620 
مورخ ۹۹/5/2۸ پســت بانک شعبه مرکزی اصفهان افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح ذیل اصاح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 100 سهم 100000000 

ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1010492(

آگهی تغییرات شرکت پویا ترابر ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 48296 و شناسه ملی 10260665146

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۹/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله باغ زیار ، کوچه فرعی سوم ، خیابان شیخ شهاب الدین سهروردی ، پاک 56 ، ساختمان 
تجاری اداری کاژه ، طبقه اول ، واحد 1 کد پســتی ۸17777۹067 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1037807(

آگهی تغییرات شرکت شقایق سپید کاسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 5701 و شناسه ملی 14004385569

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13۹۹/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن رسولیان به شماره ملی 1261۹63۹03، زهرا 
توجهی به شماره ملی 12633764۹5 و محمدمهدی صاحبی فرد به شماره ملی 
126206573۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کاشان )1030697(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رهاورد فدک سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 42613 و شناسه ملی 10260604250

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13۹۹/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند : مهردادرضائی فر بشماره 
ملی 12۸۹6050۹2و فریبرز برجیان بشماره ملی 12۸۸۸4۸730و مژده شیخ 

فرشی به شماره ملی 12۸517456۹برای مدت دوسال انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1024729(

آگهی تغییرات شرکت هنر بازار مارال شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 49482 و شناسه ملی 10260678430 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/02/27 نام شرکت به توپ طایی مارال سهامی خاص تغییر 

یافت و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1012076(

 پیشنهاد بانک مرکزی به دولت؛
 خانوارهای یارانه بگیر تسهیات 

قرض الحسنه بگیرند
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت 
تسهیات قرض الحسنه به خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق 
ثابت خبر داد و گفت: این تسهیات در صورت موافقت دولت 
و تقبل مابه التفاوت نرخ سود این تسهیات، از محل تسهیات 
کرونایی پرداخت خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکــزی، عبدالناصر همتی در نشســت معــاون اول رئیس 
جمهوری با مدیران ارشد شبکه بانکی کهز به منظور بررسی 
عملکرد و برنامه های نظام بانکی در سال جهش تولید برگزار 
شــد، گفت: ۸0 الی ۹0 درصد تامین مالی پروژه های کشور 
بر عهده نظام بانکی است و با توجه به پیچیدگی های شرایط 
کنونی، حفظ آرامش نظام بانکی باید در اولویت باشد.همتی 
تصریح کرد: خوشبختانه نرخ ارز در روزهای گذشته کاهنده 
بوده و با توجه به انتظارات مثبت ایجاد شده در خصوص رشد 
اقتصــادی این روند با ثبات تداوم خواهد داشــت و تعادل و 
آرامــش در بازار برقرار خواهد بود.رئیــس کل بانک مرکزی 
همچنین از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهیات قرض 
الحســنه به خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد 
و گفت: این تســهیات در صورت موافقت دولت و تقبل مابه 
التفاوت نرخ ســود این تسهیات، از محل تسهیات کرونایی 

پرداخت خواهد شد.

 دارندگان دسته چک بخوانند
 ضوابط جدید استفاده از چک از آذرماه
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گزیده خبر
 واشنگتن پست: 

سیاست ترامپ در قبال ایران به آخر خط 
رسیده است

یک رسانه آمریکایی با اشاره به اینکه سیاست کاخ سفید در رابطه با ایران تقریباً 
با شکست مواجه شده است خاطرنشان کرد، دولت ترامپ در روزهای پایانی خود 
گزینه های زیادی علیه تهران ندارد.»واشنگتن پست« در مطلبی با اشاره به اقدامات 
ضدایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشت: علی رغم جنجال های دولت 
ترامپ، اعمال مجدد تحریم ها باعث نشــد ایران بر سر میز مذاکره حاضر شود تا 
کاخ سفید به یک توافق سخت تر دست یابد.این رسانه آمریکایی تأکید کرده است 
که در دو ماه مانده به پایان ریاســت جمهوری ترامپ، دولت وی اقدامات زیادی 
برای به کارگیری علیه ایران در دســت ندارد.بر اساس یادداشت واشنگتن پست، 
سیاست فشار حداکثری منجر به کاهش نفوذ ایران در کشورهای همسایه خود 
نشــد و تهران از طریق آنچه نایبان ایران خوانده میشود، جایگاه مهمی در یمن، 
عراق، لبنان و سوریه به دست آورده است.در پایان یادداشت همچنین آمده است، 
تحریم ها هرچند فشار زیادی به مردم عادی ایران وارد کرد اما منجر به ازسر گیری 

ذخیره سازی اورانیوم در این کشور شده است.

 کشف بیش از ۲۶۰۰ رای شمارش نشده
 در ایالت جورجیا

مقام های انتخاباتی ایالت جورجیا از کشف بیش از ۲۶۰۰ رأی شمارش نشده در 
منطقه فلوید با آغاز روند بازشــماری آرا خبر دادند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
کنگره، نشریه  he Atlanta Journal-Constitution نوشت: بیش از ۲۶۰۰ رأی که 
قبًا در آرای ایالت جورجیا شــمارش نشــده است، در بازشماری آرا کشف شده 
اســت؛ این آرا مربوط به منطقه فلوید بوده اســت.بر اساس این گزارش، گابریل 
استرلینگ مدیر سامانه رأی گیری جورجیا در این باره گفت: این اشتباه ناشی از 
خطای انسانی بوده و نه مربوط به مسائل تجهیزاتی. این آرا به دلیل آن در شمارش 
اولیه به حساب نیامده است که از کارت حافظه ماشین رأی گیری آپلود نشده بود. 
این اشــکال و اشتباه در شمارش آرا ارتباطی با تجهیزات نداشته بلکه مربوط به 
این بوده است که یک کارمند وظایف محوله اش را به درستی انجام نداده است.این 
روزنامه نوشت: احتمااً سهم ترامپ از آرای کشف شده حدود 8۰۰ رأی خواهد بود

 آزمایش موشکی ناو جنگی آمریکا
 در سواحل هاوایی

یک فروند ناو جنگی آمریکایی در ســواحل هاوایی یک آزمایش موشــکی انجام 
داده اســت.به گزارش رویترز، آژانس دفاع موشــکی آمریــکا اعام کرد: یک ناو 
جنگی آمریکایی با موفقیت توانسته است یک فروند موشک بالستیک قاره پیما را 
رهگیری و منهدم کند.بر اساس این گزارش، آزمایش موشکی ناو جنگی آمریکایی 
در روز 1۶ نوامبر یعنی دوشنبه انجام شده و در این آزمایش از یک سامانه دفاع 

موشکی موسوم به Aegis استفاده شده است.

 تداوم بن بست بودجه ای اروپا با وتوی مجارستان و لهستان

 بحران سیاسی تازه در قاره سبز
کشــورهای مجارســتان و لهســتان طرح بودجه ای دراز مدت اتحادیه اروپا را وتو 
کردند و بحران سیاســی تازه ای را برای قاره ســبز رقم زدند.روزنامه »تاگس شاو« 
آلمان، کشــورهای لهستان ومجاســتان همان طور که قبا اعام کرده بودند طرح 
بودجه اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲7 و بسته کمکی کرونایی نهفته در آن برای احیای 
اقتصادی کشــورهای بحران زده در دوران بحــران کرونا را وتو کردند.برای تصویب 
ایــن طرح بودجــه ای و مالی رای موافق ۲7 عضو اتحادیه اروپا ازم اســت. به این 
ترتیب طرح اضطراری کمک هــای کرونایی میلیاردی اتحادیه اروپا برای کمک به 
کشــورهای بحران زده کرونایی هم فعا گرفتار بن بست شد.با عملی شدن تهدید 
این دو کشور اروپای شرقی، یک بحران تازه در اتحادیه اروپا ایجاد شده است. کلیات 
بودجه ویژه اتحادیه اروپا برای احیای اقتصاد و بازارهای کشــورهای عضو، ماه ژوئیه 
و پس از چهار شبانه روز رایزنی فشرده تصویب شده بود.براساس یک مصوبه اتحادیه 

اروپا، این امکان وجود دارد که دولت های ناقض حاکمیت قانون در اروپا از بسته های 
کمک مالی بروکسل محروم شوند.ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و ماتئوش 
موراویه تســکی، نخست وزیر لهستان هفته گذشته و با ارسال یک نامه مشترک به 
کمیســیون اروپا هشــدار داده بودند که در صورت ادامه وضعیت کنونی و احتمال 
محرومیت این دو کشور از کمک های مالی، بودجه بلندمدت و طرح احیای اقتصادی 
این نهاد را وتو خواهند کرد.ســه نهاد اصلی اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این خبر 
نشان نداده اند و راهکار کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا برای گذار از این 
بحران معلوم نیســت.دولت های لهستان و مجارستان از محافظه کارترین کشورهای 
اتحادیه اروپا به شــمار می روند. وضعیت آزادی بیان، اســتقال دستگاه قضایی، و 
پناهجویان و مهاجران در این دو کشور بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا و سازمان های 
مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.مجارستان و لهستن در اعتراض به رویکرد جدید 

اتحادیه اروپا درباره اعمال مجازات برای نقض کنندگان حاکمیت قانون در اتحادیه 
اروپا و محروم کردن آن ها از کمک های مالی اروپا طرح بودجه اروپایی را وتو کردند.

اتحادیه اروپا در طرح بودجه ای دراز مدت خود برای اروپا یک بسته کمکی تا 75۰ 
میلیارد یورویی را برای کمک به احیای اقتصادی کشــورهای بحران زده در دوران 
کرونــا اختصاص داده بود.به این ترتیب اروپا در بحبوحه بحران کرونا در یک بحران 
سیاسی ســخت دیگری گرفتار شده است و امکان کمک به اقتصادهای بحران زده 
از جمله ایتالیا و اســپانیا را از دست داد.دیپلمات های اروپایی خبر داده اند که حاا 
صدر اعظم آلمان ، رئیس شورای اروپایی و رئیس کمیسیون اروپا باید درباره اقدامات 
بعدی برای حل این بحران مشاوره کنند.این مسئله احتماا در نشست ویدئویی روز 
پنج شنبه سران اروپایی هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این نشست 

قرار است درباره همکاری های بهتر برای مهار کرونا مشاوره و بحث شود.

تخت روانچی:
اصاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل 

ضروری است
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: ساختار شورای امنیت باید اصاح 
شــود و اقدامات آن مبتنی بر قانون و تأمین کننده منافع کل کشورهای جهان 
باشد. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان 
ملل، در نشست دیروز مجمع عمومی این سازمان که برای بحث درباره اصاحات 
شورای امنیت برگزار شده بود، گفت این نهاد به خاطر عملکرد ضعیف، منفعانه 
و در برخی موارد غیرقانونی و فراقانونی، با بحران مشروعیت و اعتبار مواجه است.

وی افزود: شــورای امنیت عمدتاً تحت سلطه کشورهای غربی قرار داشته، مورد 
سو اســتفاده برخی اعضای دائم قرار گرفته و در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو 
نبوده اســت و همچنین به خاطر حضور ضعیف کشــورهای در حال توسعه در 
ترکیب اعضای آن، غیر دمکراتیک می باشد.تخت روانچی با اشاره به استفاده زیاد 
و ســریع شورای امنیت از اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل، 
از جمله اعمال تحریم، گفت شــورا باید فقط به عنوان آخرین وسیله و زمانی که 
تمام مســیرهای حل و فصل مسالمت آمیز اختافات را طی و آثار و تبعات آن ها 
را ارزیابی کرده باشــد، از این اختیارات اســتفاده کند.وی در عین حال در مورد 
اعمال تحریم بر کشــورها نیز افزود: تحریم روشی نسنجیده است که کارآمدی و 
مشروعیت اخاقی آن به خاطر هدف قرار دادن اقشار آسیب پذیر در کشورهای 
هدف به شــدت زیر سوال رفته است.نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان 
بر لزوم اصاح روش های کار شورای امنیت تأکید کرد و گفت شورای اصاح شده 
باید قانونمند بوده و طبق منشور عمل کند و در برابر اقدامات و تصمیمات خود 

نیز پاسخگو باشد.

 رئیس جمهور ارمنستان خواستار استعفای 
دولت و انتخابات زودهنگام شد

رئیس جمهوری ارمنستان در پیامی با اشاره به اوضاع قره باغ و درخواست های 
نیروهای سیاســی مختلف برای برکناری دولت، خواستار برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی در این کشور شد.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »آرمن 
سرکیسیان« رئیس جمهوری ارمنســتان روز دوشنبه در پیامی، از دولت و 
مجلس شــورای ملی این کشور خواســت تا خود را برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی آماده کنند.وی در این پیام یادآور شــد: »منطقه قره باغ 
کوهستانی زخمی شد و جامعه ارمنستان از این بابت بسیار خشمگین است. 
اقتصاد زخمی غرق در مشــکات عظیم اجتماعی اســت. در نتیجه جریان 
عظیم مهاجرین قره باغ، یک فاجعه انسانی در حال وقوع است. ما نمی توانیم 
این واقعیت را نادیده بگیریم و به زندگی عادی خود ادامه دهیم.«وی افزود، 
طی روزهای اخیر چندین نشست با نیروهای پارلمانی و احزاب سیاسی خارج 
از پارلمان، گروه های اجتماعی و نمایندگان مخالفان برگزار کرده اســت. به 
گفتــه وی، اکثریت مطلــق در یک مورد با هم اتفاق نظــر دارند و آن لزوم 
اســتعفای دولت کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است.عاوه 
بر این، سرکســیان در اوایل روز گذشــته نیز در دیدار بــا گروهی از مردم، 
تأکید کرد که وی هیچ ارتباطی با بیانیه آتش بس که توســط نخست وزیر 
ارمنستان و روسای جمهوری روســیه و آذربایجان امضاء شده است، ندارد.

عصر روز دوشنبه، رئیس جمهوری ارمنستان، »زهراب منتساکانانیان« را از 
سمت وزارت امور خارجه این کشور و همچنین »گورگن دااکیان«را از سمت 
فرماندهــی نیروهای پلیس برکنار کرد. احکام مربوطه در وب ســایت دفتر 
ریاست جمهوری منتشــر شده است. در این اسناد یادآوری شده که نیکول 

پاشینیان، نخست وزیر پیشنهاد برکناری وزیر امور خارجه را داده است.

 اختاف نظر ناتو و دولت ترامپ درباره خروج 
از افغانستان

درحالی که بیشــتر نیروهای خارجی در افغانســتان غیرآمریکایی هستند و 
دولت ترامپ نیز برای خروج سریع نیروها تاش می کند، سازمان ناتو تاکید 
کرد که نیروهای این ائتاف تا زمان نیاز به حضور در افغانستان ادامه می دهند.

»ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ســازمان ناتو در دیدار با »کریستوفر میلر« 
سرپرســت جدید وزارت دفاع آمریکا درباره تعهد این ســازمان برای ادامه 
حضور در افغانســتان »تا زمانی که نیاز باشد« تاکید نمود.»اوآنا لونگسکو« 
ســخنگوی ســازمان ناتو گفت که در این دیدار استولتنبرگ تاکید کرد که 
موضع ناتو درباره افغاستان تغییر نکرده است.وی افزود: »هیچ یک از اعضای 
ناتو نمی خواهند بیش از آنچه نیاز باشد به حضورشان ادامه دهند اما در عین 
حال ما می خواهیم دستاوردهایی که با این همه قربانی داشتیم را حفظ کنیم 
و اطمینان حاصل کنیم که افغانســتان هیچوقت دیگر به مکان امنیت برای 
تروریسم تبدیل نخواهد شد که بتواند به آمریکا یا هیچ یک از دیگر اعضای 
ناتو حمله کند«.لونگســکو به »آسوشــیتدپرس« گفت: »ما از روند صلح در 
افغانستان حمایت می کنیم و به عنوان بخشی از آن ما به تعدیل حضورمان 
ادامه می دهیم، ناتو سطح نیروها را به زیر 1۲ هزار نفر کاهش داده است که 
بیش از نیمی از آن ها نیروهای غیر آمریکایی هســتند«.این در حالی است 
که منابع آمریکایی به نقل از منابــع آگاه گزارش می دهند که دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا قصد دارد تا پایــان هفته جاری میادی با صدور یک 
فرمان اجرایی روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانســتان را سرعت 
ببخشد.ســخنگوی ناتو ادامه داد: ما به مشورت درباره آینده ماموریت مان در 
افغانســتان ادامه می دهیم و آماده ایم تا بطور هماهنگ و مبتنی بر شــرایط 

میدانی ماموریت خویش را تعدیل کنیم.
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید یک داروی 
آزمایشی بتواند روش خوبی برای کاهش کلسترول بد خون باشد. پژوهش 
جدیدی نشان می دهد که یک داروی آزمایشی موسوم به "اویناکوماب" 
می توانــد "لیپوپروتئیــن کم چگالــی" یــا "ال دی ال")LDL( را که به 
"کلسترول بد" مشــهور است، در بیماران مبتا به "هایپرکلسترولمی" 
تا ۵۰ درصــد کاهش دهد. داروی اویناکوماب، یــک پادتن تک تیره یا 
مونوکلونال است که با مکانیسمی متفاوت از داروهای دیگر کار می کند 
تا کلسترول خطرناک را به سطح عادی برساند. پژوهش به ارزیابی ایمنی 
و کارآیــی اویناکوماب می پردازد و نشــان می دهد که این دارو می تواند 
کلســترول بد بیماران را تا ۵۰ درصــد کاهش دهد. این پادتن می تواند 

"پروتئین شبه آنژیوپویتینANGPLT3("3( را مهار کند.

شــرکت داروســازی "ُمدرنا" اعام کرد فاز سوم آزمایشات این شرکت 
نشان می دهد که واکسن کرونای آنها بیش از ۹۴ درصد در جلوگیری از 
کووید-۱۹ موثر بوده اســت. این واکسن که دو دوز آن باید تزریق شود 
روی 3۰ هزار داوطلب تســت شده و تاکنون نتایج ایمنی داشته است. 
شــرکت مدرنا می گوید داده های آزمایش بالینی فاز سه یا مرحله سوم 
واکسن کووید-۱۹ این شرکت نشان می دهد که این واکسن بیش از ۹۴ 
درصد در جلوگیری از ابتا به بیماری کووید-۱۹ موثر است. نتیجه ای 
که "استفان بنسل" مدیر عامل این شرکت آن را "تغییر دهنده بازی" 
نامیده است. بررسی های آزمایش بالینی مرحله سوم، ۹۵ مورد ابتا به 
کوویــد-۱۹ را در بین 3۰ هزار شــرکت کننده در این آزمایش ارزیابی 

کرده است. 

مشــاهده بیماری جذام برای نخستین بار در شامپانزه های وحشی، باعث 
سردرگمی دانشمندان در مورد چگونگی آلوده شدن آنها شده است. بیماری 
جذام یک بیماری آزار دهنده و دردناک است که تاکنون اغلب در انسان ها 
دیده شده بود. اکنون محققان این بیماری را در شامپانزه ها مشاهده کرده اند 
که هشدار برانگیز است. این بیماری توسط باکتری ایجاد می شود و قباً در 
حیوانات دیگر مانند "آرمادیلوی نُه نواره" در قاره آمریکا و سنجاب های قرمز 
در انگلستان مشاهده شده بود. در این موارد، فرض بر انتقال این بیماری از 
انسان به حیوان است، زیرا هر دو گونه، ژنوتیپ باکتریایی یکسانی دارند که 
در زمان شیوع در انسان ها در قرون وسطی و در اروپا شناسایی شده است. 
با این حال وقتی به شامپانزه های تازه آلوده شده نگاه می کنیم، دو ژنوتیپ 

نادر موسوم به "2F" و "۴N / O" شناسایی می شود. 

کاهش سطح کلسترول بد با کمک 
یک داروی آزمایشی

واکسن کرونای شرکت "ُمدرنا" 
بیش از 94 درصد موثر اعام شد

جذام برای اولین بار در 
شامپانزه ها دیده شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشت آذری های آواره شده به خانه هایشان در قره باغ؛ یک مرد آذری در 
حال بوسیدن دیوار خانه اش در شهر "کارواچار" قره باغ

نیسان به دنبال فروش سهام خود در میتسوبیشی؟!
ظاهراً نیســان در حال بررســی امکان فروش تمام یا بخشی از 3۴ درصد سهام خود در میتسوبیشــی موتورز است. این اقدام می تواند 
به طور قابل توجهی وضعیت اتحاد سه گانه رنو، نیسان و میتسوبیشی را تغییر دهد. پس از انتشار این اخبار ارزش سهام نیسان ۵ درصد 
و میتسوبیشی 3 درصد افزایش یافت. یکی از دایل احتمالی نیسان برای فروش سهام خود در میتسوبیشی می تواند به موجودیت گروه 
میتسوبیشی مربوط باشد که پیش  از این مالک یک پنجم میتسوبیشی موتورز بوده است. البته سخنگوی نیسان با ارسال یک ایمیل به 
رویترز گفته است: “برنامه ای برای تغییر ساختار همکاری با میتسوبیشی وجود ندارد.” سخنگوی میتسوبیشی هم با انتشار بیانیه ای مشابه 
اظهار داشته این کمپانی به همکاری خود در اتحاد ادامه خواهد داد. اگر نیسان سهام خود در میتسوبیشی را به فروش برساند نتیجه نهایی 
می تواند بســیار متفاوت تر از آن چیزی باشد که قبًا کارلوس گوسن برای این اتحاد تجسم کرده بود. گوسن پیش از بازداشت خود در 
سال 2۰۱۸ به دنبال ادغام کامل رنو و نیسان بود. نیسان که ۴3 درصد سهامش در دستان رنو است پیش بینی ضرر عملیاتی خود تا ماه 
مارس را تا 2۸ درصد کاهش داده و یکی از دایل اصلی آن افزایش تقاضا برای محصوات به ویژه در بازار چین بوده است. میتسوبیشی 

نیز که ششمین خودروساز بزرگ ژاپن است انتظار ضرر عملیاتی ۱۴۰ میلیارد ینی برای سال تجاری جاری را دارد. 

دختر 19ساله تیم بسکتبال قزوین: پله به پله باا آمدیم
فاطمه آقازادگان در مورد آغاز مسابقات لیگ برتر بسکتبال زنان گفت: اولین سال حضورمان در سوپر لیگ است و سعی کردیم شروع 
خوبی داشته باشیم. هفته اول لیگ برتر بسکتبال زنان در گروه دوم مسابقات طی روزهای 22 و 23 آبان ماه انجام شد و ۶ تیم حاضر 
در این گروه دو بازی انجام دادند. شورا و شهرداری قزوین نیز که از لیگ دسته یک به لیگ برتر صعود کرده است در هر دو بازی خود 
مقابل تیم های مولتی کافه مشهد و نوشت افزار کنکو به پیروزی رسید. فاطمه آقازادگان، ملی پوش ۱۹ ساله شورا و شهرداری قزوین در 
پیروزی تیم خود نقش موثری داشت و عملکردش مورد توجه قرار گرفت. آقازادگان در مورد هفته اول مسابقات به ایسنا گفت: اولین سال 
حضورمان در لیگ برتر است و سعی کردیم شروع خوبی داشته باشیم. تمریناتمان را هم از خیلی وقت پیش آغاز کرده ایم و  هفته ای 
۱2 جلسه کار می کنیم. تیم ما در لیگ نوجوانان، جوانان و دو سال در دسته یک حضور داشت و تاشمان صعود به لیگ برتر به عنوان 
بااترین سطح بسکتبال زنان ایران بود که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. او با بیان اینکه عملکردش در هفته اول مسابقات خوب بوده، 
افزود: به خاطر کرونا برخی تیم ها مثل نامی نو اصفهان تمرینات خود را دیرتر شــروع کردند اما شــورا و شهرداری قزوین تمرینات را با 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از زمان خوبی آغاز کرد.

وی من غام زم تو با دوستان خوش لقاای  گشته محکم حَزم تو سوی بخارا زم توإن تَنتَهوا ا یُغفَرا  لَکُم ماقَد سَلَف عَن ما مَضیاِّا غَفَرا ذَنبَکم قُوُلوا فَأوحی رَبُکُم ر و مرحله وأزَل عل صَدرالوریرو رو بُتا با افله ردار زاد و راحِله ری کند فرزند فخرالّدین تو راگر دولتت یاری کند بختت واداری کندمنزل گذا باشد خریدا آن مرکز فضل و هنر آن مَعدِن علم و سخایابی بهر حالی ار از صاحب عادل عمرگوی  شرف بازد همی باروی چون  شَمس  الّضحیعالم رو ازد همی دولت بدو یازد همی

پیشنهاد

چهره روز

زندگی موفق؛ رازهای خوب زیستن 
کتاب »زندگــی موفق؛ رازهای خوب زیســتن« با 
اســتفاده از آیات قرآن و احادیث ائمــه اطهار)ع( 
راهکارهایی برای خوشــبختی و داشتن آرامش در 
زندگی و چگونگی اســتفاده از عقل و خردورزی به 
عنوان ســرمایه و بهترین راهنما در زندگی اســت. 
کتاب »زندگی موفق؛ رازهای خوب زیستن« توسط 
حجت ااسام عباس رحیمی به رشته تحریر درآمده 
و انتشــارات جمــال آن را در ســال  ۸2  در ۱۹۶ 
صفحه چاپ کــرده، البته نســخه الکترونیکی این 
کتاب هم جهت استفاده عاقه مندان موجود است. 
این کتاب با اســتفاده از آیات قرآن و احادیث ائمه 
اطهار)ع( راهکارهایی برای خوشــبختی و داشــتن 
آرامش در زندگی و چگونگی استفاده از عقل و خردورزی به عنوان سرمایه و بهترین راهنما در 
زندگی اســت. هدف این کتاب ارائه راهکارهایی عملی برای داشتن زندگی بدون چالش و آرام 
با بهره مندی از نیروی تدبر و اندیشــه و بهره مندی از احادیث و روایات و آیات قرآن به عنوان 
راهنمایان این مســیر اســت. مخاطب این کتاب همه افرادی هستند که به دنبال سربلندی و 
کمال در زندگی هســتند و مطالب ارزشمند ارائه شــده در این کتاب راهکارهای عملی برای 
زندگی ســعادتمند اســت. این کتاب به ما کمک می کند که چگونــه از نیروی عقل و خرد و 
اندیشه به عنوان راهنما در زندگی استفاده کنیم، همچنین استقامت، صداقت، خویشتن داری، 
حــق محوری، قناعت، تندی نکردن بامردم، صبر در زندگی، پرهیز از کینه، داشــتن انصاف و 
امید به آینده از محورهای کلیدی مورد اشاره در این کتاب است که با به کارگیری این فضائل 

در زندگی به آرامش واقعی دست خواهیم یافت.

عبدالمجید ارفعی
عبدالمجید ارفعی پژوهشگر و متخصص زبان های باستانی 
اکدی و ایامی، ایام شناس و از آخرین بازماندگان مترجم 
خط میخی ایامی در جهان و از مهم ترین کتیبه خوانان 
ایرانی اســت و برخی از لوح های گلی تخت جمشــید با 
تاش وی ترجمه شده است. عبدالمجید ارفعی نخستین 
مترجم اســتوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی نو به 
فارســی است. او در ســال ۱3۹۴ جایزه سرو ایرانی، در 
زمینهٔ میــراث فرهنگی را به عنوان یک عمر کوشــش 
فرهنگــی دریافت کــرد. نتیجه همــکاری عبدالمجید 
ارفعــی با خانلــری در بین ســال های ۱3۵۴ تا ۱3۵۷ 
خورشــیدی، گردآوری گنجینه بیشــماری از مجات، 
مقاات و کتاب های گوناگون دربارهٔ تاریخ ایران و جهان 
و گل نوشته ها و خط های خوانده شده است که در پژوهشکده علوم انسانی نگهداری می شود. ارزش داری 
ایــن کتابخانه در زمان خرید بین 3 تا ۴ میلیون دار بوده که امروز ارزشــی به مراتب بااتر دارد. تاار 
کتیبه ها در موزه ملی ایران بین سالهای ۱3۷۷ تا ۱3۸2 توسط او و شاهرخ رزمجو ساخته و آماده شد. 
گفته می شــود او و دانشجویانش حتی قفســه های این تاار را خودشان نصب کردند. چون خرید کتاب 
در آن زمان دشــوار بود و این تاار نیز کتابی در اختیار نداشت، برای تأمین کتاب، ارفعی به پژوهشکده 
علوم انسانی مراجعه کرد تا از کتابهایی را که بیست سال پیش خودش سفارش داده بود فتوکپی تهیه 
کند. بسیاری از لوح های گلی تخت جمشید و متن های حقوقی بین النهرین از روی کتیبه های تاریخی 
با تاش ارفعی ترجمه شده است. عبدالمجید ارفعی سابقه همکاری با بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد و 
بنیاد پژوهشی شوش را در کارنامه خود دارد. همکاری او با بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد، منجر به خوانده 

شدن کتیبه های خزانه تخت جمشید شد که در موزه همان جا نگهداری می شد.

بخوانید در اینستاگرام


