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نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، دفاع در برابر ظلم و تجاوز را حق مسلم فلسطینی ها دانست و گفت: سکوت مرگبار و انفعال مطلق و توجیه ناپذیر شورای 
امنیت، رژیم اسرائیل را به طور جدی جسور کرده است تا با وحشیگری تمام تر، جنایات بیشتری مرتکب شود.مجید تخت روانچی در شورای امنیت سازمان ملل 
که برای بررسی آخرین تحوالت فلسطین برگزار شد، افزود: همزمان با این نشست، نیروهای وحشی رژیم اسرائیل در حال ارتکاب یک قتل عام واقعی در فلسطین، 
بویژه در نوار غزه بزرگ ترین زندان باز جهان، هستند که طی آن تاکنون ۱۹۲ نفر، شامل ۵۸ کودک و ۳۴ زن به شهادت رسیده اند.وی در تشریح این جنایات ادامه 

داد: آنها بزدالنه زنان بی دفاع را به قتل می رسانند؛ بی رحمانه نوزدان و کودکان را می کشند؛ ....

www.sobh-eqtesad.ir

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت

اعتراض شدید تخت روانچی به آمریکا بدلیل حمایت از رژیم صهیونیستی

info@sobh-eqtesad.ir

 ارزپاشی دولت سرمایه های 
کشور را برباد داد

یک کارشــناس اقتصادی گفــت: دولت روحانی با بازگشــت آمریکا 
به برجام هم دنبال ادامه ارزپاشــی به نفع یک عده خاص اســت.علی 
ســعدوندی درباره عواقب سیاست  ارزپاشــی در دولت روحانی، اظهار 
داشــت: سیاست اقتصادی که ۵0 سال گذشته در کشور وجود داشته 
»انتقال ثروت به اقشار برخوردار« بوده است؛ این سیاست زمانی اجرایی 
می شود که کشــور به مشکل خاصی می خورد و در آن زمان تصمیم 
گیران ارشد دولتی، با اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز امتیازات خاصی 
را به نام حمایت از تولید یا اقشــار آسیب پذیر به نفع یک درصد برتر 
جامعه ارائه می دهند.وی با بیان اینکه ارائه امتیاز به یک درصد خاص از 
جامعه در نهایت منجر به خروج پول و سرمایه از کشور می شود، گفت: 
در دولــت اقای روحانی و زمان مدیریت اقای ســیف در بانک مرکزی 
نیز همین سیاســت تکرار شد، به محض اینکه فشار اندکی در بازار ارز 
بوجود آمد تصمیم به تخلیه منابع ارزی و طالی کشور گرفتند، هرچند 
که به صورت غیرقانونی و غیرشــرعی سعی کردند با دریافت مالیات از 
سکه بخشی از ارزش این منابع طالیی را به ذخایر کشور برگردانند ولی 
مشکل حل نشد. این کارشناس اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشور در 
هفته های اخیر و احتمال لغو تحریم ها اشاره کرد و افزود: گرچه ممکن 
است تحریم ها برداشته شود و امریکا نیز به برجام برگردد ولی باز هم 
مشخص است که اولین سیاست دولت در این شرایط ، ارزپاشی خواهد 
بود، البته دولت فرصت زیادی ندارد و در این ۱00 روز باقیمانده باز هم 
تالش می کند که منابع ارزی را در اختیار افراد برخوردار قرار دهد مگر 
اینکه با مطالبه گری جامعه این روند مخرب پنجاه ساله متوقف شود.
سعدوندی با بیان اینکه ارزپاشی جزو برنامه های اصلی دولت در زمان 
آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی اســت، گفت: روزی که ایران بتواند 
منابع ارزی بلوکه شــده خود را تحویل بگیرد بالفاصله ارزپاشی شروع 
خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که ایا علت کاهش قیمت ارز در 
روزهای اخیر نیز ارزپاشی از سوی بانک مرکزی بوده یا خیر؟ گفت: االن 
بانک مرکزی منابعی برای ارزپاشی ندارد و انچه در روزهای اخیر وارد 
بازار شده ارزهای خانگی است که در ارزپاشی های قبلی توسط برخی 
از مردم خریداری شده و االن وارد بازار شده اند.این کارشناس اقتصادی 
افزود: به محض اینکه تحریم ها برداشــته شود ارزهای شرکتی، دولت 
و بانک مرکزی احتماال وارد بازار خواهد شد و شاهد کاهش قیمت ارز 
برای یک دوره کوتاه خواهیم بود. اما آنچه در روزهای اخیر باعث کاهش 
قیمت ارز شده صرفا ورود ارزهای خانگی به بازار بوده است.سعدوندی 
درباره اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز طی هفته ای اخیر و اینکه آیا 
قیمت ارز در نتایج اقدامات بانک مرکزی کاهش یافته اســت؟  گفت: 
سیاســت بانک مرکزی صرفا گفتار درمانی بوده اســت که باعث شده 
ارزهای خانگی وارد بازار شــوند.وی دربــاره اینکه کف قیمت دالر در 
صورت ارزپاشــی دولت بعد از رفع تحریم ها چقدر خواهد شد؟ گفت: 
درصورت اجرای این سیاســت قیمت دالر تا مدتی کاهش می یابد که 
البته بستگی به این دارد که به درآمد نفتی برسیم یا خیر؛ کشورهای 
دیگــر درامدهای نفتی را در زیرســاخت ها و صنــدوق های خارجی 
معموال ســرمایه گذاری می کنند اما در کشــور ما این کار نمی شود 
و کامال برعکس اســت، زیرساخت را تقویت نمی کنند به بهانه اینکه 
تولید تضعیف نشود، برداشت شان هم این است که تقویت تولید یعنی 
زیرساخت را خودمان بسازیم درحالی که توانایی ساخت این زیرساختها 
را متناسب با استانداردها ندارند ضمن اینکه زمان بر هم خواهد بود.این 
کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ارزپاشی دولت باعث ورود ارز مازاد 
در تولید و بیماری هلندی می شود، اظهار داشت: اگر مجددا ارز نفتی 
داشته باشیم باز هم دولت سعی می کند آن را در بازار تزریق کند که 
در نهایت موجب فرار ســرمایه خواهد شد اما باید مانع هدررفت منابع 
ارزی در صورت دسترســی به منابع ارزی شد.سعدوندی گفت: خالص 
ذخایر دولت و بانک مرکزی شاید ۵0 میلیارد دالر باشد که اگر این رقم 
یکباره وارد بازار شود می تواند قیمت ارز را کاهش دهد اما اگر به تدریج 
و در طی دو سال به بازار تزریق شود، درصورت تداوم می تواند نرخ ارز 
را به صورت مصنوعی تثبیت کند.وی ارزپاشی را باعث تخریب اقتصاد 
ملی دانست و تصریح کرد: احتماال بعد از رفع تحریم ها شاهد تخریب 
اقتصاد ملی خواهیم بود. چرا که در راستای ارزپاشی دولت تورم و پایه 
پولی افزایش پیدا می کند و عوارض متعددی در اقتصاد خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درصورت تکرار سیاست های 
ارزپاشی حداقل تورم ۲0 درصد خواهد بود، تأکید کرد: االن دولت 
مســتعد ارزپاشی است که همین امر فرایند فرار سرمایه را در بازار 

تشدید خواهد کرد.

نگــاه

قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد »ب« به ارزش یک میلیارد و ۷۸0 میلیون دالر میان شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و گروه پتروپارس به عنوان پیمانکار 
امضا شــد.، این قرارداد دیروز )دوشــنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه( با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت به امضای محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به 
نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل گروه پتروپارس رسید.هدف از این قرارداد که به صورت بیع متقابل اجرا می شود دستیابی به 
تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش طی پنج سال است.گاز تولیدی این میدان برای فرآورش به تأسیسات خشکی منطقه پارس ۲ کنگان منتقل می شود، 
در تأسیسات خشکی ابتدا میعانات گازی از گاز ترش تفکیک و سپس به منظور تثبیت به پاالیشگاه فازهای ۱۲ و ۱۹ پارس جنوبی منتقل خواهد شد.گاز خروجی 

از تأسیسات خشکی طرح فرزاد »ب« نیز برای فرآورش میان پنچ پاالیشگاه موجود در منطقه پارس-۲ توزیع می شود.

فرآیند توسعه فرزاد »ب« به مراتب سخت تر از پارس جنوبی است
در این مراسم رضا دهقان - معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در توصیف سختی ها و پیچیدگی های فرآیند توسعه میدان گازی فرزاد »ب«، با بیان 
اینکه این میدان مشترک در مرز آبی ایران و عربستان واقع شده و عربستان در حال برداشت از این مخزن است، توضیح داد: در اجرای طرح توسعه میدان فرزاد 
»ب«، دو سکوی سرچاهی )فرعی و اصلی( هر کدام مشتمل بر چهار حلقه چاه تولیدی ساخته و نصب خواهد شد که تأسیسات جداسازی روی سکوی اصلی قرار 
می گیرد و سیال ترش که در سکوی فرعی تولید می شود با خط ۲0 اینچی به طول سه کیلومتر  به سکوی اصلی می رسد.وی افزود: در ادامه، گاز ترش و میعانات 
از طریق خط لوله ۳۶ اینچی و ۱0 اینچی هر یک به طول ۲۳0 کیلومتر به تأسیسات دریافت گاز و جداسازی میعانات می رود و از آنجا گاز ترش به پاالیشگاه های 
فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و میعانات به پاالیشــگاه های فازهای ۱۲ و ۱۹ واقع در منطقه پارس ۲ انتقال خواهد یافت.  معاون توســعه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران مدت زمان اجرای طرح را ۶0 ماه و سرمایه گذاری آن را ۱۷۸0 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: با اجرای این طرح توسعه، روزانه ۲۸ 
میلیون مترمکعب گاز ترش یعنی معادل یک فاز پارس جنوبی، همچنین ۵ هزار بشکه میعانات گازی )معادل یک هشتم پارس جنوبی( و ۱۲00 تن گوگرد از میدان 
فرزاد »ب« برداشت می شود.دهقان با بیان اینکه اگرچه هدف گذاری تولید این میدان معادل یک فاز پارس جنوبی است، اما کار توسعه در این میدان به مراتب 
سخت تر از پارس جنوبی است، در این باره توضیح داد: گاز میدان فرزاد، گازی خشک است. دمای این مخزن ۱۲۸ درجه سانتی گراد و فشار مخزن ۹ هزار PSI است 
که هم دما و هم فشار حدود ۲ برابر پارس جنوبی است. ترکیبات گوگردی در سیال تولیدی ۳۶ هزار PPM یعنی در مقایسه با پارس جنوبی حدود هشت برابر و 
ناخالصی های گاز مثل نیتروژن و گاز کربنیک هم نسبت به پارس جنوبی حدود سه برابر است، همچنین این میدان در فاصله ۲۳0 کیلومتری از خشکی قرار دارد 
که از این حیث نیز دو برابر فاصله پارس جنوبی تا خشکی است.دهقان با اشاره به اینکه این مقایسه نشان می دهد در میدان فرزاد با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های 
بسیاری روبه رو هستیم و مجموع این عوامل، عملیات حفاری، استخراج، انتقال گاز به خشکی و فرآورش گاز را سخت خواهد کرد، ادامه داد: خط لوله انتقال گاز 
میدان فرزاد، سخت ترین خط لوله دریایی خواهد بود که در کشور اجرا می شود.   معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نتیجه گیری کرد: طبیعی است 
در چنین شرایطی، توسعه این میدان در مرحله طراحی نیازمند دانش و فناوری پیشرفته و در مرحله تأمین تجهیزات، نیازمند تجهیزاتی با تکنولوژی های باال و 
آلیاژهای خاص و مقاوم در برابر خوردگی است.وی درباره انتخاب پتروپارس به عنوان پیمانکار این طرح توسعه هم گفت: پتروپارس به دلیل حضور موفق در میدان 

مشابه یعنی میدان پارس جنوبی، بهترین گزینه برای توسعه فرزاد »ب« تشخیص داده شد و امیدواریم در این میدان نیز حضور موفقی داشته باشد.
میدان مشترک گازی فرزاد »ب« در محدوده بلوک فارسی در نوار مرزی ایران و عربستان و در فاصله نزدیک ۲0 کیلومتری جزیره فارسی واقع شده که بر اساس 
اعالم شرکت نفت و گاز پارس، مقدار گاز درجای آن حدود ۲۳ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده است و مقدار میعانات گازی آن حدود ۵000  بشکه در ازای 

هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده می شود.

وضعیت تجارت ایران در سال ۹۹ با 1+5 چگونه بود؟

کاهش ۱۹ درصدی ارزش تجارت ایران با ۱+۵ در چهار سال اخیر

کرونا کشتی پانامایی در بندر امام را متوقف کرد

 حمله کرونا به ایران،
 این بار از دریا!

 1.4 میلیون نفر در تابستان سال گذشته 
بیکار شدند

یک کشــتی پانامایی از مبداء آلمان به بندر امام خمینی )ره( به دلیل مثبت شــدن تست کرونای چهار خدمه 
هنــدی آن اجازه پهلوگیری در ایــن بندر را دریافت نکرده اما به دنبال این اتفاق شــایعات زیادی مانند ورود 
کرونای هندی به بوشهر از طریق ۲۵ دریانورد هندی در فضای مجازی منتشر شد. در پی وخیم شدن وضعیت 
هندوســتان از نظر کرونا و گسترش شیوع کرونای هندی شایعات بسیاری مانند ورود این نوع از کرونا از طرق 

مختلف دریایی و هوایی در بوشهر منتشر شد...

رئیس سازمان بورس: 
قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران 

خرد تصمیم گیری کند

جزئیات تزریق منابع جدید به بورس 
مدیرعامل صندوق ثبیت بازار ســرمایه ضمن تشریح جزییات تزریق منابع جدید به این بازار تاکید 
کرد که حمایت از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.محمد ابراهیم آقابابایی، از تزریق ۱0۳۴ میلیارد 
تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: این نقدینگی به صندوق 
تثبیت تزریق شــد و با بخشــی از این پول امروز خریدهایی در بازار سرمایه انجام شد.وی ادامه داد: 
نمی توان همه منابع را در یک روز خرید کرد و صندوق تثبیت بازار امروز در چارچوب سازمان بورس 
بخشی از پول مذکور را سهم خرید. این فرآیند در روزهای اینده هم ادامه خواهد داشت و حمایت از 
بازار سرمایه تداوم دارد.براساس این گزارش، طبق بسته حمایتی ۷+۳ دولت و سازمان بورس از بازار 
سرمایه قرار بود به تدریج ۲00 میلیون دالر ازمنابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 

سرمایه واریز شود و اقدام مذکور در راستای اجرای این بند از مصوبات دولت بوده است.

با ارزش 1.۷80 میلیارد دالر

قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد امضا شد
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میزان افزایش کمک معیشت، مسکن و حق عائله مندی 
بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان درسراسر کشور 
نحوه اجرای دومین مرحله از متناسب سازی حقوق مستمری بگیران را ابالغ کرد.تمامی مستمری بگیران 
بازنشســته، از کار افتاده کلی و بازماندگان که در تاریخ اجرای متناسب ســازی پرونده آنها فعال بوده و 
یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششــم توســعه مســتمری آنها برقرار شــده و یا مجددا فعال 
می شود، مشــمول این بخشنامه هستند.تاریخ اجرای متناسب ســازی مرحله دوم از ابتدای سال جاری 
اســت و درخصوص احکام برقراری بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری، تاریخ اجرای متناسب سازی 
از تاریخ برقراری و در خصوص احکام برقراری ازکارافتادگی کلی، از تاریخ پرداخت مســتمری خواهد بود.

آیتم های متناسب سازی مرحله دوم شامل ۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری؛ تفاوت تطبیق 
متناسب سازی با حداقل ۵0 درصد افزایش؛ تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه و 

متناسب سازی کمک هزینه های مسکن، تأمین معیشت، عائله مندی و اوالد است.

متناسب سازی  ۷5 درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری
با اجرای این بخشنامه فاصله حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر با اولین حکم بازنشستگی آنان به میزان 
۷۵ درصد ترمیم می شود. مبلغ متناسب سازی ۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری با مبلغ پایه 

مستمری ماهیانه جمع و در سنوات آتی، مشمول افزایشات موضوع ماده ۹۶ قانون خواهد بود.

متناسب سازی مزایای جنبی
مزایای جنبی بازنشســتگان و مســتمری بگیران نیز مشمول متناسب سازی قرار گرفته است و برهمین 
اساس کمک به تامین معیشت مســتمری بگیران که پس از افزایش سالیانه در سال جاری به ۱۲0 هزار 
تومان رسیده است، با متناسب سازی به مبلغ ۲00 هزار تومان افزایش یافت.همچنین کمک هزینه مسکن 
از ۷0 هزار تومان به ۱۵0 هزار تومان؛ کمک هزینه عائله مندی از ۸۸ هزار و ۵۱ تومان به ۳۷0 هزار و ۲۷۱ 

تومان و کمک هزینه اوالد از ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار و ۹۹۶ تومان رسید.

تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه:
مستمری آن دسته از افراد مشمول ماده )۱۱۱( قانون تامین اجتماعی که ۲0 سال و کمتر سابقه پرداخت 
حق بیمه دارند، بعد از افزایش سنواتی حقوق سال ۱۴00 و اجرای متناسب سازی مرحله دوم کمتر از ۳ 
میلیون تومان نخواهد بود و این مبلغ به ازای هر ســال ســابقه باالتر از ۲0 سال به میزان ۴0 هزار تومان 
افزایش می یابد.میزان ســابقه مورد احتساب بر اساس مجموع سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده تا سقف 
۳۵ سال اســت و حداقل ناخالص پرداختی بابت مستمری و مزایای جنبی پس از اعمال متناسب سازی 
با احتســاب کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه حق اوالد بابت ۲ فرزند کمتر از ۳ میلیون و ۹00 هزار 

تومان نخواهد بود.

تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل  پنجاه درصد افزایش
پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی، مجموع افزایش مستمری و مزایای جنبی سال ۱۴00 هیچ یک 
از مســتمری بگیران نباید کمتر از پنجاه درصد و بیشتر از صد در صد مجموع مستمری و مزایای جنبی 
ناخالص دریافتی وی در اســفندماه سال ۱۳۹۹ باشــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی، به منظور اطالع مســتمری بگیران گرامی، احکام افزایش مســتمری از طریق سامانه خدمات 

غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir در اختیار این افراد قرار گرفته است.

۲۸۶ فوتی جدید کرونا 
در کشور 

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
طی ۲۴ ساعت گذشــته در کشور ۲۸۶ 
بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و به این ترتیب شمار قربانیان این 
بیماری در کشور از ۷۷هزار نفر گذشت. 
بنابر اعالم مرکــز روابط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت، تــا کنون دو 
میلیــون و ۳۲ هزار و ۱۶۲ نفــر ُدز اول 
واکســن کرونا و ۳۸۸ هــزار و ۸۲۱ نفر 
نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشور به دو 
میلیون و ۴۲0 هزار و ۹۸۳ ُدز رســید. تا 
دیروز ۲۷ اردیبهشــت ۱۴00 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۴ هزار و 
۳۱۹ بیمــار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که دو هزار و ۹۴ نفر 

از آنها بستری شدند.
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در جلسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفتگزیده خبر

اعتراض شدید تخت روانچی به آمریکا بدلیل حمایت از رژیم صهیونیستی
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل متحد، دفاع در برابر ظلم و تجاوز را حق مســلم 
فلسطینی ها دانست و گفت: سکوت مرگبار و انفعال مطلق و توجیه ناپذیر شورای امنیت، 
رژیم اسرائیل را به طور جدی جسور کرده است تا با وحشیگری تمام تر، جنایات بیشتری 
مرتکب شــود.مجید تخت روانچی روز یکشنبه در شورای امنیت سازمان ملل که برای 
بررســی آخرین تحوالت فلسطین برگزار شــد، افزود: همزمان با این نشست، نیروهای 
وحشی رژیم اسرائیل در حال ارتکاب یک قتل عام واقعی در فلسطین، بویژه در نوار غزه 
بزرگ ترین زندان باز جهان، هستند که طی آن تاکنون ۱۹۲ نفر، شامل ۵۸ کودک و ۳۴ 
زن به شــهادت رسیده اند.وی در تشریح این جنایات ادامه داد: آنها بزدالنه زنان بی دفاع 
را به قتل می رســانند؛ بی رحمانه نوزدان و کودکان را می کشند؛ وحشیانه خانواده ها را 
یکجا به قتل می رسانند؛ بی شرمانه به اماکن مقدس اهانت می کنند؛ ناجوانمردانه مناطق 
مســکونی، مدارس و تأسیسات بهداشــتی و درمانی را بمباران و گلوله باران می کنند و 
دیوانــه وار خانه ها را تخریب می کنند و در یک کالم در حال ارتکاب همزمان و یکجای 
هر چهار جنایت اصلی بین المللی هستند.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه 
کرد: سوال اینجاست که چرا نیروهای اسرائیلی مرتکب چنین جنایاتی می شوند؟ چون 
فلســطینی ها صدای خود را به روی نیروهای اسرائیلی که می خواهند سرزمین های آبا 
و اجدادی آنها در محله های فلســطینی در قدس شــرقی، در شــیخ جراح و سیلوان و 
دیگر مناطــق را مصادره کنند، بلند کرده اند.تخت روانچی یادآور شــد: آنها به تخریب 
خانه هایشــان که نسل اندر نســل در آن زندگی کرده اند، اعتراض دارند؛ در برابر اخراج 
اجباری از خانه هایشــان مقاومت می کنند و به حمله نیروهای امنیتی اســرائیل علیه 
نمازگزاران مسلمان در مسجداالقصی در ماه مبارک رمضان اعتراض کرده اند.وی افزود: 
اشــتباه نکنید؛ اگر شما یک فلسطینی باشــید و در فلسطین و تحت سلطه یک رژیم 
نژادپرست و آپارتاید که بر اساس تجاوز، اشغال و ظلم تأسیس شده و علیه فلسطینی ها 
مرتکب جنایات شــنیع می شــود، زندگی کنید اینگونه اقدامــات بزرگ ترین گناهان 

محسوب می شوند.نماینده ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: اما رژیم اسرائیل 
چطور با مصونیت کامل مرتکب چنین جنایاتی می شود؟ چون طی بیش از هفت دهه، 
شــورای امنیت در برابر تمام اعمال غیرقانونی آن رژیم سکوت مرگباری اتخاذ کرده و 
این انفعال مطلق و توجیه ناپذیر، عالوه بر اینکه به کاهش اعتماد و اطمینان به این نهاد 
و همچنین بحران اعتبار و مشــروعیت آن منجر شده، آن رژیم را به طور جدی جسور 
کرده است تا با وحشــیگری تمام تر، جنایات بیشتری مرتکب شود.تخت روانچی افزود: 
به همین دلیل است که رژیم اســرائیل بدترین جنایات بین المللی، یعنی نسل کشی، 
جنایات جنگی، جنایت علیه بشــریت و جنایت تجاوز را مرتکب شــده است؛ بیش از 
۱۵ جنگ به راه انداخته؛ خاک کشــورهای دیگر را اشــغال کرده؛ بدون استثنا به تمام 
همســایگان خود حمله کرده؛ به کشورهای منطقه و فراتر از آن در خاورمیانه تا آفریقا 
حمله کرده؛ به کسب انواع سالح های کشتار جمعی مبادرت ورزیده است و این فهرست 
همچنان ادامه دارد.وی در پاســخ به این ســوال که پس چرا شورای امنیت برای یک 
مدت بســیار طوالنی در برابر اینگونه جنایات، تهدیدات و تجاوزات سکوت اختیار کرده 
اســت، گفت: جواب ساده است چون آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت، چه در 
زمان دموکرات ها و چه در زمان جمهوری خواهان، به صورت نظام مند از رژیم اســرائیل 
در برابر هر گونه اقدام شورای امنیت حمایت و تاکنون ۴۴ پیش نویس قطعنامه شورای 
امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده است.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
اضافه کرد: دولت فعلی آمریکا نیز تصمیم به حمایت از رژیم اسرائیل گرفته و بی شرمانه 
از به اصطالح »حق امنیت اســرائیل« سخن می گوید؛ از به اصطالح »حق دفاع مشروع 
اسرائیل« برای توجیه جنایات آن استفاده و حق ذاتی فلسطینیان مظلوم، از جمله حق 
حیات، عزت، آزادی، دفاع مشروع، تعیین سرنوشت و ایجاد دولت مستقل فلسطینی را 
انکار می کند.تخت روانچی افزود: طی همین چند روز گذشته، آمریکا از صدور حتی یک 
بیانیه مطبوعاتی ساده شورای امنیت که خواستار پایان بمباران غزه توسط اسرائیل بود، 

جلوگیری کرد و نشــان داد که از این رژیم اشغالگر و ستمگر هر قدر هم که جنایاتش 
وحشــیانه باشد، قاطعانه حمایت می کند.وی در واکنش به اظهارات امروز نماینده رژیم 
صهیونیســتی هم گفت: وی با مظلوم نمایی تالش کرد توجه ها را از جنایات اســرائیل 
منحرف و گستاخانه از کشــتار زنان و کودکان فلسطینی دفاع کند.نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد تأکید کرد: فلسطینی ها تحت اشغال و محاصره غیرقانونی رژیم 
اســرائیل قرار دارند و از حق ذاتی دفاع مشــروع برخوردارند. جمهوری اســالمی ایران 
ضمن محکومیت شدیداللحن تمام جنایات آن رژیم علیه فلسطینیان، حمایت خود را از 
آرمان بر حق آنها و تحقق کامل تمام حقوق مسلمشان بویژه حق ذاتی آنها برای تعیین 
سرنوشت و ایجاد یک کشور مستقل در سراسر فلسطین به پایتختی قدس شریف اعالم 
می دارد.تخت روانچی از شورای امنیت نیز خواست مسئولیت خود را جدی بگیرد و رژیم 
اسرائیل را وادار سازد به ماجراجویی نظامی خود در منطقه، بویژه خونریزی و جنایاتش 
علیه فلســطینیان پایان دهد.وی همچنین خواســتار توقف پاکســازی نژادی عمدی، 
نظام مند و گسترده فلســطینیان از جمله از طریق تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین و 
هویت اسالمی و عربی قدس شریف شد و اظهار کرد: شورای امنیت باید رژیم اسرائیل 
را وادار سازد تا محاصره غیرقانونی و غیرانسانی نوار غزه را لغو کند به اشغال تمام خاک 
فلسطین، جوالن اشغالی سوریه و بخش هایی از لبنان پایان دهد و همچنین آن رژیم را 
به خاطر ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی طی بیش از چند دهه مسئول بشناسد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد مسأله فلسطین بدون اعمال دقیق 
اصول عدالت و حقوق بین الملل حل نخواهد شد. بنابراین، جامعه بین المللی باید به تعهد 
قانونی، سیاســی و اخالقی خود برای حمایت کامل از تحقق حقوق ذاتی فلسطینی ها 
عمل کند.تخت روانچی اظهار کرد: در این زمینه شورای امنیت مسئولیت ویژه ای دارد و 
اگر همچنان از ایفای نقش آن جلوگیری شود، باید مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات 

الزم را علیه متجاوزان اسرائیلی اتخاذ کند.

روحانی در گفت و گو با نخست وزیر عراق تاکید کرد
لزوم واکنش قاطع و سریع دولت عراق به 

تعرضات اخیر به اماکن دیپلماتیک ایران
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایــران امنیت و ثبات در عراق 
را امنیــت خود می داند، برضرورت همکاری دو کشــور برای مقابله با تحرکات 
گروه های تکفیری و تروریســتی که بدنبال ضربه زدن به روابط خوب دو کشور 
هستند، تاکید کرد. حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی دیروز دوشنبه 
در گفــت و گوی تلفنی با »مصطفی  الکاظمی« نخســت وزیر عراق با تبریک 
فرارسیدن عید سعید فطر به دولت و مردم این کشور مسلمان و همسایه، تاکید 
کرد: گروه تروریستی داعش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه به شمار 
می رود و همکاری دو کشــور برای مقابله با این گروه تروریستی ضروری است.
روحانی با ابراز تاســف از تعرضات اخیر به اماکــن دیپلماتیک ایران در عراق از 
سوی برخی افراد و گروه های خودسر، لزوم واکنش قاطع و سریع دولت عراق به 
ایــن تعرضات را مورد تاکید قرار داد.رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه آمریکا 
در مبارزه با تروریســم بازی دوگانه ای دارد و عملکرد آنان در مرزهای عراق و 
ســوریه مبهم است، گفت: آمریکایی ها همیشه در منطقه نقش تخریبی داشته 
اند و حضور آنان در عراق کمکی به ثبات و امنیت این کشور نخواهد کرد.روحانی 
همچنین با حمایت از حضور عراق به عنوان کشور مهم اتحادیه عرب در تعامالت 
منطقه ای، از نقش مثبت بغداد در میانجی گری به منظور حل اختالفات میان 
کشورهای منطقه استقبال کرد.رئیس جمهور در ادامه این گفت و گو با استقبال 
از مواضع عراق درخصوص فلسطین و محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی 
در ســرزمین های اشغالی و غزه از سوی این کشــور، تاکید کرد: انتظار داریم  
عراق با توجه به ظرفیت هایی که در اتحادیه عرب دارد برای فعال تر کردن این 
اتحادیه در موضوع فلســطین تالش کند.روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت 
توسعه و تعمیق روابط دو کشــور در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و 
گسترش همکاری های منطقه ای، تصریح کرد: ایران و عراق با توجه به ظرفیت 
هــای اقتصادی خود می توانند به عنوان دو اقتصاد مکمل همدیگر را پوشــش 
دهند.رئیس جمهور با اشــاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور در دیماه سال گذشته، اظهار داشت: اجرایی و عملیاتی شدن توافقات 
صورت گرفته در این کمیســیون از جمله تسریع در اجرای پروژه مهم راه آهن 
شلمچه – بصره  و اتصال راه آهن های دو کشور، می تواند گام مهمی در توسعه 
روابط اقتصادی ایران و عراق باشد.نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، با 
تبریک عید سعید فطر به دولت و مردم ایران، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در 
فلسطین و همچنین تجاوز و کشتار مردم بی دفاع در غزه را بشدت محکوم کرد و 
با تاکید بر مقابله جدی و قاطع با این جنایات، گفت: در رایزنی با سران کشورهای 
اسالمی و اتحادیه عرب حتما موضع قاطع و محکمی در این زمینه اتخاذ خواهیم 
کرد.»مصطفی الکاظمی« همچنین ضرورت مقابله جدی با اقدامات تروریستی 
گروهک داعش در منطقه را مورد اشاره قرار داد و از همکاری جمهوری اسالمی 
ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد.نخســت وزیر عراق با تاکید بر ضرورت 
توســعه و تعمیق روابط دوجانبه و منطقه ای تهران و بغداد، با اشاره به تصویب 
توافقنامه احداث خط آهن بصره – شــلمچه در هیات وزیران این کشور، اظهار 

داشت: این پروژه مهم امروز در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
مصطفی الکاظمی با ابراز تاســف و عذرخواهــی بابت تجاوز اخیر برخی از افراد 
خودسر به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق تاکید کرد که این موضوع در دست 

پیگیری است و حتما با مسببان  برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
تکذیب رد صالحیت برخی اشخاص از سوی 

شورای سخنگوی نگهبان
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: در نشست امروز شورای نگهبان مقرر شد که 
پرونده ثبت نام کنندگان تکمیل شــود.، عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: 
اولین جلسه شورای نگهبان برای بررسی صالحیت ها برگزار شد و گزارشهایی را 
که کارشناسان تهیه کرده بودند بررسی شد و تا آالن جلسه ادامه دارد.وی افزود: 
به دلیل اینکه  برخی از مدارک و اسناد برای بررسی های ما  کافی نبود،  ضمن 
اینکه صحبت های کلی و مرور اســامی دریافتی شد؛ قرار شد که کارشناسان ما 
پرونده ها را تکمیل کنند و در جلسه بعدی که صبح چهارشنبه است مجددا کار 
رســیدگی را انجام دهیم تا ببینیم به چه مرحله ای میرسیم و نتیجه را زودتر 
اعالم کنیم. کدخدایی همچنین گفت: اســامی منتشر شده از احراز صالحیت 
یا رد داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری در فضای مجازی و برخی رسانه ها 
حقیقت ندارد و شــورای نگهبان کامال این اخبــار را تکذیب می کند.وی افزود: 
در حال بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم و پس از 
حصول نتیجه اسامی تایید صالحیت شده را اعالم خواهیم کرد.کدخدایی ادامه 
داد: از مردم و رســانه تقاضا داریم به اخبار غیر موثق و کذب استناد نکنند. قوه 
قضاییه باید با کسانی که نسبت به انتشار اخبار کذب  و زود هنگام مبنی بر تایید 

و یا عدم تایید صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برخورد کند.

ظریف:
 برای بازگشت ایتالیا به صحنه اقتصادی 

ایران صحبت های خوبی انجام شد
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار اخیرش با وزیر خارجه ایتالیا اظهار 
کرد: در این دیدار برای بازگشــت ایتالیا به عنوان یک شــریک قدیمی ایران به 
صحنه اقتصادی کشور صحبت های خوبی انجام شد. محمد جواد ظریف که در 
ادامه تور اروپایی خود از روز گذشــته وارد ایتالیا شده است در گفت و گویی در 
ارتبــاط با دیدار اخیرش با وزیر خارجه این کشــور اروپایی تصریح کرد: در این 
مالقــات گفت وگوهای خوبی در مورد روابط دوجانبه داشــتیم. ایتالیا به عنوان 
شریک اقتصادی ایران و همچنین عالقه مندی شرکت های ایتالیایی برای حضور 
در ایــران حدود ۳0 میلیارد دالر قرارداد و پنج میلیارد دالر اعتبار تعیین کرده 
بودنــد که این موضوع مربوط به قبل از خروج آمریکا از برجام بود و اکنون الزم 
بود این امکانات بازســازی شود برای دوران پس از مذاکراتی که اکنون در وین 
در حال انجام است و این آمادگی ایجاد شود برای بازگشت ایتالیا به عنوان یک 
شریک قدیمی ایران به صحنه اقتصادی کشور.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان 
با بیان این که دراین زمینه صحبت های خوبی انجام شــد، تصریح کرد: در این 
دوران ایتالیا کمتر از دیگر کشورهای اروپایی ایران را ترک کرده و هنوز بسیاری 
از شــرکت های ایتالیایی در ایران حضور دارند. در این زمینه صحبت و گفت و 
گوهای خوبی صورت گرفت و طرف اروپایی نیز براجرای تعهدات خود تاکید کرد.
ظریف همچنین با بیان این که دراین نشست در مورد وضعیت منطقه از جمله 
آخرین تحوالت افغانســتان، فلسطین، عراق، گفت و گوهای ایران با همسایگان 
خود در خلیج فارس و همچنین گفت و گوهای وین رایزنی و گفت و گو شد و 
دیدگاه هــای ایران را مطرح کرده ایم، اظهار کرد: گفت و گوی طوالنی و مفصلی 
داشتیم و برای روشن شدن دیدگاه های ایران در ارتباط با این مسائل برای یکی 

از بازیگران مهم اروپایی، این جلسه، جلسه بسیار خوبی بود.

گفت وگوی تلفنی قالیباف با رئیس مجلس تونس
رئیس مجلس شــورای اســالمی در تماس تلفنی با رئیس مجلس تونس ضمن محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس و حمایت گسترده از 
آرمانهای جهان اسالم، تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان است.گفت وگوی تلفنی راشد الخریجی الغنوشی، رئیس مجلس نمایندگان تونس با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی انجام گرفت و رئیس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با راشد الخریجی الغنوشی ضمن تبریک عید فطر، حول محور جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس به گفتگو و تبادل نظر 
پرداخت.قالیباف در ابتدای این تماس تلفنی، با اشاره به ماهیت تجاوزگر رژیم اشغالگر قدس در کشتار مردم مسلمان فلسطین به ویژه زنان و کودکان بی دفاع گفت: امروز جهان اسالم شاهد 
است که رژیم غاصب صهیونیستی با تمام توان به قتل عام مسلمانان فلسطین برخاسته است«.وی در ادامه افزود: »اکنون که این رژیم غاصب عالوه بر هتک حرمت مسجداالقصی قبله اول 
مسلمین به جنایت علیه بشریت و کشتار مردم غزه و فلسطین ادامه می دهد، ضرورت دارد پارلمانهای کشورهای اسالمی به عنوان نماینده مردم به دفاع تمام عیار از فلسطین برخیزند.رئیس 
مجلس شورای اسالمی جنایات آشکار رژیم صهیونیستی و سکوت مجامع بین المللی و  حقوق بشری در فجایع نوار غزه و مسجداالقصی را تجاوز به جهان اسالم خواند و اظهار داشت: دفاع از 
مردم فلسطین و آزادی قدس و حمایت گسترده از آرمانهای جهان اسالم، تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان است.قالیباف با اشاره به نیاز بیشتر جهان اسالم به انسجام و  وحدت نظر 
تأکید کرد: همبستگی، تعامل و مراودات کشورهای اسالمی راه را بر جنایات رژیم اشغالگر قدس خواهد بست.در ادامه این دیدار، راشد الخریجی الغنوشی، رئیس مجلس نمایندگان تونس نیز 
ضمن تبریک عید فطر و تشکر از این تماس تلفنی  گفت: »عید فطر امسال، بر امت اسالمی تلخ شد و به خاک و خون کشیده شدن مردم مسلمان فلسطین شادی را از مسلمانان گرفت«.
وی تأکید کرد: تشدید تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه و رام اهلل، عید فطر را برای همه مسلمانان با درد و غم همراه نمود.الغنوشی تصریح کرد: در شرایطی که جامعه جهانی توان 
توقف ماشین تجاوز رژیم اشغالگر قدس را ندارد، مسلمانان باید با تمام توان از فلسطین، قدس و مردم مسلمان این منطقه دفاع کنند.وی همچنین تأکید نمود: مسئله فلسطین صرفاً مربوط 

به فلسطینی ها نیست بلکه مربوط به مسلمانان، اعراب و همه انسانهای آزادیخواه است که حق زندگی و آزادی دارند«.

درخواست آیت اهلل رییسی برای 
عدم پخش صوت و تصویرش از 

رسانه ملی
رئیس قوه قضائیه گفت: ســلیقه شــخصی من این اســت که 

توصیه ای نمی کنم صوت و تصویر من از رسانه ملی پخش شود.
 آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیــه و کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری  از رســانه ملی خواست که با توجه 
به اعالم داوطلبی در انتخابات ریاســت جمهوری، اخبار جلسات 
کاری که با حضور وی تشــکیل می شــود، پخش نشــود تا در 
اســتفاده داوطلبان از رسانه ملی تبعیضی روی ندهد.وی در این 
زمینه گفت: سلیقه شخصی من این است که توصیه ای نمی کنم 

صوت و تصویر من از رسانه ملی پخش شود.

با حضور امیر سرلشکر موسوی و امیر سرتیپ حاتمی؛
توافقنامه تولید و تحویل هزار فروند 
پهپاد پیشرفته توسط وزارت دفاع به 

ارتش امضاء شد
توافقنامه راهبردی توسعه و ارتقای توان پهپادی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران توســط فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در ســتاد فرماندهی ارتش امضا شد.به گزارش 
ارتــش، توافقنامــه راهبردی توســعه و ارتقای تــوان پهپادی و 
تجهیزات منصوب بر آنها در ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش و امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ستاد 
فرماندهی ارتش امضا شــد که بر اســاس آن، در فاز نخست این 
توافقنامه، در مدت زمان کوتاهی، هزار فروند پهپاد توسط وزارت 
دفاع تولید و به ارتش تحویل می شود.در آیین امضای این توافقنامه، 
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش گفت: امروز یک قرارداد 
بســیار خوب و مبارک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران امضا شد. این قرارداد یک نقش اساسی در 
ارتقاء کمی و کیفی قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و نیروهای مســلح ایفا خواهد کرد.وی افزود: الزم می دانم از باب 
شکر به درگاه خداوند و تشکر از مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و وزیر محترم دفاع یادآوری کنم که مردم شریف 
ایــران در ماههای اخیر شــاهد قــدرت نوظهور پهپــادی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در رزمایش ها و بهره برداری های  اطالعاتی 
و عملیاتی بوده اند که بخش شایان توجهی از این قدرت با مهارت، 
دانش و توانمندی های جوانان متخصص، متعهد و مجرب صنعت 
دفاعی حاصل شده  که توانستند برگ برنده ای برای قدرت و توان 
رزم ارتش جمهوری اســالمی ایران و نیروهای مســلح به ارمغان 
آورند.امیر سرلشکر موســوی تصریح کرد: این قرارداد هم از نظر 
تعداد و هم از نظر تنوع و کیفیت، قدرت پهپادی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران را تا حد بسیار باالیی ارتقاء خواهد داد.در ادامه امیر 
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه 
بــا این قرارداد یک کار قابل توجه برای حوزه پهپادی ارتش انجام 
خواهد شــد گفت: خداوند منان را شاکر هستیم که قدم دیگری 
برای تقویت توان رزم ارتش مقتدر جمهوری اسالمی ایران برداشته 
شد.وی با تأکید بر اینکه امروز پهپادها نقش بسیار مهمی در ابعاد 
مختلف رزم اعم از  شناســایی، رزمــی و پهپاد هدف دارند افزود: 
امروز نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران در حوزه ی پهپادی 
در رده پنجم یا ششــم قدرت های دنیا قــرار دارد و ما در تأمین 
پهپادهای پیشرفته مورد نیاز نیروهای مسلح خودکفا هستیم.وزیر 
دفاع ابراز امیدواری کرد: ان شــاءاهلل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با فرماندهی و مدیریت مقتدرانه امیر سرلشکر موسوی در تعامل 
و همکاری با صنایع دفــاع، در مدت زمان کوتاهی که در قرارداد 
مقرر شده است به نتایج بسیار خوبی دست خواهد یافت.در آیین 
امضای توافقنامه راهبردی توســعه و ارتقای توان پهپادی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، امیر ســرتیپ دادرس جانشین فرمانده 
کل ارتش، امیر دریادار ســیاری معــاون هماهنگ کننده ارتش، 
امیر دریادار ســیدمحمود موســوی معاون عملیات ارتش، سردار 
ســرتیپ مظفری نیا معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، 
امیر سرتیپ دوم آشنا معاون آماد و پشتیبانی ارتش و امیر سرتیپ 
دوم خواجه فرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع نیز حضور 

داشتند.
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استانها

زنگنه: گزیده خبر

هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت فراورده های نفتی نداریم
وزیــر نفت با تکذیب گرانی بنزین گفت: هیچ برنامه ای برای 
افزایــش قیمت فراورده های نفتی نداریم و شــایعات گرانی 
بنزین دروغ و جنگ روانی پیش از انتخابات است.، بیژن زنگنه 
دیروز در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان مشترک 
فرزاد بی، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: نزدیک به انتخابات 
برخی با شایعه گرانی بنزین می خواهند در مردم عکس العمل 
بــدی ایجاد کنند، اما اطمینان مــی دهم نه بنزین و نه هیچ 
فرآورده نفتی دیگری گران نخواهد شــد.  وی در مورد اینکه 
آیا در دولت بعدی نیز حضور خواهد داشت، اظهار کرد: حتی 
پیشنهاد ریاست جمهوری را هم قبول نمی کنم و از فعالیت 
های دولتی بازنشســته می شــوم. با این حــال همچنان در 
سیاست می مانم؛ نه اینکه بخواهم مقام یا پستی دریافت کنم. 
سیاست مانند زندگی است و نمی توان از آن جدا شد. سیاست 
یعنی سرنوشت و آینده کشور، اما کار و پست دولتی و امکاناتی 
همچون حکم، حقوق راننده و ماشین نخواهم گرفت.  به گفته 
وی بازنشسته خواهم شد و من همچون سایر بازنشستگان می 
بایست روزی ۱۲ ساعت کار کنم تا زندگی زن و بچه ام بگذرد.

صادرات نخســتین محموله نفت از پایانه جاســک؛ 
خردادماه

وزیر نفت از صادرات نخستین محموله نفت از پایانه جاسک 
در خردادماه خبر داد و گفت: ساخت خط لوله نفت گوره- 
جاســک پایان یافته اســت.وی درباره اینکه قرارداد میدان 
آزادگان با کدام شرکت امضا می شود، گفت: با مجموعه ای از 
شرکت های داخلی و به زودی امضا می شود.وی در پاسخ به 
پرسشی درباره اینکه چرا تا پایان مذاکرات وین و مشخص 
شــدن نتیجه برای امضای قــرارداد میدان فــرزاد منتظر 
نماندید، گفت: این موضوع سبب ایجاد تاخیر در کار می شد، 
اکنون نیز بر اســاس قرارداد امضا شده مشکلی برای حضور 
شریک خارجی وجود ندارد و در صورت تمایل، شرکت های 
خارجی می توانند وارد این قرارداد شــوند.وزیر نفت درباره 
اینکه چشم انداز مذاکره وین را چطور می بینید، گفت: این 
پرسش را از وزارت امور خارجه بپرسید.زنگنه به این پرسش 
که خبرگزاری های خارجی از افزایش تولید و صادرات نفت 
ایران می گویند آیا این موضوع را تایید می کنید، پاسخ داد: 
در این زمینه صحبتی نمی کنم.وزیر نفت درباره قرارداد ۲۵ 
ساله با چین و حضور این شرکت در توسعه میدان های نفت 
و گاز ایران، گفت: دو طرف برای همکاری ابراز عالقه کردند 
و در این ســند همکاری از هیچ پروژه مشــخصی نام برده 

نشده است.

۳ طرح پتروشیمی در هفته جاری به 
بهره برداری می رسد

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از افتتاح سه طرح پتروشیمی با 
فرمان رئیس جمهوری در پایان هفته جاری خبر داد.به گزارش وزارت نفت، 
بهزاد محمدی، با بیان اینکه توسعه هوشمندانه صنعت پتروشیمی با جدیت 
در این شــرکت دنبال و پیگیری می شــود، گفت: یکی از افتخارات صنعت 
پتروشیمی، برنامه ریزی دقیق نقشه توسعه و اجرا براساس برنامه ریزی است. 
ابتدای سال ۹۹ بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برنامه ریزی و اعالم شد 
که تا امروز ۱۴ طرح به طور رسمی با فرمان ریاست جمهوری به بهره برداری 
رســید و برنامه افتتاح سه طرح باقیمانده که به دلیل شیوع ویروس کرونا با 
تأخیر همراه شــد، در هفته جاری به طور رسمی انجام می شود.وی با تأکید 
بر اینکه با بهره برداری از این ســه طرح، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
تعهد افتتاح ۱۷ طرح پتروشــیمی در یک سال عمل کرده است، ادامه داد: 
طرح متانول سبالن با ظرفیت ساالنه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن، طرح اوره 
و آمونیاک مسجد ســلیمان با ظرفیت ساالنه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
و طرح اکسیر حالل عســلویه با ظرفیت ساالنه ۵۰ هزار تن تولید پنتان و 
هگزان که برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی اجرا شده است، این هفته 
به طور رسمی افتتاح می شوند.این مقام مسئول با بیان اینکه از سال ۱۳۴۲ 
تا سال ۱۳۹۸ ظرفیت نصب شده صنعت ۶۵ میلیون تن بود که امروز به ۹۰ 
میلیون تن افزایش یافته است، افزود: ۲۵ میلیون تن افزایش ظرفیت در یک 
سال و رشد ۳۸ درصدی حاکی از ثبت رکورد بی نظیر در این صنعت است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان :
تالش برای صرفه جویی ۱۰۰ مگاواتی برق 

در بخش مشترکان خانگی گلستان
نصیری گفت: در گذر از پیک مصرف برق در تابستان 
در تالش هستیم ۱۰۰ مگاوات برق در بخش مشترکان 
خانگی گلستان صرفه جویی کنیم.»علی اکبر نصیری« 
گفت: تنش آبی که در کشــور وجود دارد باعث شــده 
که در تامین برق با مشــکل رو به رو شویم.مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق گلستان ادامه  داد: ســطح آب در نیروگاه های آبی کاهش 
یافته و به این دلیل نمی توانیم از ظرفیت نزدیک به چهار هزار مگاوات نیروگاه 
های آبی استفاده کنیم.نصیری یادآور شد: مشترکان خانگی را به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقســیم کردیم و بهای برق در مشترکان کم 
مصرف رایگان است و در تالش هستیم که مصرف کنندگان پرمصرف را به سمت 
کاهش میزان مصرف برق هدایت کنیم.وی افزود: در تالش هستیم که بتوانیم در 
بخش مشترکان خانگی نزدیک به ۱۰۰ مگاوات در پیک مصرف برق در تابستان 
صرفه جویی داشته باشــیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان با بیان اینکه 
همچنین هماهنگی های الزم با دســتگاه های اجرایی، بخش صنعت و خدمات 
برای گذر از پیک تابســتان رقم خورده است، گفت: اگر در این بخش نیز صرفه 
جویی و الگوی مصرف برق اتفاق بیفتد امیدواریم تابســتان را بدون قطعی برق 
در بخش مشترکان خانگی پشت سر بگذاریم.نصیری ابراز داشت: خدمات بسیار 
زیاد و رایگان از طریق اپلیکیشــن برق من ارائه می شود و می توانند مشترکان 
بهای قبوض خود را پرداخت کنند و همچنین از طریق اطالع رسانی های انجام 

شده از طریق این اپلیکیشن از زمان خاموشی ها با خبر شوند.

سرپرست آب وفاضالب استان مازندران:
روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی 

از ابزارهای قوی مدیریت افکار است
سرپرســت آب و فاضالب استان مازندران در پیامی فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت 
روز ارتباطات و روابط عمومی را به فعاالن  ودســت اندرکاران این بخش تبریک 
گفت و روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای قوی مدیریت 
افکار عنوان کرد. در متن پیام مهندس بهزاد برارزاده آمده اســت:امروزه روابط 
عمومی نه به عنوان یک ســامانه تشــریفاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک 
ســامانه مشــورتی و مدیریتی و به عنوان عنصر اصلی در ارتقا و پیشــرفت هر 
ســازمانی جایگاه ویژه ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی انعکاس نمی 
یابد.اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی 
در همه عرصه ها پیشــتاز است، دوچندان شده اســت به گونه ای که موفقیت 
سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به 
عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.از سویی دیگر روابط عمومی مدون 
و برنامه ریزی شــده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار اســت به همین دلیل 
توجــه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، 
برنامه ریزی شــده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم 
مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز اهمیت است.اینجانب فرارسیدن این 
روز را صمیمانه به تمامی دست اندرکاران سختکوش حوزه  روابط عمومی تبریک 
و تهنیت می گویم و برای آنان در این مســیر دشوار، حساس و مسئولیت آفرین 

آرزوی توفیق روزافزون دارم.

نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی بررسی شد؛
عرضه ۲.۷۴۰ تن انواع پلی پروپیلن 

»شاراک« 
ارزش معامالت این محصول با توجه به افت ۳.۵ درصدی و همچنین افزایش 
۸۰ تنی میزان فروش نســبت به هفته منتهی به ۹ اردیبهشــت ماه، به رقم 
۲۱۷ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال رسید.شرکت پتروشیمی شازند در هفته ای 
که گذشــت ۲.۷۴۰ تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کاال عرضه کرد که 
با تقاضای ۶۰۰ و حجم معامــالت ۵۴۰ تنی در قیمت میانگین ۴۰۳.۵۳۳ 
هزار ریال در هــر تن معامله گردید.ارزش معامالت این محصول با توجه به 
افت ۳.۵ درصدی و همچنین افزایش ۸۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته 
منتهی به ۹ اردیبهشت ماه، به رقم ۲۱۷ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال رسید.
معامالت محصوالت اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه های اخیر 
قیمتی محصول پلی پروپیلن این شــرکت ارائه شده است.همچنین ۱۶۰ تن 
از پلی اتیلن ســنگین پتروشــیمی اراک در بورس کاال به فروش رسید که 
نســبت به هفته منتهی به ۹ اردیبهشــت ماه با کاهش ۴۶۰ تنی همراه بود.

الزم به ذکر اســت ارزش معامالت پلی اتیلن ســنگین پتروشیمی شازند به 
۴۸ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال رسید.همچنین ۲۲۰ تن از پلی اتیلن سبک 
پتروشیمی اراک در بورس کاال به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به 

۹ اردیبهشت ماه با کاهش ۳۶۰ تنی همراه بود.

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: تعداد مشــترکانی که 
دو برابر مجموع کم مصرفها در کشــور برق مصرف می 
کنند، ۷۵۰ هزار مشــترک تخمین زده شده که مصارف 
باالیی دارند به طوری که هریک ۲۰ برابر یک مشــترک 
کم مصرف برق مصرف می کنند که باید محدود شوند.
محمدحسن متولی زاده دیروز در نشست پیک تابستان 
۱۴۰۰ از افزایش پیک بار شــبکه سراسری به ۴۹ هزار 
و ۷۰۰ مگاوات تا ۲۶ اردیبهشت جاری خبر داد و افزود: 
این میزان بیش از ۶۰۰۰ مگاوات نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشد یافته است.وی کاهش ۳۵۰۰ مگاوات از 
توان تولید نیروگاههای برق آبی به جهت کاهش ذخیره 
آب سدها را از دیگر مسایل شبکه در فصل گرما برشمرد 
و با اشاره به ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار و تالش 
جدی همکاران صنعت برق در بخشــهای فنی، بر لزوم 

پشتیبانی موثر روابط عمومی های صنعت برق از تالشها 
در این بخش و تمرکز بر موضوع پیک شبکه تاکید کرد.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه بار مدیریت شده شبکه در 
سال گذشته بیش از ۵۶۰۰ مگاوات بوده که امسال ۳۵۰۰ 
مگاوات به آن افزوده شــده و باید حدود ۱۰ هزار مگاوات 
مدیریت بار در بازه زمانی نسبتا طوالنی اتفاق بیافتد که 
از حساسیت باالیی برخوردار است و کار بیشتری را می 
طلبد، گفت: توانیر و شــرکتهای برق منطقه ای و توزیع 
برق، اولین گام در این خصوص را ابالغ سهمیه قابل تامین 
هر استان با امضای وزیر نیرو اعالم کرد که الزم است همه 
بر آن  تمرکز کنند و با تدبیر اســتاندار و مدیران استانی 
و پشــتیبانی روابط عمومی های صنعت برق، سهمیه و 
سقف تعیین شده برای هر استان رعایت شود و نیازی به 
اعمال محدودیتهای اضافی نباشد.متولی زاده عدم انتقال 
مشــکالت ناشی از کوتاهی در رعایت سقف تعیین شده 
از یک اســتان به استانهای دیگر را نکته کلیدی عنوان و 
اظهار کرد: امیدواریم با کنترلی که انجام می شود، سهمیه 

های استانی به دقت رعایت شود و در غیر این صورت هر 
استانی که رعایت نکند با چالشهای مربوط به خود مواجه 
می شــود.وی همچنین از افزایش قابل توجه پاداش به 
استانها و افزایش ۲ برابری آن نسبت به سال گذشته خبر 
داد که با تصمیم هر استان به طور مناسب به مشترکان 
و مردم اختصاص می یابد.مدیرعامل توانیر با اشــاره به 
لزوم تمرکز بر مصارف سرمایشــی و روشــنایی، تنظیم 
دمای کولرهای گازی روی دمای ۲۵ و باالتر، اســتفاده 
از دور کند کولرهای آبی و کاهش مصرف روشــنایی در 
طول روز را بســیار تاثیر گذار دانست و گفت: پیشگامی 
وزارت نیرو و ساختمانهای اداری بخشهای آب و برق در 
مدیریت بارهای سرمایشی و روشنایی و عدم استفاده از 
کولرهای گازی در مناطق معتدل، مدیریت مصرف برق 
در ساختمانهای اداری موضوعی جدی است و از تکلیف 
ساختمانهای اداری کاهش ۵۰ درصدی مصارف برق در 
فصل گرما درنظر گرفته شده که باید کنترل و نتایج آن 

منعکس شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
 همه میادین مشترک گازی کشور تعیین 

تکلیف شد
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: با امضای قرارداد توســعه میدان فرزاد 
پرونده میدان های مشــترک گازی بسته می شود.به گزارش وزارت نفت، مسعود 
کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امروز در مراسم امضا قرارداد توسعه 
میدان فرزاد »ب« گفت: در حوزه میدان های مشترک نفتی نیز ۲ میدان در مرحله 
دریافت مجوز شورای اقتصاد است که با نهایی شدن آن، همه میدان های مشترک 
نفتی نیز تعیین تکلیف می شوند.وی افزود: ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی با رشد 
حدود ۲.۵ برابری نســبت به سال ۹۲ به بیش از ۷۲۰ میلیون مترمکعب رسیده 
استبه گفته این مقام مسئول در طول هشت سال اخیر، ۱۷ فاز پارس جنوبی به 
بهره برداری رســید و ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی با رشد حدود ۲.۵ برابری 

نسبت به سال ۹۲، اکنون به بیش از ۷۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
مجلس اجازه افزایش قیمت هیچ یک از 

فرآورده های نفتی را نخواهد داد
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بحث افزایش 
قیمت هیچ یک از فرآورده های نفتی تاکنون مطرح نشــده و مردم به شــایعات 
توجه نکنند. ضمن رد اخبار منتشر شده در خصوص افزایش قیمت بنزین، بیان 
کرد: بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی تاکید می کنم که تا به امروز هیچ 
مبحثی در خصوص افزایش قیمت فراورده های نفتی در کمیسیون مطرح نشده 
است. مردم به این شایعات توجه نکنند.وی در ادامه اظهار کرد: واقعا جامعه امروز 
کشش افزایش قیمت هیچ کاال یا خدماتی را ندارد. سطح درآمد مردم پایین آمده 
و شــیوع کرونا نیز مردم را آسیب پذیر کرده است.نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: مردم نگران نباشند. مجلس اجازه افزایش 
قیمت نه تنها بنزین بلکه هیچ یک از فرآورده های نفتی را نخواهد داد. دولت نیز 

در چند ماه پایانی وارد این عرصه نخواهد شد.

بعضی مناطق آمریکا همچنان بنزین ندارند
کمبود بنزین که طی یک هفته گذشته ایالتهای شرقی آمریکا را فراگرفته بود از 
روز یکشــنبه با ازسرگیری فعالیت بزرگترین شبکه خط لوله سوخت رسانی این 
کشــور به تدریج در حال برطرف شدن است اما پمپ بنزینها در بعضی مناطق 
همچنان بنزین ندارند.تعطیلی شــش روزه سیستم خط لوله ۸۹۰۰ کیلومتری 
شــرکت کلونیال پایپ الین، مختل کننده ترین حمله سایبری بود که در تاریخ 
آمریکا به وقوع پیوست و مانع از انتقال میلیونها بشکه بنزین، دیزل و سوخت جت 
به کرانه شرقی این کشور شد.هزاران پمپ بنزین در آمریکا همچنان بدون سوخت 
مانده اند زیرا سوخت هنوز به آنها نرسیده و رانندگان نگران طوالنی شدن کمبود 
سوخت هستند. پاالیشگاهها و مراکز توزیع سوخت در تالش برای احیا پیش از 
تعطیالت روز یادبود در پایان ماه مه هســتند که زمان شروع سفرهای تابستانی 
به شــمار می رود.سخنگوی شرکت کلونیال پایپ الین اعالم کرد این شرکت در 
حال حاضر با نرخ عادی در حال ارســال سوخت است و مدتی طول می کشد تا 
زنجیره تامین این شــرکت وضعیت عادی پیدا کند.طبق اعالم شرکت گازبادی، 
در واشنگتن دی سی ۸۰ درصد پمپ بنزینها خالی هستند. در نقاط دیگر، تقریبا 
نیمی از پمپ بنزینها در کارولینای شــمالی و جنوبی سوخت ندارند و دست کم 
یک سوم از پمپ بنزینهای ایالتهای مریلند، ویرجینیا و جورجیا بدون بنزین مانده 
اند.تقاضا برای بنزین در آمریکا روز شــنبه ۱۵ درصد نسبت به یک هفته پیش 
کاهش داشت که احتماال به دلیل کاهش انبارسازی بنزین توسط رانندگان بوده 
اســت. خرید وحشت زده گسترده باعث شد در بعضی از مناطقی که از خدمات 
خط لوله کلونیال پایپ الین اســتفاده نمی کنند هم کمبود سوخت ایجاد شود.
انجمن اتوموبیل آمریکا اعالم کرد میانگین قیمت ملی بنزین در آمریکا به باالترین 
حد از ســال ۲۰۱۴ رسیده و قیمت هر گالن بنزین روز یکشنبه ۳.۰۴۴ دالر در 
مقایســه با ۳.۰۴۲ دالر در روز پیش از آن و ۲.۹۶ دالر در یک هفته پیش بود.به 
گفته پاتریک دی هان، مدیر تحلیل نفت شــرکت گازبادی، در مجموع ۱۲۸۷۰ 
پمپ بنزین روز یکشنبه ســوخت نداشتند که کمتر از ۱۳۴۵۰ پمپ بنزین در 
روز شنبه بود زیرا رانندگان خرید وحشت زده را کمتر کرده و پمپ بنزین ها هم 
مخازنشان را پر کرده اند. در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، 
۱۵۰ هزار پمپ بنزین وجود دارد.سیتگو و والرو از جمله پاالیشگاههایی بوده اند 
که برای حمل ســوخت از طریق کشــتی از منطقه گلف کاست و کمک به رفع 
کمبود سوخت کرانه شرقی معافیت گرفته اند.کلونیال پایپ الین که روزانه ۱۰۰ 
میلیون گالن بنزین، دیزل و سوخت جت را از پاالیشگاههای تگزاس به بازارهای 
کرانه شرقی آمریکا منتقل می کند، فعالیت سیستم خود را روز چهارشنبه پس 
از شش روز تعطیلی ازسرگرفت.بر اساس گزارش رویترز، گروه هکری دارک ساید 
که عامل حمله باج افزاری به کلونیال پایپ الین بوده، اعالم کرده که چهار شرکت 

دیگر از جمله زیرمجموعه توشیبا در آلمان را هک کرده است. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه عملکــرد صنعــت گاز در حوزه 
بین الملل مطلوب بوده است، تأکید کرد 
که این مجموعــه باید در حوزه داخلی 
هم به عنوان شــرکتی پیشــرو مطرح 
شــود. حســن منتظرتربتی دیروز در 
روابط  رؤسای  نشست  بیست وششمین 
عمومی صنعت گاز اظهار کرد: عملکرد 
شرکت ملی گاز میان شرکت های دولتی 
زبانزد اســت، اما عمده ارکان جامعه از 
این موضوع بی خبر ماندند که بخشــی 
از آن به دلیل احتیاط از جانب خودمان 
برای انتشــار اخبار بوده است.وی افزود: 
پارســال از مجموع چهار شــرکت تابع 
وزارت نفت )شرکت ملی نفت، شرکت 
صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی( تنها شرکت 
ملی گاز تحریم نشــد که یکی از دالیل 
آن احتیــاط در انتشــار بعضــی اخبار 
بوده اســت که البته این احتیاط نباید 
بیــش از اندازه باشــد.معاون وزیر نفت 
در امــور گاز تصریح کــرد: به هر حال 
شــرکت ملی گاز ایــران در بخش های 
بین المللی خود را حفظ کرده اســتف 
اما در بخش هــای داخلی باید به عنوان 
شــرکتی پیشــرو و خدمتگزار مطرح 

شــود.تربتی تأکید کرد: شــرکت های 
دولتی به طور معمول در ســال آخر هر 
دولت عمده زمان خود را صرف تکمیل 
پروژه های پیشین می کنند، اما مجموعه 
گاز به مقدار ســال های گذشــته پروژه 
فعــال دارد و تغییری در رفتار حرفه ای 
و سازمانی ما به وجود نیامده است.وی 
افزود: شــاید همه ما هنوز درباره روابط 
عمومــی و کارکــرد آن نمی دانیم زیرا 
تعریف درســتی نداریــم و این موضوع 
همه را درگیر کرده است. یک شناخت 
مشــخص از روابط عمومی و از وظیفه 
روابط عمومــی و از میــزان فعالیت و 
حوزه فعالیتش مشخص نیست.به گفته 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، جایگاه 
روابط عمومی ها در ســازمان ها به  دلیل 
مشخص نیســت،  یعنی نوع روابطشان 
بــا مدیران و اطالعاتی کــه دو طرف از 
هم دارند شــاید خیلی مشخص نباشد 
و بی جهت نیســت کــه روابط عمومی  
را بیشــتر از اینکه یک تخصص بدانند 

یک هنر می دانند و بعضی ها آن را هنر 
هشــتم نامگذاری کرده اند، اما واقعیت 
این اســت که این عدم شناخت هم به 
اهمیت روابط عمومی برمی گردد و هم 
به نگرانی هایی که از این عدم شــناخت 
در سازمان ها وجود دارد و می تواند سبب 

عدم توفیق و تحقق برنامه ها شود.
تربتی در ادامه گفت: در طول سال های 
برندســازی  موضــوع  روی  گذشــته 
بحث های زیادی شده است. ما  برندی 
به نــام »آقــای ایمنی« داشــتیم، اما 
نتوانســتیم آن را ارتقــا دهیم که حاال  
گفته شــد ما توانســته ایم موفق شویم 
به همان شــخصیت برگردیــم و از آن 
اســتفاده کنیم، یعنی ایــن را به عنوان 
یک خبر خوب دادیــم، اما از این بابت 
که کارمان حتی در زمینه نمادسازی و 
برندسازی هم تداوم نداشته و نتوانستیم 
خالقانــه کار کنیم قابل تأمل اســت.

وی با تأکید بر توســعه خالقیت در کار 
روابط عمومی اظهار کرد: سال گذشته 

سخت ترین شــرایط مالی را در کشور 
داشــتیم و در اســتان ها پول موضوعی 
جــدی بود، یعنــی بیشــتر پروژه های 
به دلیل نبود پول در بسیاری از استان ها 
خوابیده بود، اما تنهــا مجموعه ای که 
توانســت در این شــرایط سخت منابع 
مالی خود را به خوبی تأمین کند و تحقق 
بیش از صددرصدی در استان ها داشته 
باشد، شرکت ملی گاز ایران بود.معاون 
وزیر نفــت در امور گاز تصریح کرد: گاز 
باید بــرای مصرف بهینه نــه به عنوان 
کاالی مصرفی معرفی شــود؛  در همه 
این ســال ها محتوای ما محتوای خوبی 
نبوده اســت، یعنی مــا در عمل وقتی 
وارد زمســتان می شویم فقط به مصرف 
بهینه توصیه می کنیم، همه در تلویزیون 
حاضر می شویم و مرتب تأکید می کنیم 
که مردم کم مصرف کنید.تربتی یادآور 
شــد: باید تالش شــود که متناسب با 
فرهنگ سازمانی و نیازهای هر منطقه و 
هر بخش برای مصرف بهینه در کل سال 
کار شود و شــاید الزم است که ما یک 
مسابقه برندسازی و نمادسازی بگذاریم 
و بتوانیم برای شرکت ملی گاز یک نماد 
و برند و شــخصیتی متناسب با  فضای 

روز ایجاد کنیم.

 عملکرد مطلوب صنعت گاز 
در حوزه بین الملل

قیمت نفت دیروز دوشنبه تحت تاثیر آغاز دوباره فعالیت 
بزرگترین شبکه خط لوله سوخت رسانی آمریکا افزایش 
اندکی را تجربه کرد اما نگرانیها نسبت به محدودیتهای 
جدید کرونایی در آسیا، بازار را نگران نگه داشت.بهای 
معامالت نفت برنت با سه ســنت افزایش، به ۶۸ دالر 
و ۷۴ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با هشــت سنت معادل ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۶۵ دالر و ۴۵ ســنت در هر بشــکه 
رســید.این دو شــاخص روز جمعه حدود ۲.۵ درصد 
صعود کرده بودند و موفق شــده بودند رشــد هفتگی 
داشــته باشند که سومین رشــد هفتگی متوالی بود.با 
عادی شــدن تدریجی فعالیت شبکه خط لوله سوخت 
رسانی شرکت کلونیال پایپ الین پس از حمله سایبری 
که باعث تعطیلی این سیســتم شد، کمبود بنزین در 
کرانه شرقی آمریکا روز یکشــنبه تا حدودی رفع شد 
و بیش از ۱۰۰۰ پمپ بنزین ســوخت دریافت کردند.
ســاتورو یوشــیدا، تحلیلگر کاال در شــرکت راکوتن 
سکیوریتیز در این باره گفت: بازار روز جاری هیچ روند 
مشخصی ندارد با این حال موج جدید محدودیتها برای 

مهار شیوع بیماری در آسیا، بازار را دلسرد کرده است.
سرمایه گذاران به دلیل نگرانیها نسبت به گونه به شدت 
واگیردار ویروس کرونا که نخستین بار در هند شناسایی 
شد و به کشــورهای دیگر سرایت کرده است، محتاط 
مانده اند.بعضی از ایالتهای هندی روز یکشــنبه اعالم 
کردند قرنطینــه های کووید ۱۹ را تمدید می کنند تا 
به مهــار این بیماری که جان بیــش از ۲۷۰ هزار نفر 
را در این کشــور گرفته است، کمک کنند. نگرانیهایی 
نســبت به بودجه ساالنه هند وجود دارد زیرا موج دوم 
فلج کننده بیماری کووید ۱۹ را به حساب نیاورده بود.

سنگاپور روز یکشنبه هشدار داد که گونه جدید ویروس 
کرونا کودکان را بیشــتر از گونه های قبلی هدف قرار 
می دهد. این کشــور آماده بســتن مدارس می شود و 
همزمان ژاپن در ســه منطقه که شیوع باالتری داشته 
اند وضعیت اضطراری اعالم کرده است.به گفته تحلیلگر 
شرکت راکوتن، آمار خرده فروشی مایوس کننده چین 
به فشارها بر بازار نفت افزود. فروش خرده فروشی چین 
در آوریل نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱۷.۷ 
درصد رشــد کرد که کمتر از ۲۴.۸ درصد مورد پیش 

بینی تحلیلگران بود. پاالیش نفت چین در آوریل ۷.۵ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد اما 
در مقایسه با اوجی که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ 
داشت، پایینتر مانده اســت.کازوهیکو سایتو، تحلیلگر 
ارشد شرکت فوجیتومی گفت: با نگرانیهای رو به رشدی 
که نســبت به شیوع پاندمی در آسیا وجود دارد، انتظار 
می رود نفت برنت هفته جاری در بازه محدودی معامله 
شــود.در این بین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز 
جمعه اعالم کرد شــرکتهای انــرژی آمریکایی هفته 
گذشته برای ســومین هفته متوالی به شمار دکلهای 
حفــاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند زیرا قیمتهای 
باالتر بعضی از شرکتهای حفاری را تشویق کرده به سر 
چاهها بازگردنــد.در خاورمیانه هم درگیری میان رژیم 
صهیونیســتی و گروه حماس با وجود درخواســتهای 
بیــن المللی برای آتش بس روز دوشــنبه وارد دومین 
هفته شــد و هیچ نشانی از پایان آن دیده نمی شود.بر 
اساس گزارش رویترز، سایتو گفت: تا زمانی که درگیری 
به کشــورهای تولیدکننده نفت کشــیده نشود، تاثیر 

محدودی بر بازار نفت خواهد داشت.

کرونا بر بازار نفت سایه افکند

شناسایی ۷۵۰ هزار مشترک پرمصرف
امسال دوره پیک سختی داریم
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گزیده خبر کرونا کشتی پانامایی در بندر امام را متوقف کرد

حمله کرونا به ایران، این بار از دریا!
یک کشــتی پانامایی از مبداء آلمان به بندر امام خمینی )ره( به دلیل مثبت شدن 
تست کرونای چهار خدمه هندی آن اجازه پهلوگیری در این بندر را دریافت نکرده 
اما به دنبال این اتفاق شایعات زیادی مانند ورود کرونای هندی به بوشهر از طریق 
۲۵ دریانورد هندی در فضای مجازی منتشــر شــد. در پی وخیم شدن وضعیت 
هندوستان از نظر کرونا و گسترش شــیوع کرونای هندی شایعات بسیاری مانند 
ورود این نوع از کرونا از طرق مختلف دریایی و هوایی در بوشــهر منتشــر شد که 
البته بســیاری از آن ها در همان ابتدا از ســوی متولیان استانی و مسئوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکذیب شد.البته ورود کرونای هندی به بوشهر 
نهایتا تایید شــد اما اینکه دریانوردان هندی با وجود داشتن ویروس جهش یافته 
کشورشان به راحتی از کشتی پیاده شده و در بوشهر به گشت و گذار پرداخته اند و 
از این طریق کرونای هندی به این شهر جنوبی آمده است توسط مسئوالن وزارت 
بهداشت و ســازمان بنادر و دریانوردی تکذیب شــد.حاال و با وجود توقف کشتی 
پانامایی در بندر امام خمینی )ره( به دلیل مثبت شدن تست کرونای چهار خدمه 
هندی خود، شــایعات دیگری در فضای مجازی منتشر شــد و آن اینکه کرونای 
این خدمه برزیلی بوده اســت و آن ها نه تنها در بنــدر امام خمینی پهلوگرفته اند 
بلکه خدمه این کشتی در بازار شــهرهای جنوبی در حال خرید هستند و کنترل 
و نظارتی بر آن ها نمی شــود.این مسائل و حواشی در حالی مطرح شده که سازمان 

بنادر و دریانوردی این موضع را شایعه می خواند و تکذیب کرده است. چرا که چنگیز 
جوادپور - مســئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی- ضمن 
تکذیب خبر ورود کرونای برزیلی از طریق کشتی پانامایی در بندر امام خمینی)ره( 
در این باره اینگونه توضیح داد که یک فروند کشــتی پانامایی از مبدا آلمان با بار 
جو همراه با ۲۵ خدمه هندی وارد لنگرگاه بندر امام خمینی)ره( شده  است؛ طبق 
روال معمول همکاران در وزارت بهداشت، قبل از ورود کشتی به بندر از خدمه این 
کشتی تست کرونا گرفته اند و تست چهار خدمه مثبت شده  است.وی افزود: در حال 
حاضر کشتی یاد شده در لنگرگاه در خورموسی متوقف شده و اجازه پهلوگیری به 
آن داده نشده  است.جوادپور با بیان اینکه نمونه تست این خدمه برای شناسایی نوع 
ویروس کرونا به مراکز مربوطه ارسال شده است، گفت: تا به این لحظه نوع برزیلی 
ویروس کرونای این چهار خدمه تایید نشده است؛ احتماال تا پس فردا نوع ویروس 
کرونای خدمه کشــتی پاناما مشخص می شود، از اینرو تا اعالم نتیجه کشتی اجازه 
پهلوگیری ندارد.وی تاکید کرد: این موضوع آنقدر برای سازمان بنادر حائز اهمیت 
است که تمام جوانب احتمالی را در نظر گرفته و تا پایان زمان قرنطینه اجازه ورود 
این کشتی به بندر را نمی دهد.مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و 
دریانوردی ادامه داد: باید نحوه و مدل قرنطینه این کشتی متناسب با نوع ویروس 
کرونای خدمه آن مشخص و تعیین شود؛ بدین جهت تمام خدمه قرنطینه می شوند 

و پس از تعیین تکلیف آن ها کشتی حامل بار جو پهلو داده خواهد شد.البته پیش از 
این نیز حسین عباس نژاد –مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- درباره 
چگونگی اجرای پروتکل های بهداشــتی در این زمینه به ایسنا گفته بود: سازمان 
بنــادر و دریانوردی خود را تابع ســتاد ملی مقابله بــا کرونا می داند و مجری همه 
دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغ شده در زمینه های بهداشتی است.وی افزود: از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون همه دستورالعمل های اعالم شده را برای مقابله 
با ویروس کرونا اجرا کرده ایم و پس از آنکه کشــورهای پر خطر بر اساس میزان و 
واریانت شــیوع یافته طبقه بندی شدند برای آن ها پروتکل های سختگیرانه تری در 
نظر گرفته و اجرا شــد.عباس نژاد ادامه داد: یکی دیگر از پروتکل هایی که برای این 
کشــورها مورد توجه قرار می گیرد این است که به خدمه کشتی و دریانوردان این 
کشــورها اجازه نمی دهیم از کشتی و شناور خود پیاده شوند.حاال باید منتظر ماند 
دید که نتیجه نهایی تست کرونای این خدمه و نوع ویروس آن ها مشخص می شود؟ 
خدمه این کشتی به صورت کامل قرنطینه خواهند شد و تا روز پایانی بهبود حال 
این خدمه و آســودگی از انتقال نیافتن این ویروس به کشــور آیا کشتی پانامایی 
مذکور در این بندر متوقف می ماند یا آنکه پروتکل های بهداشــتی مانند ممنوعیت 
ســفرهای جاده ای در ایام کرونایی چندان جدی گرفته نشده و اتفاقات دیگری در 

انتظار بنادر و نهایتا کشور است؟

 چهاردهمین نمایشگاه طال و فلزات 
در اصفهان برگزار شد

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رســانه مطرح کرد: اکنون با بهبــود اوضاع و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی این امکان فراهم شــده اســت، فضاهای عمومی بین ۱۵تا ۳۰ 
متــر به ازای هر نفر تراکم جمعیت داریم یعنی اگر بخواهیم نمایشــگاه را 
با پاساژ ها مقایسه کنیم وضعیت نمایشگاه بسیار مناسب تر است، با استفاده 
از نرم افزار ماســک نیز اجازه ورود مبتالیان داده نمی شود، همچنین اجبار 
برای زدن ماســک وجود دارد و ارتفاع ســقف تا ۱۸ متر در سالن امیرکبیر 
و تخلیه هوا وجود دارد. علی یارمحمدیان در ادامه افزود: شــرکت نمایشگاه 
های بین المللی اصفهان در راســتای مسئولیت های اجتماعی خود، و در 
تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان اصفهان، محل سابق 
برگزاری نمایشگاه ها واقع در پل شهرستان را در اختیار ستاد پیشگیری از 
بیماری کرونا قرار داد تا مردم بدون دغدغه برای تزریق واکسن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با همکاری 
مرکز بهداشــت اســتان، محل قبلی برگزاری نمایشگاه ها را به عنوان مرکز 
واکسیناسیون شهروندان اصفهان به صورت خودرویی و تجمعی تجهیز کرد.

وی با بیان اینکه اولین نمایشــگاه در ســال جدید نمایشگاه طال و صنایع 
وابسته است گفت: نکته قابل توجه این است که از بازدیدکنندگان تخصصی 
دعوت به عمل می آید، تولیدکنندگان ماشــین آالت زرگری، طراحان طال، 
ماشین سازی صالحی، طالبی، کالنتری و گالری های هومن، حبیب، انجمن 
طال در نمایشــگاه حضور دارد، در کنار این نمایشــگاه نشست هم اندیشی 

رُوسای طالی کشور نیز برگزار خواهد شد.

 آغاز عملیات ساخت دو طرح مهم صنعتی 
چادر ملو

عملیات اجرایی کارخانه کنســانتره ســنگ آهن 
عصرنوین بهاباد بــا ظرفیت 4 میلیون تن و احداث 
خطوط فرعــی ریلی از ایســتگاه بهاباد به مجتمع 
گندله سازی این شهرستان که با مشارکت شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو و شــرکت آهن و فوالد 

غدیر ایرانیان احداث می شود آغاز شد . به گزارش خبرنگار ما در این مراسم 
اســتانداریزد، اعضای هیئت مدیره ســرمایه گذاری صنایع و معادن غدیرو 
مدیران مجتمع معدنی چادرملو حضور داشتند . همچنین آخرین وضعیت 
پیشرفت پروژه عظیم ساخت مجتمع گندله سازی بهاباد که توسط شرکت 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان در حال ساخت است مورد بازدید  اعضای هیئت 
مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن غدیر، استاندار یزد و  فرماندار 
و مسئوالن شهرســتان بهاباد قرار گرفت . چادرملو ۳۰ درصد از سهام این 
شرکت را در اختیار دارد . در این بازدید دکتر طالبی استانداریزد ضمن تقدیر 
از اقدامات توسعه بخش چادرملو در استان یزد، بر اهمیت بهره برداری از این 
طرح های بزرگ در منطقه کم برخوردار بهاباد و ایجاد اشتغال پایدار و بهبود 
وضعیت اقتصادی منطقه تاکید کرد. گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در چارچوب طرح های توسعه بخش خود در عرصه معدن و صنعت 

، چندین پروژه عظیم در دست اقدام دارد .

صادرات 645  میلیون دالری منطقه آزاد 
ارس در سال 99

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس از افزایش ۲۳ 
درصدی صادرات از منطقه آزاد ارس در ســال 99 خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس محسن نریمان با اعالم 
این خبر گفت: صادرات ارس شــامل چهار بخش صادرات قطعی، صادرات 
کاالهای داخلی، صادرات مجدد و صادرات به ســرزمین اصلی می باشد که 
ســال گذشته با ۲۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل به 64۵ میلیون دالر 
صادرات رسیده است.نریمان افزود: صادرات قطعی منطقه آزاد ارس در سال 
گذشــته ۲۲۸ میلیون دالر بوده اســت که نسبت به صادرات ۱۳۲ میلیون 
دالری مدت مشابه ســال گذشته رشد 7۲ درصدی داشته است.وی ارزش 
صادرات حاصل از تولید این منطقه به ســرزمین اصلی را ۱7۳ میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: نسبت به صادرات ۱6۰ میلیون دالری مدت مشابه سال 
گذشته ۸ درصد رشد دارد.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس اظهارکرد: صادرات کاالی داخلی منطقه درطول دوازده ماه ســال 
گذشــته  ۲۳۵ میلیون دالر بوده است که نســبت به صادرات ۸۸ میلیون 
دالری مدت مشــابه در ســال 9۸ رشــد ۱67 درصدی را نشان می دهد. 
همچنیــن عالوه بر ۲۳۵ میلیون دالر، ۱۰۳ میلیون دالر گاز طبیعی نیز از 
مرکز نوردوز از این محل صادر شده است. محسن نریمان در ادامه خاطرنشان 
کرد: بر اساس صادرات قطعی انجام شده عمده این اقالم که شامل خشکبار، 
مصنوعات پالستیکی، صیفی جات گلخانه ای، شمش فوالدی، نخ پلی استر، 
جامبوبگ، کیسه پلی پروپلینی و تسمه پروپیلن ، هیدورکربن، باتری خودرو 
و... تولید بوده است  به کشورهای آذربایجان، روسیه، عراق، ترکیه، قزاقستان، 
افغانستان، امارات، الجزایر، صربستان صادر شده است.نریمان در پایان یادآرو 
شــد: سال گذشته بر اساس بخشنامه های گمرک ایران مبنی بر لزوم اخذ 
ثبت سفارش ورود هر نوع کاال به سرزمین اصلی و مناطق آزاد،شرکت¬های 
حمل و نقل به دلیل عدم دریافت ثبت سفارش نتوانستند کاالهای ترانزیتی 
را وارد منطقــه کنند و در نتیجه، صادرات مجدد از زمان ابالغ بخشــنامه 

مذکور در ارس در حد صفر شده است.

رئیــس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کشــور با چالش های زیادی مواجه 
است، گفت: نامزدهای ریاســت جمهوری به جای بحث های بیهوده، باید در 
مورد چالش هایی همچون بیکاری و تورم صحبت کنند.، مســعود خوانساری 
امروز در مراســم رونمایی از »بســته نجات اقتصاد ایران )بنای ایران(« اظهار 
داشت: اگر داوطلبین سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اطالع کافی 
از چالش های کشور داشتند، تعداد افراد ثبت نام کننده تک رقمی می شد.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به مهم ترین چالش های کشــور گفت: طی ۱6 

ســال گذشته ۱7 میلیون نفر در ســن کار به جمعیت کشور افزوده شدند. با 
این حال متوســط اشتغال ایجاد شده ســه میلیون نفر بوده است. همچنین 
سرمایه اجتماعی در تمامی بخش های کشور دچار ریزش شده است.وی ادامه 
داد: مسائل تحریم که ضربه جدی به اقتصاد کشور زده، هنوز هم پابرجاست. 
ســردرگمی سیاســی در کشــور یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت و توسعه 
اقتصادی ایران بوده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد 
دالر در سال یارانه انرژی غیرهدفمند پرداخت می شود بدون اینکه این مؤلفه 
در توسعه و رشد اقتصادی نقشی داشته باشد.خوانساری تأکید کرد: میانگین 
رشد تورم منطقه 6 تا 9 درصد است، درحالی که تورم ما با کشورهایی همچون 
ســودان، گابن و آرژانتین در یک رده قرار دارد. درواقع تورم ما حتی نزدیک 
به کشــورهای منطقه هم نیســت؛ ضمن اینکه جزو بدترین کشورها از نظر 
رتبه فساد هستیم.وی گفت: هر چهار ســال یکبار به دلیل انتخابات فضایی 
فراهم می شود که بتوان این مســائل را مطرح کرد؛ تجربه نشان داده گفتگو 
با حاکمین و سیاســتگذاران زمانی جــواب می دهد که تبدیل به یک مطالبه 

عمومی شود. ازاین رو در طرح پژوهشی »بنای ایران« سعی شده به چالش های 
کشــور به صورت مفصل پرداخته شود تا تبدیل به یک مطالبه عمومی شود 
و کاندیداهایی که در مناظره شــرکت می کنند، به بحث های بیهوده نپردازند 
و مناظره تبدیل به شــوی تلویزیونی نشــود بلکه در ارتباط با این چالش ها 

صحبت شود.

 ۱.4 میلیون نفر در تابستان سال گذشته 
بیکار شدند

مطابق آمار ارائه شــده از ســوی وزارت کار تعداد شاغالن در تابستان 99 نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل حدود ۱.4 میلیون نفر نفر کاهش داشته است.، مطابق آمار ارائه شده از 
سوی  گزارش مقایسه تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت اقتصادی)بهار و تابستان ۱۳9۸-

۱۳99( از سوی وزارت کار حاکی از این است که همانگونه که در جداول مشاهده می شود 
تعداد شاغلین در بهار 99 نسبت به بهار سال 9۸ بیش از ۱.4۵۵.۰۰۰ نفر کاهش داشته 
اند که دلیل اصلی این کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا بوده است. ولی در ستابستان 99 
کاهش تعداد شاغلین نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 7999.۰۰۰ نفر بوده است که 
حاکی از کاهش شدت تاثیر شیوع بیماری کرونا بر اشتغال کشور است.تعداد شاغلین بخش 
کشاورزی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل۱۰۲.647 نفر افزایش داشته است.
شاغلین بخش ساختمان در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل ۲4۰.۱۵۱ نفر افزایش 
یافته است بر این اســاس می توان گفت فعالیت های ساخت و ساز کشور مجددا افزایش 
پیدا کرده است و انتظار می رود بخش های صنعت مانند تولید سیمان کاشی و سایر مصالح 
ساختمانی با رونق مواجه شوند.بنابراین باید توجه داشت افزایش قیمت سهام شرکت های 
تولید سیمان کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست و این موضوع باید مورد بررسی 
دقیق صندوق های زیر نظر وزارتخانه قرار گیرد.در صورتیکه واردات محصوالت ســاخت 
همانند ســال های ۸۸ تا 9۲ به حد بی رویه برســد اشــتغال در بخش صنعت مربوط به 
تولید این محصوالت تغییر چندانی نخواهد کرد.شاغالن بخش معدن با 9۸۸۲ نفر افزایش 
همانگونه که انتظار می رفت همچنان روند افزایشــی دارد.همانگونه که با افزایش مصرف 
شوینده و ضدعفونی انتظار می رود تعداد شاغلین بخش تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
۳۵.9۱۱ نفر افزایش داشــته است.تعداد شاغلین در بخش تولید محصوالت فلزی ساخته 
شــده و با ۱6 هزار و ۸9۳ نفر افزایش به4۱7.۳۱7 نفر رسیده است که نشان می دهد این 
بخش در حال تبدیل به یک بخش عمده اقتصادی اســت بنابراین باید توجه داشت کوتاه 
کردن دست دلها از مواد اولیه مورد نیاز این بخش رونق این بخش را بیش از پیش افزایش 
خواهد داد.همانگونه که انتظار می رفت با حمایت هایی که از بخش تولید وســایل حمل و 
نقل صورت گرفته از تعداد شــاغلین این بخش ۳۳ هزار و ۵۱7 نفر افزایش یافت. این در 
حالی است که به بسیاری از شرکت های خارجی این بخش تحت تاثیر تحریم ها تعهدات 
خود را رها کردند.شاغلین بخش تولید تجهیزات برقی ۱۳ هزار و 9۰۵ نفر افزایش داشته 
اســت. بدیهی است کاهش ســهم رقبای خارجی باعث شده است بسیاری از شرکت های 
زیانده این بخش به سود به تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق و حمایت هایی مانند 
حمایت هایی که از صنعت خودروســازی به عمل آمده است روند فعلی را حفظ کرد این 
بخش نیز به یکی از بخش های اصلی اشتغال زایی تبدیل خواهد شد.افزایش ۱۱.9۸۵ نفری 
شــاغالن بخش بازیافت بر این نکته تاکید دارد که قوانین و قواعد و مقررات این بخش از 
جنبه های مانند به کارگیــری کارگران خارجی، کودکان کار، فرآیند جمع آوری ضایعات 
خانگی و صنعتی و همچنین فن آوری بازیافت باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
بخش های تولید منســوجات با۱۰۸.۵۳4 نفر کاهش و پوشــاک با ۵۵.7۰7 نفر کاهش 
تعداد شاغلین تحت تاثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش 
تولید مبلمان در بهار 99 نســبت به بهاره سال قبل ۳7.7۵6 نفر کاهش یافته است.ولی 
در تابســتان 99 نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است انتظار 
می رود با باز شدن مرزها و کاهش قیمت دالر افزایش واردات موجب رکود در این بخش 
نشود البته باز شدن مرز عراق بر این بخش اثر مثبت دارد.در بخش عمده فروشی کاهش 
تعداد شــاغالن در بهار 7۲.۸6۸نفر بوده اســت که در تابستان به 67۳۱ نفر کاهش یافته 
است بنابراین در این بخش اثر شیوع بیماری کرونا در حال کمرنگ شدن است.در بخش 
خرده فروشــی تعداد شاغالن در بهار 99 نســبت به همه بهار سال قبل۲۳6.776 نفر در 
تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل۲۵7.۵۰6 نفر کاهش یافته است.بنابراین در این 
بخش همچنان تاثیر شیر کرونا رو به افزایش است.در بخش هتل و رستوران کاهش تعداد 
شاغلین نسبت به فصل مشابه سال قبل در بهار ۱۵۸.44۵نفر و در تابستان ۱۲9.4۲۱نفر 
کاهش یافته است  که نشان می دهد تاثیر شیوع بیماری کرونا اندکی کاهش یافته است.

در سال 99 بیش از ۳۸.6میلیون تن کاال به ارزش 
۲4میلیــارد دالر بین ایران و کشــورهای ۱+4 و 
آمریکا ردوبدل شد که ســهم صادرات کشورمان 
۲۸میلیــون تن و به ارزش 9میلیــارد دالر بود. در 
سال گذشــته  با صادرات  ۲6میلیون و 9۵6هزار 
و ۱۲۳ تــن کاال به ارزش 9میلیــارد و 77 میلیون 
و ۱۲۳ هزار و ۲۳4 دالر به کشــور چین 96درصد 
وزن و 9۲درصــد ارزش صــادرات کاالهای ایرانی 
به ۱+4 و آمریکا را به خود اختصاص داده اســت.
ســخنگوی گمرک درخصوص صادرات کاالهای 
ایرانی به ۱+4 و آمریکا اظهار داشت: در سال ماقبل 
خروج آمریکا از برجام نیز چین با خرید ۳۵میلیون 
و ۱۳۱هــزار و ۳4۰تــن کاال از ایــران بــه ارزش 
9میلیــارد و ۱۲میلیون و ۳64هــزار و 4۲۸ دالر 
اولین شریک کشورمان بوده است که بیش از 9۸ 
درصد وزن و 9۱ درصد ارزش صادرات کشــورمان 
بــه ۱+۵ را به خود اختصاص داده بود و این تصور 
که خروج آمریکا از برجام موجب شده است سهم 
کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان 
از تجارت کشورمان به نفع چین و روسیه تغییر کند 
بر اساس آمارها چندان درست نیست بلکه صادرات 
کشورمان به چین در سال گذشته نسبت به سال 
96 حدود هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده ولی 
از لحاظ ارزش ۵۰میلیون دالر افزایش داشته است.
لطیفی در خصوص صادرات کشــورمان به ســایر 
کشورهای برجام توضیح داد: روسیه با یک میلیون و 
۵۱هزار و 7۱ تن به ارزش ۵۰4میلیون و ۵7۵هزار 
و 6۲4 دالر مقصد بعدی کاالهای ایرانی با ســهم 
۳.7درصدی وزن و ۵.۱درصــدی ارزش صادرات 
کاالهــای ایرانی به ۱+4 و آمریکا بوده اســت که 
نسبت به ســال 96 رشــد ۱۰۰درصدی در وزن 

و 7۲.۵درصــدی در ارزش را تجربه کرده اســت.
گفتنی اســت، صادرات به فرانسه در سال گذشته 
نیز دوهــزار و 9۱۱ تن به ارزش هشــت میلیون و 
76۱هزار و 4۰۸ دالر، به انگلیس هفت هزار و ۲9۳ 
تن به ارزش ۱۳میلیــون و ۲۸هزار و ۲77 دالر، به 
آلمان ۳9هــزار و ۱97 تن به ارزش ۲۳۳میلیون و 
6۳هزار و 4۰4 دالر بوده اســت  که صادراتمان به 
این کشورها نسبت به سال 96 به ترتیب با کاهش 
۳۰میلیون دالری به فرانسه، ۳6میلیون دالری به 
انگلیس، ۱۲7میلیون دالری به آلمان همراه بوده 
است.آمریکا در سال 96 و در سال پیش از خروج از 
برجام سه هزار و ۵۵4 تن کاال به ارزش ۱۳۲میلیون 
و ۳۱۸هــزار و 4۱۵ دالر از ایــران خریداری کرده 
بود که در ســال 99 این میزان به 66 تن به ارزش 
۱۳6هزار و ۵۳9 دالر رســید.در سال 99 بیش از 
۱۰میلیون و ۵4۵هزار تن کاال به ارزش ۱4میلیارد 
و ۱6۱میلیــون و 7۵4هــزار و ۸6۱ دالر از این 6 
کشور واردات داشــتیم که به دلیل هدفمند شدن 
واردات و سوق آن به کاالهای اساسی و نهاده های 
تولید و ممنوعیت واردات کاالهای لوکس با وجود 
افزایش ۱.۱میلیون تنی )رشد ۱۲درصدی( واردات 
از کشورهای ۱+۵ نسبت به سال 96، شاهد کاهش 
۲9درصدی ارزش واردات از این کشورها هستیم.
چین با سه میلیون و ۵6۱هزار تن به ارزش 9میلیارد 
و ۸4۳میلیون دالر با ســهم ۳۳.7 درصد، آلمان با 
یک میلیون و ۲۵7 هزار تــن به ارزش یک میلیارد 
و ۸۵۱میلیون دالر و ســهم ۱۳ درصد، روسیه با 
دومیلیون و 9۳۳هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 
7۰میلیــون دالر و ســهم 7.۵ درصد و انگلیس با 
دومیلیون و 764هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 
۳۳میلیون دالر و ســهم 7.۳ درصد و فرانســه با 

۱۲هزار و ۳9۰ تن به ارزش ۲۸4میلیون و ۲۸۲هزار 
دالر و ســهم دو درصد، به ترتیب  شــرکای طرف 
معامله کشورمان برای واردات از ۱+4 بودند و نهایتاً 
آمریکا با ۱۵هزار و 94۵ تن به ارزش 79میلیون و 
9۱۸هزار دالر و سهم نیم درصدی کمترین میزان 
صادرات به ایران را داشته است.سخنگوی گمرک 
در خصوص تغییرات واردات ایران از کشــورهای 
۱+۵ در ســال 96 و 99 توضیح داد: در ســال 99 
نســبت به 96 یک میلیون و ۲47هزار و ۳4۱ تن 
به ارزش ســه میلیارد و ۳9۳میلیــون دالر کاالی 
کمتر از چین خریداری شــده اســت و کاهشــی 
۲6درصدی در وزن و ارزش واردات داشــته است. 
روســیه با فروش یک میلیــون و ۵69هزار و ۲۵4 
تن کاالی بیشــتر نسبت به سال 96، ۳4۲میلیون 
و 4۲7هزار دالر رشــد در معامله داشته است که 
جمعاً رشــد  ۱۱۵درصدی در وزن و 47درصدی 
در ارزش صادرات به ایران داشــته اســت. فرانسه 
کاهش 9۱درصدی در وزن و ۸4درصدی در ارزش 
فروش کاالی خود به ایران در ســال 99 نسبت به 
96 داشته است و انگلیس نیز کاهش ۱۰درصدی 
در وزن و کاهش هفت درصــدی در ارزش فروش 
کاالهای خود به ایران داشته است. آلمان با وجود 
افزایش وزنی ۱9درصدی صادرات به ایران، کاهش 
4۰درصدی در ارزش فــروش کاالهایش به ایران 
را نســبت به سال 96 داشته اســت )عدم فروش 
کاالهــای لوکس، لوازم خانگــی و خودرو به دلیل 
ممنوعیت در  ایــران( و نهایتاً آمریکا که از برجام 
خارج شــده است، ۲۱.۵هزار تن کاال و 9۰میلیون 
دالر کمتر به ایران کاال فروخته است  که ۵7 درصد 
در وزن و ۵۳ درصــد در ارزش کاهــش معامله با 

ایران در سال 99 نسبت به سال 96 داشته است.

وضعیت تجارت ایران در سال ۹۹ با 1+5 چگونه بود؟

کاهش ۱۹ درصدی ارزش تجارت ایران با ۱+۵ در چهار سال اخیر

 وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
ســرمایه گذاری  میزان  اعالم کــرد: 
پروانه هــای  از  ناشــی  صنعتــی 
بهره برداری صادره در سال 99 برابر 
با ۲۰7 هــزار میلیارد تومان بود که 
نسبت به ســال 9۸ بیش از ۲ برابر 
شد.به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، عالوه بر آن، میزان اشتغال 
ناشــی از این پروانه ها با رشد ۲۳.4 
درصــدی برابر با ۱4۲ هــزار نفر و 
تعداد پروانه های صادره با رشــد ۱۰ 
درصدی برابر بــا هفت هزار و 47۳ 
فقره بوده اســت.بر اساس اطالعات 
از ســازمان های صنعت،  اخذ شده 
معدن و تجارت ۳۱ اســتان کشور 

و جنــوب کرمان در صــدور پروانه 
بهره برداری، اســتان های آذربایجان 
اصفهان )۵۰۸  فقره(،  شرقی )۵۵۳ 
فقره(،   ۵۰۳( فقره(، خراسان رضوی 
تهران )4۵۵ فقــره( و قزوین )44۰ 
به ترتیب بیشــترین میزان  فقره(، 
پروانه های  تعــداد  را در  عملکــرد 
بهره برداری صادره نســبت به سایر 
استان های کشور داشته اند.بیشترین 
رشــد در تعداد پروانه هــای صادره 
نیز به ترتیب مربوط به اســتان های 
اردبیل )74 درصد(، خراسان جنوبی 
)7۳ درصد(، بوشهر )۵۲.۸ درصد(، 
و گلســتان  همــدان )4۱ درصد( 

)۳9.7 درصد( بوده است.

سرمایه گذاری صنعتی
از منظــر حجــم ســرمایه پروانــه 
بهره برداری، رتبه های نخست تا پنجم 
بیشترین ســرمایه گذاری صنعتی به 
بهره برداری رســیده در سال 99، به 
ترتیب مربوط به استان های خوزستان 
)6۰ هــزار و ۲97 میلیــارد تومان(، 
مرکــزی )۱7 هــزار و ۸7۳ میلیارد 
تومــان(، چهارمحال و بختیاری )۱۵ 
هــزار و ۳۰۵ میلیــارد تومان(، ایالم 
)۱۱ هزار و 9۵۲ میلیــارد تومان( و 
کرمان )9 هزار و ۲7 میلیارد تومان( 
بوده است.استان های خوزستان )بیش 
از 6 هزار و 7۰۰ درصد(، چهارمحال 
بختیاری )بیش از چهار هزار و 7۰۰ 

درصد(، ایالم )بیش از ۲ هزار و 9۰۰ 
درصد(، مرکزی )افزون بر یک هزار و 
۱۰۰ درصــد( و زنجان )7۵9 درصد( 
نیــز از بیشــترین رشــد در حجم 
ســرمایه پروانه بهره برداری در سال 
99 نســبت به ســال قبل، برخوردار 
بوده اند.در شاخص اشتغال زایی ناشی 
از پروانه های بهره برداری، بیشــترین 
میزان اشــتغال به ترتیب مربوط به 
اســتان های تهران )۱۱ هزار و ۱۲7 
نفر(، اصفهان )9 هــزار و ۸4۰ نفر(، 
آذربایجان شرقی )9 هزار و ۳۱۳ نفر(، 
خراســان رضوی )هشت هزار و 6۸7 
نفر( و قزوین )هفت هزار و ۸69 نفر( 

بوده است.

وزارت صنعت اعالم کرد:

رشد بیش از ۲ برابری سرمایه گذاری صنعتی در سال ۹۹

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

 طی ۱۶ سال فقط برای
 ۳ میلیون نفر اشتغال ایجاد شد
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رئیس سازمان بورس: گزیده خبر

قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران خرد تصمیم گیری کند
رئیس ســازمان بورس تاکید کرد: سیاســت گذاری ها و مقررات گذاری ها بر ارزش 
دارایی های مردم تاثیرگذار است و قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران 
خرد تصمیم گیری کند.، ســازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشتهمیزبان مدیران 
صنعت پاالیشــگاهی بود. در این کنفرانس ویدیویی که به طور مجازی و با حضور 
مدیران شرکت های فعال در صنعت پاالیشگاهی از جمله شرکت پاالیش نفت شیراز، 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، شرکت پاالیشگاه نفت بندرعباس و انجمن پاالیشگاه 
نفت برگزار شــد، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری جلسات میز صنعت 
را راهی برای رفع دغدغه ها و مســایل مربوط به صنایع بورســی دانست و گفت: با 
جلســات هم اندیشی می توان برای تامین مالی شرکت ها و افزایش سرمایه گذاری ها 
و نیز حل مشــکالت راه حل هایی پیدا کرد. بر این اساس و از این پس برای تمامی 
صنایع بورسی، میز صنعت مرتبط با آن برگزار می شود.محمد علی دهقان دهنوی به 
تشکیل اولین جلسه میز صنعت در سازمان بورس اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز 
که به بررسی مسایل  صنعت پاالیشگاهی اختصاص دارد، مشکالت موجود مطرح و 

موانع و چالش های این حوزه رفع می شود.

صنعت پاالیشگاهی، بخش بزرگی از بازار است
وی بخش مهمی از بازارسرمایه را مربوط به صنعت پاالیشگاهی و شرکت های این 
حــوزه عنوان کرد و افزود: باید برای تامین مالــی پروژه های این صنعت و افزایش 
ســرمایه گذاری در آن از فرصت های بازارسرمایه اســتفاده کنیم. بر این باوریم که 

می توانیم قدرت بازار ســرمایه را در کنار قدرت و تــوان صنایع قرار دهیم و با این 
رویکرد، فعالیــت ها به نحو بهتری پیش می روند. رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن بررســی مسایل و مشکالت مطرح شده توسط شرکت های فعال حوزه 
پتروشیمی و پاالیشی، گفت: در نظر داشته باشید که منافع 57 میلیون نفر سهامدار 
در شرکت های مختلف بازارسرمایه و مسایل مربوط به این بازار ظهور و بروز پیدا می 
کند. از طرفی بخش بزرگی از سهامداران سهام عدالت که حدود 50 میلیون نفر می 

شوند مالک سهام شرکت های پاالیشگاهی بزرگ هستند.

منافع سهامداران خرد در اولویت مقررات گذاری باشد
دهقان دهنوی اضافه کرد: بنابراین سیاســت گذاری ها و مقررات گذاری ها بر ارزش 
دارایی های مردم تاثیرگذار است و قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران 
خــرد تصمیم گیری کند؛ البته در حال حاضــر این توجه و مالحظه به وجود آمده 
است.وی ســازمان بورس را حامی منافع ســهامداران به خصوص سهامداران خرد 
دانســت و اضافه کرد: در ســمت دیگر میز صنایع، مدیران شرکت ها هستند که از 
مســایل و مشکالت مربوط به صنعت اطالع دارند؛ همچنین انجمن ها، اتحادیه ها و 
تشــکل هایی که در هر صنعتی قرار دارند، نقش مهمی در هم افزایی مسایل صنایع 
مختلف ایفا می کنند. با حضور مدیران و نمایندگان اصناف در میز صنعت سازمان 
بورس، همه توان فکری و اجرایــی در کنار هم جمع و راهکارهای عملی و اجرایی 

برای رفع مشکالت تدوین می شود.

30 میلیارد دالر، نیاز برای افزایش کارایی در صنعت پتروشیمی
وی با اعالم تاسیس شرکت های تامین سرمایه صنعت پاالیشگاهی، گفت: با اعطای 
مجوز تاسیس شرکت های تامین سرمایه به شرکت های پاالیشگاهی، انتظار می رود 
که این تامین سرمایه ها حدود 30 میلیارد دالر سرمایه برای پیشبرد اهداف صنعت 
پاالیشگاهی تامین کنند. البته این رقم، مقداری ارزی و مقداری ریالی است.رییس 
ســازمان بورس ادامه داد: برای تامین این میزان سرمایه می توان از انواع روش ها و 
ابزارهای موجود در بازارســرمایه بهره برد. افزایش سرمایه شرکت ها، انتشار اوراق، 
تشــکیل صندوق پروژه های اختصاصی برخی از این موارد هستند. بنابراین باید از 
هم اکنون برای آینده این صنعت برنامه مشخصی داشت. سازمان بورس هم کمک 

می کند تا با کمک همه ابزارها، تامین مالی الزم در این صنعت انجام شود.

سازمان بورس در خط اول مبارزه با محدودیت ها است
وی یکی از اولویت های ســازمان بورس را مبارزه با محدودیت ها دانســت و گفت: 
بســیاری از محدودیت های موجود مانند ثبت سفارش و تعهد ارزی باید کنار رود. 
به محض رفع مسایل تحریمی باید این محدودیت ها به سرعت برداشته شود، زیرا 
این موضوع اثر زیادی بر سودآوری شرکت ها دارد.دهقان دهنوی خطاب به مدیران 
شــرکت های پاالیشی افزود: در خصوص طرح ها و برنامه ها به خصوص برنامه های 
توســعه ای خود به طور صادقانه و با سرعت اطالع رســانی کنید تا سهامداران در 

جریان وقایع قرار بگیرند.

روابط عمومی؛ نبض تپنده هر سازمان
بیست وهفتم اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات است. از نگاه من این 
روز تنها یک نام در صفحه تقویم نیســت؛ بلکه سرفصلی تازه و پراهمیت از تعهد، 
تخصــص، علم و هنر است.هرســاله روز روابط عمومی که فرا می رســد، عالوه بر 
اندیشــیدن بر مسؤولیت خطیری که برعهده گرفته ام، به این جمله طالیی یکی از 
بزرگان اشــاره کنم که روابط عمومی یک شغل نیست؛ بلکه یک ویژگی اخالقی، 
هنری و انسانی اســت. به تجربه دریافته ام هر سازمانی که در حوزه روابط عمومی 
نیرومند، با برنامه و همراه با نقشه راه مدون و منطقی حرکت کرده است، نتیجه ای 
درخشان به دست آورده است. روابط عمومی نبض تپنده هر سازمان است و فعاالن 
این حوزه با عشق، نشاط، بهره گیری از فناوری های روز، تزریق هنر و تفکر خالق در 
حوزه اداری گام برمی دارند و روحشــان با ایستایی و سکون منافات دارد.کار روابط 
عمومی کاری است که با انگیزه، خالقیت و کوشش خستگی ناپذیر معنا پیدا می کند.

در جهان دیجیتال و در حوزه بانکداری دیجیتال ساده اندیشی است اگر گمان کنیم 
روابط عمومی می تواند با همان ســازوکار روابط عمومی سنتی به حیات خود ادامه 
دهد.ســالی بزرگ و سرنوشت ساز پیش روی ما قرار دارد. همه گیری کرونا و به تبع 
آن اوضاع حساس اقتصادی و اجتماعی امروز، مسؤولیتی به مراتب سنگین تر از قبل 
بر دوش مدافعان حوزه اطالع رسانی و ارتباطات قرار می دهد. امید که سال پیش رو، 
سالی سرشار از توفیق و کامیابی در تمامی عرصه ها برای ملت شریف ایران باشد.به 
سهم خود فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات را صمیمانه به تمامی متصدیان 

سخت کوش حوزه روابط عمومی تبریک می گویم.
سید محمد حسین استاد

برات کریمی:
 حرکت بانک دی به سمت سودآوری

 شتاب می گیرد
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل، در شورای مدیران ارشد 
این بانک که با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران برگزار شد، با قدردانی از 
تالش های شبانه روزی همکاران در مسیر تحقق اهداف استراتژیک بانک گفت: سال 
گذشته با وجود مشکالت متعددی که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و نظام 
بانکی تحمیل کرد، حرکت شتابان بانک دی در مسیر اصالح ساختار مالی و افزایش 
سرمایه، با همت جمعی همکاران، بدون وقفه ادامه پیدا کرد که نتیجه آن تصویب 
افزایش سرمایه بانک و بهبود شاخص های مالی و عملکردی در حوزه های مختلف بود.

وی افزود: اصالح ساختار مالی در کنار بهبود ساختار سازمانی در بانک دی، پایه گذار 
زیربنایی شده است که تسهیل کننده حرکت در مسیر انضباط مالی و تداوم بهبود های 
حاصل شده در بانک است.کریمی با اشاره به برنامه های هیئت مدیره برای مدیریت 
روند زیان انباشته در بانک تصریح کرد: در یک سال گذشته و با پیاده سازی برنامه های 
کوتاه مدت توانسته ایم شتاب تصاعدی در انباشت زیان را مدیریت کنیم و قصد داریم 
با حرکت بر مدار اهداف اســتراتژیک، افزایش زیان انباشته را در نیمه نخست سال 
جاری متوقف کرده و از نیمه دوم سال شاهد سودآوری بانک دی و به تدریج به صفر 

رساندن زیان انباشته باشیم

 قدردانی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 از مدیرعامل بانک ملت

رئیس دانشــگاه صنعتی امیر کبیر، با ارسال لوح سپاسی، از مدیرعامل بانک ملت 
قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر معتمدی رئیس دانشــگاه 
صنعتی امیر کبیر در این لوح با اشاره به خدمات و مساعدت های بانک ملت با این 
دانشگاه، تالش و همدلی همه نهادها و دستگاه ها را برای حفظ و ارتقای سطح علمی 
دانشگاه های کشور الزم دانست و از دکتر بیگدلی مدیر عامل و کارکنان بانک ملت 

به خاطر تالش ها و خدمات ارزشمندشان قدردانی کرد

حمایت بانک ملی ایران از تولید واکسن کرونا
بانک ملی ایران در عمل به مسئولیت اجتماعی در راستای ساخت واکسن ویروس 
کرونا در کشــور با سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیالت مورد نیاز به 
شرکت های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان و سالمت محور و شتاب دهنده 
ها و مراکز رشد زیست بوم فناوری در تحقیقات اولیه و توسعه زیرساخت های الزم 
برای تولید پایدار واکســن کووید 19 آنها را حمایت و کمک کرده است.به گزارش 
روابــط عمومی بانک ملی ایران، پس از شــیوع ویروس کرونا تالش برای مطالعات 
تحقیقاتی و اقدامات اولیه برای ساخت واکسن این بیماری به عنوان راه حلی پایدار 
در بســیاری از کشــورها از جمله ایران آغاز شد که وجود هزینه های تحقیقاتی و 
تولید ویال های آن موانعی برای ســاخت واکسن کووید 19 ایجاد کرده است.براین 
اساس همکاری ها، اقدامات و گام های حمایتی بانک ملی ایران از صنعت داروسازی 
کشــور برای ساخت و تولید واکسن کرونا موجب افزایش ظرفیت های تولید بومی 
این واکسن در داخل و تبدیل ایران به قطب تولید واکسن کرونا در دنیا کرده است. 
شرکت داروسازی اسوه و شتاب دهنده و مرکز رشد زیست فناوری پایا فن یاخته به 
عنوان شریک و مهمترین تولیدکننده های واکسن کووید 19 با حمایت ها و پشتوانه 
بی دریغ و همه جانبه بانک ملی ایران با مطالعه و انجام اقدامات اولیه تحقیقاتی در 

حال ساخت و تولید انبوه واکسن ویروس کرونا هستند.

پیام تبریک مدیر عامل بانک مسکن
دکتر محمود شایان، طی پیامی 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را به 
تمامی فعاالن این حوزه، تبریک گفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، در پیام دکتر شایان آمده است:به طور حتم یکی از مهم ترین الزامات برای توسعه 
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را می توان داشتن حوزه روابط عمومی و ارتباطات 
قوی و خســتگی ناپذیر عنوان کرد. حوزه ای که نقش بی بدیلی در توزیع عادالنه 
اطالعات و روشــنگری افکار عمومی را برعهده دارد.دکتر شــایان اظهار داشت:27 
اردیبهشــت ماه فرصتی مغتنم برای بیان صرفا یک خسته نباشید و خدا قوت به 
تمامی فعاالن این حوزه حســاس، اثرگذار و پر استرس است. حوزه ای که با وجود 
پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزارهای اطالع رسانی و رسانه ای گسترده امروزی بیش 
از پیش به آن نیــاز داریم.وی در خصوص جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات 
گفت: در دورانی که اطالع رسانی در همه ی عرصه ها پیشتاز شده است اهمیت روابط 
عمومی نیز دوچندان شده، به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و 
… دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها 
وابسته است و نوع کار روابط عمومی و مسئولیت هایی که برعهده این بخش قرار داده 
شده سبب شده است تا حرفه روابط عمومی، از مشاغل پراسترس در دنیا شناخته 
شود زیرا مدیران روابط عمومی ها افراد متخصص در بازرسی آسیب ها بوده و نیازمند 
توانایی تفکر و عمل سریع در شرایط پراسترس و تنش زا هستند.مدیر عامل بانک 
مسکن در ادامه افزود: روابط عمومی ها باید نقاط قوت دستگاه و سازمان متبوع خود 
را به بهترین نحو بیان کنند و همه بخش های یک روابط عمومی قوی و دارای قابلیت 

و توانایی، نقشی مهم و به هم پیوسته در جامعه را مد نظر دارند. 

تعامل شخصی سازی شده گروه محور ؛ فصل 
جدید روابط عمومی

محمد احمــدی آذر رئیس اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک تجارت در 
پیامی، فرا رســیدن 27 اردیبهشــت »روز ارتباطات و روابط عمومی« را به 
فعاالن این عرصه تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، بخشی 
از  پیام احمدی آذر به شــرح زیر است:روابط عمومی ها در عصر دیجیتال و 
در ســایه ی پیشرفته ترین فناوری های ارتباطی، دچار دگرگونی های عمیقی 
در نقش و کارکرد خود شــده اند و دیگر نمی توان این بخش از سازمان را با 
تعابیری همچون »واحد مدیریت تبلیغات، ارتباطات مشــتریان و دریافت و 
مخابــره اخبار و اطالعات« تقلیل معنا داد. امروزه ابزارهای نوین ارتباطی به 
ویژه تلفن های همراه هوشــمند و ظهور شهروند – خبرنگار ها و شبکه های 
اجتماعی اهمیت نگاه تخصصی تر به روابط عمومی را بیش از پیش برجسته 
کرده است.می دانیم که پاســخگویی به ذینفعان ابتدایی ترین وظیفه ی یک 
واحد روابط عمومی اســت. لذا ایــن واحد عملیاتی می توانــد با بهره مندی 
از ابزارهــای نوین پایش رســانه ها، در کنار مدیریــت و فرآوری مجموعه ی 
گســترده ای از اقدامات و دســتاوردهای ســازمان خود، البه الی انبوهی از 

بازخوردهای دریافتی ذینفعان، رضایت خاطر آنان را جلب نماید. 

برنامه ریزی افزایش سرمایه 8 هزار میلیارد 
تومانی بانک پارسیان

دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارســیان با اشــاره به برنامه ریزی هیات 
مدیــره برای افزایش ســرمایه 8 هزار میلیارد تومانی بــه منظور افزایش قدرت 
اعتباری و اعطای تســهیالت، گفت: بانک پارسیان به عنوان بانکی خصوصی در 
راســتای ایفا مسوولیت های اجتماعی در سال گذشــته 25 هزار طرح در حوزه 
حمایت از کســب و کارهای کوچک و متوســط را اجرایی کرد.مدیرعامل بانک 
پارســیان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: شاید بعد از 5 سال، اولین 
ســالی است که مجامع تمامی شــرکت های زیرمجموعه بانک پارسیان تا پایان 
اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد .وی افزود: بحمداهلل در کل گروه سود مطلوبی 
شناسایی شده که با تصویب مجامع به استحضار مردم خواهند رسید و قصد ما نیز 
این اســت که مجمع عمومی بانک را در صورت امکان با توجه به محدودیت های 
کرونایی، نهایی شدن گزارشات حسابرسی و صدور مجوزات بانک مرکزی زودتر 
از موعد مقرر برگزار کنیم.مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برنامه ریزی افزایش 
سرمایه بانک پارسیان بیان داشت: موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک که از سال 
گذشــته پیگیر آن هستیم و گزارشات مربوطه تقدیم بانک مرکزی شده و حوزه 

نظارت بانک مرکزی نیز آن را تایید کرد که در مرحله صدور مجوز قرار دارد.

»پاسارگاد« در میان 500 بانک برتر در جهان
 بانک پاسارگاد، در رتبه بندی سال 2021 موسسه Banker، در جایگاه دویست و 
نودمین بانک جهان قرار گرفت؛ »پاسارگاد« در میان 500 بانک برتر در جهان.بانک 
پاسارگاد برای چندمین سال متوالی در فهرست 500 بانک برتر جهان قرار گرفت. 
براین اساس، موسسه Brand Finance و نشریه The Banker )زیرمجموعه ای 
از نشریه معتبر »فایننشیال تایمز«(، در رتبه بندی 500 بانک برتر جهان سال 2021 
میالدی، جایگاه بانک پاســارگاد را با 89 پله صعود، در رتبه 290 برترین بانک های 
جهان رتبه بندی کرد.این در حالی است که بانک پاسارگاد در طول 6 سال گذشته، 
به صورت مســتمر در این فهرست قرار داشته و بارها به عنوان برترین بانک منطقه 
خاورمیانه هم انتخاب شده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که به دلیل 
اعمال تحریم های مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشواری همکاری ها میان 
بانک های داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد در رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی 
کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی، از سایر بانک های 
ملی و منطقه ای پیشی گرفته است.بانک   پاسارگاد در سال 2015 و در اولین سال 
حضور خود در این رتبه  بندی، طبق ارزیابی  های صورت گرفته موفق به کسب رتبه 
328 بین 500 برند برتر بانکی دنیا شد. در سال 2017 این بانک عالوه بر اخذ رتبه 
175 بین 500 برند برتر بانکی دنیا، به  عنوان تنها بانک ایرانی در میان 10 برند برتر 

بانکی خاورمیانه نیز انتخاب شد.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 28 اردیبهشت 1400  6 شوال 1442  18 می 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4634 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

یورونیوز گزارش داد؛
روزهای دشوار صدراعظم جواِن اتریش 

تحقیقات دادستانی اتریش درباره صدراعظم این کشور به اتهام »شهادت 
دروغ«، جــوان ترین رهبر اروپا را در وضعیت بغرنجی قرار داده اســت.به 
گزارش یورو نیوز، »سباســتین کورتز« صدر اعظم اتریش در حالی کناره 
گیری از مقامش به دلیل تحقیق دادســتانی این کشــور علیه خود را رد 
کرده که یکی از دشــوارترین دوره های حیات سیاسی اش را می گذراند.

دادستانی اتریش اعالم کرده که درباره »ادای شهادت دروغین« از سوی 
سباستین کورتز در برابر کمیته پارلمان این کشور تحقیق خواهد کرد. در 
صورتی که دادستانی تصمیم به تعقیب قضایی سباستین کورتز بگیرد او 
اولین صدر اعظم این کشور خواهد بود که با تشکیل پرونده ای قضایی در 
دوران زمامداری اش روبرو می شود.رئیس ۳۴ ساله دولت اتریش مظنون 
به »ادای شهادت دروغین« درباره پرونده رسوایی معروف به »ایبیزا گیت« 
و دیگر اتهامات وارده به او و یاران سیاسی اش است. رسوایی »ایبیزا گیت« 
در ســال ۲۰۱۹ منجر به ســقوط دولت ائتالفی سباستین کورتز شد.از 
سوی دیگر »هاینتس کریستیان اشتراخه« رهبر وقت حزب راست افراطی 
»آزادی« و شــریک ائتالفی سباستین کورتز در تصاویری که در آن سال 
منتشر شد در حال مذاکره بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای جلب 
حمایت سیاســی دیده می شــد.صدر اعظم اتریش سال گذشته در برابر 
اعضای کمیته پارلمان این کشور هرگونه دخالت در انتصاب رئیس یکی از 
صندوق های دولتی را رد کرده بود. این در حالی است که افشای پیامک 
های رد و بدل شده بین سباستین کورتز و توماس اشمیت، رئیس صندوق 
سرمایه ملی اتریش )OeBAG( طی ماههای گذشته از ارتباط نزدیک این 
دو حکایت داشــت. محتوای این پیامک ها همچنین احتمال اعمال نفوذ 

سباستین کورتز برای انتصاب توماس اشمیت را تقویت می کرد.

با انتقاد شدید چین از مانع تراشی آمریکا؛
نشست شورای امنیت درباره فلسطین 

بدون نتیجه پایان یافت
نشســت مجازی شــورای امنیت پیرامون تحوالت فلسطین و غزه بدون 
حصول هیچ نتیجه مشــخصی پایان پذیرفت.به گزارش آناتولی، نشست 
شورای امنیت درباره فلسطین که به صورت مجازی برگزار شده بود بدون 
هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت.این نشست سومین نشست این شورا طی 
یک هفته گذشته در این زمینه بود و دو نشست قبلی نیز با مانع تراشی 
آمریکا، بدون انتشار بیانیه مشترک پایان یافته بود.این در حالی است که 
وزیر امور خارجه چین در نشســت یکشنبه شورای امنیت درباره جنایت 
های رژیم صهیونیستی در ســرزمین های اشغالی تصریح کرد: آمریکا با 
دروغ پردازی چشم خود را بر آسیب ها به فلسطینیان بسته است. »وانگ 
یی« وزیر امور خارجه چین در نشســت شــورای امنیت سازمان ملل در 
سخنانی اعالم کرد: آمریکا در قبال درگیری های میان فلسطین و اسرائیل 
موضع عادالنه ای اتخاذ کند.وزیر امور خارجه چین در ادامه تصریح کرد: 
ریاکاری آمریکا در موضوع حقوق بشــر از ســوی جامعه بین الملل مورد 
انتقاد قرار دارد. آمریکا با اتهامات واهی و دروغ پردازی هایی مانند موضوع 
حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب سایر کشورها استفاده 
می کند. در موضوع فلســطین تعداد زیادی از مسلمانان در درگیری ها 
آسیب دیده اند اما آنها چشمان خود را بسته اند.وانگ یی در ادامه افزود: 
ما باید بتوانیم بزرگ ترین آیینه جهان را با هم درســت کنیم و آن را به 
آمریکا بدهیم تا بتواند به خود خوب نگاه کند. اعضای شــورای امنیت در 
خصوص مردم فلسطین ابراز نگرانی کرده و از شورای امنیت خواسته اند تا 
نقش خود را در راستای ارتقاء صلح و کاهش تنش ها ایفا کند؛ اما آمریکا 
به شیوه ای انحصاری در عملکرد شورای امنیت سازمان ملل مانع تراشی 
می کند.به گزارش المیادین، وی در ادامه تأکید کرد: متأسفیم که آمریکا 
با مانع تراشی خود مانع از دست یابی به توافقی درباره درگیری ها میان 
فلسطینیان و اسراییل شد.آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در آغاز 
نشســت شورای امنیت درباره فلسطین اشغالی، پیرامون احتمال بحرانی 
شدن اوضاع هشدار داد.دبیرکل ســازمان ملل بدون اشاره به تجاوزهای 
مکرر صهیونیســت های اشــغالگر در این باره گفت: اوضاع در غرب آسیا 
غیرقابل کنترل شــده اســت. درگیری ها امید به همزیستی و صلح )!( را 
از بین بُرده و باید بالفاصله پایان یابند. درگیری ها نه تنها اســرائیلی ها و 
فلسطینیان بلکه منطقه را به سوی مارپیچی از خشونت با عواقبی ویرانگر 
می کشــاند و می تواند خطر جدیدی برای کل منطقه ایجاد کند.گوترش 
با اشــاره به تداوم مذاکرات ســازمان ملل با همه طرف ها برای برقراری 
آتش بــس، تاکید کرد که مرگ غیرنظامیان فلســطینی از جمله زنان و 
کودکان در غزه وحشتناک است.وی بدون اشاره به تداوم جنایت های این 
رژیم علیه کودکان، زنان و سالخوردگان گفت که شلیک موشک و خمپاره 
از یک طــرف و حمله هوایی و توپخانه ای از طــرف دیگر باید بالفاصله 
متوقف شــود.آنتونیو گوترش اضافه کرد: تنها راه پیش روی ما، بازگشت 
به قطعنامه های سازمان ملل، قوانین بین المللی و توافق های پیشین است. 
هر چه این چرخه خشــونت بیشتر طول بکشد، دستیابی به هدف نهایی 

دشوارتر خواهد بود.

باور اکثر حامیان جمهوری خواه آمریکا به 
غیرمشروع بودن انتخابات ۲۰۲۰

بر اســاس یک نظرسنجی صورت گرفته مشخص شــد که دو سوم رای 
دهندگان بــه حزب جمهوری خواه بر این باورند کــه پیروزی بایدن در 
انتخابات ۲۰۲۰ عادالنه و درســت نبوده و پیشــنهاد داده اند که ادعای 
نادرســت ترامپ درباره تقلب گسترده در این انتخابات همچنان به قوت 
 CBS خود باقیست.بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط شبکه خبری
و YouGov، همچنین در این نظرســنجی مشخص شد که بسیاری از رای 
دهنــدگان بر این باورند که قانونگــذاران جمهوری خواه باید انرژی خود 
را صــرف مطرح کردن قوانین مهم کننــد. در حقیقت، حمایت از ادعای 
تقلب انتخاباتی مساله کم اهمیت در این نظرسنجی بود و پس از سیاست 
اقتصادی و فرهنگ و ارزش قرار داشــت.در نظرسنجی مذکور درباره لیز 
چنی نیز سواالتی پرسیده شد و اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان 
از برکناری وی حمایت کردند و دلیل اصلی را عدم وفاداری وی به حزب 
دانســتند چون برخالف تفکراتش در انتخابات ۲۰۲۰ بود و به استیضاح 
ترامــپ بابت یورش ششــم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگــره رای داد.در نهایت، 
جمهوری خواهانی که فکر می کنند حزبشان باید با تاکید بر سیاست ها و 
ایده ها پایگاه خود را گسترش دهد بیشتر از تعداد آنهایی است که بر این 
باورند قانونگذاران باید تغییراتی را در قوانین رای گیری ایالتی در اولویت 
خود قرار دهند.این نظرسنجی از ۹۵۱ جمهوری خواه در ایاالت متحده و 

در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۴ مه انجام شد.

خطیب زاده: 

دسترسی های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که توافق اولیه در وین وجود 
ندارد، درباره تمدید توافق ایران و آژانس گفت: صحبت هایی شده 
که فرجه ای داده شود، اگر مذاکرات تا آن روز در مسیر درستی 
قرار داشته باشد، شاید ایران این تصمیم داخلی را بگیرد؛ ولی در 
هر دو صورت دسترســی های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد 
شد.ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تشریح آخرین 
تحوالت در حوزه سیاست خارجی، به سؤاالت خبرنگاران داخلی 
و خارجی پاسخ داد.خطیب زاده در ابتدا با اشاره به تحوالت اخیر 
در سرزمین های اشغالی و جنایات شرم آور رژیم اشغالگر قدس 

اظهاراتی را به زبان عربی در این خصوص عنوان کرد. 

 استیفای حقوق فلســطین صرفا یک موضوع عربی - 
اسالمی نیست بلکه یک مسئولیت جهانی است 

وی اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران، دور جدید تجاوز 
وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین و نواز غزه 
را که منجر به شهادت ده ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان 
و ویرانی تعداد زیادی از ساختمان های مسکونی و منازل مردم 
شده و نشانه بارز نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق 

بین الملل است، به شدت محکوم می کند.
خطیــب زاده ادامه داد: متاســفانه در ســایه حمایت های بی 
شــرمانه برخی دول غربی، شاهد این هستیم که تجاوزات رژیم 
صهیونیستی افزایش یافته است و از همین رو، مردم فلسطین 
که بــرای بازیابی همه حقوق خود در حال مبارزه هســتند، از 
حق ذاتی و طبیعی برای دفاع از خود برخوردار می باشــند و تا 
زمانی که ملت استوار فلسطین به همه حقوق خود دست یابد و 
حاکمیت خود را بر تمام سرزمین فلسطین اجرا کند، مقاومت 
مشــروع تنها راه مقابله با تجاوزات و اشغالگری این رژیم است.

وی بیان کرد: استیفای حقوق فلسطین صرفا یک موضوع عربی 
ـ- اسالمی نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است و جمهوری 
اســالمی ایران - همراه با ملل اسالمی و کلیه ملل آزاده جهان 
که متعهد به دفاع از مظلوم می باشــند - در کنار مردم قهرمان 
فلسطین ایســتاده است و از دولت ها و ســازمان های مسئول 
بین المللی می خواهد که به بــی طرفی غیرقابل قبول خود در 

قبال متجاوز پایان دهند.

در شرایط فعلی موضوعی به نام توافق اولیه وجود ندارد/ 
هیچ توافقی صورت نمی گیرد، مگر اینکه درباره همه چیز 

توافق صورت گرفته باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به سؤالی درباره توافق 
مقدماتی ایران و ۱+۴ عنوان کرد: گفت وگوها ادامه دارد. هر سه 
کارگروه کارهای خودشان را انجام داده اند. درصد قابل توجهی 
از جاهای خالی )براکت ها( باقیمانده در این کارگروه ها تکمیل 
شــده و توافقات صورت گرفته است و درصدی از این براکت ها 
احتیاج به تصمیمات سیاسی دارد که حتما باید در پایتخت ها 
گرفته شود.وی افزود: در شــرایط فعلی موضوعی به نام توافق 
اولیه وجود نــدارد و هیچ توافقی صورت نمی گیرد، مگر این که 

درباره همه چیز توافق صورت گرفته باشد.
 همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده ایم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره استفاده 
از ظرفیت های ایران برای دفاع از مردم فلســطین اظهار داشت: 
موضوع فلســطین، موضوع اول جهان اسالم است. آرمان ملت 
فلســطین بلندترین آرمانی اســت که ملل آزاده جهان در طی 
چند دهه گذشته پیگیری کردند و یکی از پیام های مهم انقالب 
اســالمی حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و این به عنوان 
اولویت اصلی دســتگاه سیاســت خارجی در این حوزه همواره 
مدنظر بوده است.، این دیپلمات ارشد ایرانی درباره عادی سازی 
روابط برخی کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی و تاثیر آن 
بر حمالت جدید رژیم صهیونیســتی نیز بیان کرد: متاســفانه 
برخی نمایش های عادی ســازی در این راســتا بود که موضوع 
اول جهان اسالم که فلســطین بود را به فراموشی بسپارد ولی 
همین تحوالت در ســرزمین های اشغالی نشــان داد که هیچ 
نمایشی نمی تواند موضوع اول جهان اسالم را به حاشیه ببرد.وی 
ادامه داد: در همین راســتا جمهوری اسالمی ایران رایزنی های 
دیپلماتیــک خودش را با کشــورهای اســالمی و منطقه و در 
چارچوب سازمان همکاری اسالمی و در چارچوب روابط دوجانبه 
و چندجانبه پیگیری کرده است. از لحظات اول به صورت جدی 
این موضوع را پیگیری کردیم. سخنرانی آقای ظریف چند بند 
مشخص داشت از جمله ضرورت شناسایی جنایاتی که اسرائیل 
در سرزمین های اشغالی انجام می دهد به عنوان جنایت جنگی 
و جنایت علیه بشریت.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: 
سازمان ملل و سازمان همکاری اسالمی و تمامی سازمان هایی 
که در این حوزه مسئول هستند باید به صورت موثر وارد شوند 
هم از ادامه تجاوزات جلوگیری کنند و هم این که اقدام موثری 
در راستای حقوق حقه فلسطین انجام دهند.وی با بیان این که 
ما از ایــن آرمان کوتاه نیامدیم، تصریح کرد: ما همواره در کنار 

مردم مظلوم فلسطین ایستاده ایم.

ظریف سفر به وین را به مصلحت ندانست/ ایران با افتخار 
در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده

خطیب  زاده درباره لغو سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
به وین گفت: در تور اروپایی ظریف برخی سفرها در دست نهایی 
شدن بود از جمله ســفر به اتریش، ما با در نظر گرفتن جمیع 
شــرایط تصمیم گرفتیم که این سفر انجام نشود و ظریف این 
ســفر را به مصلحت ندانست. جمهوری اسالمی ایران با افتخار 
در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده است. متاسفیم که برخی 
کشــورهای اروپایی تصمیم گرفتند در کنــار ظالم و جنایتکار 
بایســتند.وی در عین حال یادآور شد: البته روابط ما با کشورها 
از عامل ثالث اثر نخواهــد پذیرفت و روابط خوب خودمان را با 
کشورها از جمله روابط با اتریش را ادامه خواهیم داد. سخنگوی 

وزارت خارجــه ادامه داد: ولی تصمیم خودمان هم یک تصمیم 
قطعی است برای حمایت همیشگی و همواره از مقاومت مشروع 

و اخالقی مردم فلسطین.

 واقعا ســکوت خبری وجود نــدارد/ در برخی حوزه ها 
کندی هایی بوده و در برخی زمینه ها توفیقاتی بوده

وی درباره مذاکرات در وین و این که به نظر می رســد ســکوت 
خبری اســت، گفت: آ ن چه در وین انجام می شود واقعا سکوت 
خبری وجود ندارد و البته خبرســازی هم معنا ندارد، کاری که 
برخی رسانه ها متاسفانه در دنیای غرب انجام می دهند. آ ن چه 
در وین اتفاق می افتد ادامه گفت وگوهای فنی در ســه کارگروه 
هســته ای، رفع تحریم ها و ترتیبات اجرایی است. خطیب زاده 
افزود: درصد بســیار باالیــی از جاهای خالــی )براکت ها( در 
کارگروه ها تکمیل شــده اســت و البته آن چه مانده قابل توجه 
است. ما در چارچوب سیاســت عالیه نظام بر مواضع خودمان 
پافشــاری کرده و مواضع را گفتــه  و پیگیری می کنیم. به نظر 
می آید باید فرصت دهیم. ضمن این که نمی خواهیم گفت وگوها 
فرسایشی شود، حتما هم نمی خواهیم توافقی صورت بگیرد که 
در چارچوب سیاست های عالیه نظام و دستورالعمل های اجرایی 
مرکز نباشد.وی اضافه کرد: در برخی حوزه ها کندی هایی بوده 
است و در برخی زمینه ها توفیقاتی بوده است. دیروز جلسه ای را 
عراقچی با طرف های اروپایی داشــت و تصمیم گرفتند در چند 
روز آینده مجــددا کمک کنند در حوزه کارگروه ها که تا جایی 
که ممکن اســت جمع بندی ها صورت بگیرد.خطیب زاده ادامه 
داد: اگر جمع بندی ها نیاز به بازگشــت هیأت ها به پایتخت ها 
داشت، شــاید این کار در آخر هفته صورت بگیرد. باید منتظر 
باشیم و یکی دو روز آینده را ببینیم که این گفت وگوهای فنی 

به کجا می رسد.

 حمالت صورت گرفته به کشتی های ایرانی
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره حمالت صورت گرفته به 
کشــتی های ایرانی اظهار داشــت: حمالتی که به کشتی ها در 
آب های بین المللی و حــوزه دریای مدیترانه و ... صورت گرفته 
حمالتی بوده که بررســی و ریشــه یابی شده اســت. البته من 
گــزارش نهایی هر کدام را جداگانــه ندیده ام. فکر می کنم باید 
منتظر باشــیم که مراجع ذیربط جمع بنــدی حرفه ای خود را 

بدهند و ان شاءاهلل به اطالع عموم خواهد رسید.

 با وزارت اطالعات در تماس هستیم
وی همچنین درباره پیگیری ها در خصوص فایل صوتی ظریف 
عنوان کرد: به اندازه کافی درباره آن صحبت شده است. مسئول 
آن را رئیس جمهــور، وزارت اطالعات تعیین کــرده و وزارت 
اطالعات اقدامات خودش را انجام می دهد و ما با آنها در تماس 
هستیم. به محض این که به نتیجه ای برسند یا مصلحت بدانند 
این پروســه ای که تا امروز انجام داده اند بیان کنند، قطعا اطالع 
رســانی خواهند کرد. وزارت امور خارجه در کنار نهاد ریاســت 
جمهوری همواره ســعی کرده است که کمک کند این موضوع 

زودتر به نتیجه برسد.

 همسر ظریف همراه وی در سفر به سوریه و ادامه سفر 
بوده

ســخنگوی وزارت خارجه درباره شــایعه منتشر شده مبنی بر 
ممنوع الخروج شدن همسر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
اظهار داشــت: در فضای مجازی روزها ده ها و صدها خبر از این 
دست منتشر می شــود. ولی همسر آقای ظریف همراه در سفر 
سوریه و ادامه سفر بوده است. این شایعات ارزش پرداختن ندارد.

برگزاری انتخابات در خارج از کشور
این دیپلمات ارشــد ایرانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره 
برگزاری انتخابات در خارج از کشــور عنوان کرد: از هفته های 
گذشته جلسات خودمان را در داخل وزارت خارجه در خصوص 
ســتاد برگزاری انتخابات در خارج از کشــور داشتیم مثل همه 
دوره های انتخابات ریاســت جمهوری، این ســتاد در معاونت 
کنســولی و پارلمانی تشــکیل شده اســت و همه بخش ها و 
دســتگاه هایی که باید عضو باشند، عضو هستند و احکام صادر 
شــده و به طور منظم این جلســات در حال برگزاری است.وی 
افزود: طبیعتا در تمامی پایتخت ها و شهرهایی که وزارت خارجه  
یا جمهوری اسالمی دفتر فعالی دارند با هماهنگی دولت میزبان 
صندوق های اخذ رای گذاشته خواهد شد. مثل دوره های قبلی 
تالش خواهد شد در شهرها یا حوزه هایی که ایران حضور دارند 

و زندگی می کنند اما ایران دفتر و نمایندگی فعالی ندارد تالش 
می شــود با دولت های محلی یا ایرانیــان حوزه های اخذ رای را 
داشــته باشــیم و نتیجه فعالیت ها را هر چه به زمان انتخابات 

نزدیک تر شویم، دقیق تر اعالم خواهیم کرد.
  

 خبرسازی است و صحت ندارد
سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤال خبرنگاری درباره 
ادعای میدل ایســت آی مبنی بر این که ایــران در مذاکرات با 
عربستان خواستار کمک برای فروش نفت و دور زدن تحریم های 
آمریکا شــده است، اظهار داشــت: این یک خبرسازی است و 
صحت ندارد و گفت وگوهای ما با عربســتان درباره موضوعات 
دوجانبــه منطقــه ای و بین المللــی پیگیری می شــود و این 

خبرسازی ها صحت ندارد.

دسترسی های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد
وی در پاسخ به ســؤال دیگر خبرنگاری درباره این که چند روز 
دیگر به پایان توافق ســه ماهه ایران و آژانس نزدیک می شویم 
و آیــا با توجه به بحث های مطرح شــده قرار اســت این توافق 
دوباره تمدید شــود؟ اظهار داشت: به چند نکته باید توجه کرد 
اول این کــه قانون مجلس الزام آور اســت و آن چه بین ایران و 
آژانس توافق شــده، در همان چارچوب اســت. قانون مجلس 
توقف دسترســی های فراپادمانی آژانس بوده و این هم در سه 
ماه گذشته آغاز شده است و االن آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هیچ دسترسی فراپادمانی ندارد. توافق ما هم این بوده که فیلم ها 
ضبط شــود، ولی در اختیار آنها قرار نگیرد. یک تصمیم داخلی 
در داخل ایران بوده اســت.وی افزود: در پایان سه ماه می توانند 
این نوارها برای همیشه پاک شوند یا تصمیم داخلی گرفته شود 
که یک ماه یا هر مقداری که دستگاه های فرادستی در موضوع 
سیاست خارجی تصمیم می گیرند، این   ها )توافق( تمدید شود.

خطیب زاده ادامه داد:   آن چه مهم اســت این است که از همان 
تاریخی که مجلس مشــخص کرده دسترســی های فراپادمانی  
آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف شــده است و این توافقی 
که بین ایران و آژانس کردیم برای این است که اگر گفت وگوها 
به نتیجه رسید، آن نوارها و فیلم ها در اختیار آژانس قرار بگیرد. 
طبیعی است یک موضوع داخلی و یک موضوع بین ما و آژانس 
اســت و این که ادامه دهیم هم نقض قانون مجلس نخواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: صحبت هایی شده با توجه 
به پیشرفت های خوبی که صورت گرفته، به این فرصت فرجه ای 
داده شود که بررسی ها در حال انجام است و اگر مذاکرات تا آن 
روز در مســیر درستی قرار داشته باشد شاید جمهوری اسالمی 
این تصمیم داخلی را بگیرد، ولی در هر دو صورت دسترسی های 

فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد.

 ایران همواره به دنبال ترتیبات فراگیر برای امنیت دسته 
جمعی بوده

خطیــب زاده همچنین در پاســخ به ســؤالی دربــاره توئیت 
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی که با اشاره به 
شکست های زنجیره ای آمریکا در افغانستان و رژیم صهیونیستی 
در برابر محور مقاومت، اعالم کرد آماده مشــارکت با کشورهای 
منطقه در ساز و کار ایجاد امنیت جمعی هستیم نیز بیان کرد: 
ایــن توئیت را ندیدم، ولی جمهوری اســالمی ایران همواره در 
منطقه خلیج فارس  همچنین در منطقه غرب آســیا با تمرکز 
بر افغانستان به دنبال ترتیبات فراگیر برای امنیت دسته جمعی 

بوده است.

 ایران همواره شفاف در چارچوب تعهدات خودش حرکت 
کرده

وی درباره ادعای نشریه الشــرق االوسط مبنی بر این که ایران 
از ۲۰۱۸ به طور مســتمر به دنبال ســاخت ســالح هسته ای 
اســت نیز بیان کرد: از این گزارش ها گهگاهی منتشر می شود. 
همان هایی که منبع این گزارش ها هستند معروف به ضدیت با 
ایران و اختالل در مسیر گفت وگوهای ایران در چارچوب برجام 
هســتند و تاریخ روشــنی دارند و هم منبع آنها درست نیست 
و هم اســتنادی که می کنند استناد به موضوعاتی است که در 
ســال ۲۰۱۵ در توافق ایران و آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
همه مطالعات ادعایی مختومه شدند و اساسا موضوعیت ندارند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد : جمهوری اسالمی ایران 
انباشت، نگهداری و تولید هرگونه سالح هسته ای را نه تنها در 
چارچوب دکترین خود نمی داند بلکه براساس فتوای مقام معظم 
رهبری حرام می داند ولذا در این مســیر حرکت نکرده اســت. 

جمهوری اســالمی ایران همواره شــفاف در چارچوب تعهدات 
خودش حرکت کرده اســت و در چارچوب نظارت های آژانس 
مکررا در سال های اجرای برجام مکررا تأکید شده که ایران هیچ 

انحرافی از تعهداتش نداشته است. 

پرونده هسته ای یک پرونده ملی است و به این دولت و 
آن دولت وابسته نیست

، خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید که با توجه 
به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آیا سیگنال هایی 
را از طــرف غربی برای فرسایشــی کردن مذاکــرات به منظور 
تشــکیل دولت جدید در ایران شنیده اید؟ که وی گفت: ارتباط 
دادن آ ن چــه در وین اتفاق می افتد به تحــوالت داخلی ایران، 
مسیر درستی نیست.وی ادامه داد: قبل از ثبت نام ها می گفتند 
شاید داریم تسریع می کنیم و تعجیلی صورت می گیرد که این 
مذاکرات به نتیجه برسد االن برخی تشکیک می کنند که شاید 
قرار اســت تطویلی صورت بگیرد که به بعد از انتخابات برسد.

خطیب زاده تصریح کرد: پرونده هسته ای یک پرونده ملی است 
و به این دولت و آن دولت وابســته نیســت. وزارت خارجه یک 
دســتگاه حاکمیتی اســت و در چارچوب منویات مقام معظم 
رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی حرکت می کند و در 
این راستا نگاه داخلی به حقوق حقه ملت وجود ندارد. اگر یک 
ساعت هم در چارچوب سیاست های عالیه نظام و دستورالعمل ها 
بتوانیم زودتر تحریم های ظالمانه علیه مردم را ملغی کنیم حتما 

تردیدی نخواهیم داشت.

وضعیت واردات و خرید واکســن از خارج از کشــور و 
اقدامات وزارت خارجه

خبرنگاری درباره واردات واکســن کرونا از روســیه و هند نیز 
اظهار داشــت: میزان دقیق واردات واکسن را از وزارت بهداشت 
و گمرک ســؤال کنید که دقیق تر آمار تجمیعی را دارند. وزارت 
امور خارجه در کنار دانشــمندان پرافتخــار ایرانی که در حوزه 
واکسن تالش های گسترده ای را داشتند و به دستاوردهای خوبی 
رســیدند که من به آنها و ملت ایــران به خاطر چنین فرزندان 
برومندی تبریک می گویم، برای این که تاخیری صورت نگیرد، 
ایــن وزارتخانه از ماه ها قبل با تمامی کشــورها که صاحب این 
تکنولوژی بودنــد، مذاکرات خــود را در چارچوب کوواکس و 
دوجانبه شــروع کرد. حتی در حوزه هایی که یک مقدار تردید 
وجود داشت که آیا زودتر به نتیجه می رسند یا خیر، ما به عنوان 
جمهوری اسالمی ایران اقدامات اولیه را برای ارتباط گیری آغاز 
کردیم.وی افزود: فراموش نکنیــد که موضوع همکاری ایران و 
کوبا در ســفر ظریف به هاوانا اســتارت خورد و توافقات اولیه 
صورت گرفت و آن چه به عنوان واکســن ایرانی و کوبایی در فاز 
ســوم قرار دارد و نتایج بسیار خوبی داشته در همان راستاست. 
هم قــرارداد واردات آن وجــود دارد و تولید مشــترک در فاز 
ســوم در حال انجام اســت. اهدایی دولت چین و هم خرید و 
واردات واکســن از چین، چند میلیون ُدز توافق شد و در سفر 
وزیر خارجه چین به تهــران در مالقات با ظریف گفت وگوها و 
مذاکرات اولیه انجام شد که طی دو هفته چند میلیون ُدز وارد 
شده و ادامه نیز خواهد یافت.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: 
در چارچوب کوواکس واردات واکسن ادامه دارد. درباره توافقی 
هم که با روســیه صورت گرفت هم برای واردات ۶۰ میلیون ُدز 
و هم تولید مشترک، گزارش های مبسوط آن را وزارت بهداشت 
داده و میزان واردات آن در اختیار وزارت بهداشت است که این 
میزان به غیر از مقداری اســت که قبال وارد شده است. واردات 
۶۰ میلیون ُدز از نیمه خرداد آغاز خواهد شد. خطیب زاده افزود: 
سرعت گرفتن تزریق به گروه های حساس و سنین باال در همین 
چارچوب فعالیت ها و تحرکات و دیپلماسی واکسن جدی بود که 
وزارت خارجه با همکاری وزارت بهداشت و دستگاه های ذیربط 

دیگر انجام داد.

کمک های سفارت ایران در ژاپن برای المپیک توکیو
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالی درباره کمک 
وزارت خارجه به کمیته ملی المپیک برای المپیک توکیو نیز 
اظهار داشت: به کمیته ملی المپیک به خاطر اقدامات گسترده 
آن تبریــک می گویم. مالقاتی که بــا صالحی امیری بود برای 
تسهیل امور و هماهنگی برای اقامت و استقرار با کمک سفارت 
ایران در ژاپن بود و همچنین جزییات مربوط به سفر هیأت و 
تمرکز بر ابعاد فرهنگی و دیپلماسی عمومی این رویداد بزرگ 
بــود. وزارت خارجه در تمامی تحوالت بین المللی در کنار این 
دستگاه هاست. یک اداره برای همکاری های ورزشی بین المللی 
داریم و توافق شد کمیته ای به صورت مشترک در زمان بازی ها 
وجود داشــته باشد. سفارت ایران در توکیو کمک های موثری 

را خواهد داشت.

  این روزها، روزهای وعده های زیاد است
وی درباره اظهارات یکی از کاندیداها مبنی بر این که اگر رئیس 
جمهور شوم سفرایی که در حال حاضر در محل ماموریت هستند 
را باز خواهم گرداند، گفت: نمی دانم کدام کاندیدا این مطلب را 
گفتند و این روزها، روزهای وعده های زیاد اســت، نمی دانم این 
صحبت ها رای جمع می کند یا ضد رای خواهد بود.خطیب زاده 
تصریح کرد: وزارت امور خارجه یک دســتگاه حاکمیتی است و 
دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران دیپلمات های نظام هستند 
و در چارچوب ســازوکارهای قانونــی و حرفه ای و بدون نظر به 
این دولت یا آن دولت، ســفرا انتخاب شــده و اعزام می شوند و 
هیچ وقت این گونه اقدامات مرسوم نبوده است.سخنگوی وزارت 
خارجه بیان کرد: دســتگاه سیاســت خارجی همواره رویه ای 
داشــته که در سال انتخابات سفیری را اعزام نمی کنند اما همه 
دوستان توجه داشته باشند سفرایی که اعزام می شوند به عنوان 
سفیر جمهوری اسالمی ایران استوارنامه خود را به رئیس کشور 
میزبان ارائه می کنند. این نگاه ها غیرحرفه ای است که بعضا گفته 

می شود.
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از مهم ترین آســیب های ناشی از برخورد صاعقه می توان به آسیب 
عضالنی و نارسایی کلیه و همچنین وقفه در دستگاه تنفسی و قلب 
اشــاره کرد. انقباض عروقی یا عرق سر، افزایش فشار خون به طور 
موقت و آسیب سیســتم مغز و نخاع در موارد شدید رعد و برق؛ از 
دیگر آسیب های این پدیده طبیعی محسوب می شوند. آسیب های 
ناشــی از رعد و برق در برخی افراد به صورت آب مروارید چشــم، 
آتروفــی عضالت و پارگــی پرده گوش بروز پیــدا می کند. توصیه 
می شــود به محض شــروع رعد و برق تلفن همراه خود را ســریع 
خاموش و از بدنتان دور کنید. در واقع تلفن همراه روشــن، یکی از 
قوی ترین و خطرناک ترین وسایلی است که در فضای باز؛ خطر برق 

گرفتگی را تا چند برابر افزایش می دهد. 

مصرف برخی از موادغذایی و گیاهان ممکن است سطح اسید اوریک خون 
را افزایش داده و باعث بروز حمالت نقرس شود.  گیاه مارچوبه ممکن است 
سبب آسیب رساندن به بیماران مبتال به نقرس شود؛ چرا که حاوی ماده 
پورین است. بدن انسان ماده »پورین« را به اوریک اسید تجزیه می کند که 
همین امر سبب می شود تا برای بیماران نقرس، مشکالتی مانند درد مفاصل 
ایجاد شود. این بدان معنا نیست که بیماران مبتال به نقرس باید مارچوبه را 
کامال کنار بگذارند؛ چرا که بهتر است میزان مصرف آن از ۲۰۰ گرم بیشتر 
تجاوز نکند. گفتنی است، مارچوبه فواید زیادی برای سالمتی دارد، چرا که 
به دلیل داشتن مقدار زیادی آب، گیاهی کم کالری است. مارچوبه همچنین 
سرشار از فیبر غذایی است که به احساس سیری طوالنی مدت کمک کرده 
و به همین جهت برای کاهش وزن و لذت بردن از تناسب اندام مفید است. 

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد انجام ساعات کار طوالنی می تواند 
خطر مرگ زودرس را در افراد افزایش دهد. این ســازمان با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد ســاعات کاری طوالنی، ساالنه صد ها هزار نفر را 
به کام مرگ می کشاند. این موضوع می تواند همزمان با همه گیری 
کرونا در جهان تشدید شــود. تحقیقات جدید درباره ارتباط میان 
مرگ زودرس و ساعات کاری طوالنی نشان داده است تنها در سال 
۲۰۱۶ بیش از ۷۴۵ هزار نفر به دلیل ســکته مغزی و حمله قلبی 
ناشــی از انجام ساعات کاری طوالنی جان خود را از دست داده اند. 
این آمار تلفات نســبت به ســال ۲۰۰۰ نزدیک به ۳۰ درصد رشد 
را نشــان می دهد. کار کردن بیش از ۵۵ ســاعت یا بیشتر در هفته 

می تواند خطر بسیار جدی برای سالمت انسان داشته باشد.

هنگام بروز رعد و برق چه 
اقداماتی انجام دهیم؟

بیماران مبتال به نقرس، مراقب 
مصرف این گیاه باشند

 ساعات کار طوالنی، عمر 
را کوتاه می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نخستین فیل در ایران متولد شد

سوزوکی جیمنی چهاردر با پیشرانه توربو در راه است
خانوادهٔ آفرودر کوچک و محبوب ســوزوکی جیمنی به زودی بزرگ تر خواهد شــد زیرا قرار است نسخهٔ جدیدی از آن با فاصلهٔ محوری 
بیشتر و دو در اضافی تولید شود. جیمنی با ۳,۶۴۵ میلی متر طول در نسخهٔ جهانی )نسخهٔ ژاپنی این خودرو ۳,۳۹۵ میلی متر طول دارد 
و در کالس کی کار قرار می گیرد(، هرچند بسیار جمع وجور و چابک است اما از فضای کم عقب رنج می برد ولی خوشبختانه به زودی این 
مشکل با عرضهٔ نسخهٔ چهاردر حل خواهد شد. به گفتهٔ وب سایت ژاپنی Autoc-One، جیمنی چهاردر سال ۲۰۲۲ به بازار خواهد آمد. 
در ابتدا قرار بود این خودرو اکتبر امسال در نمایشگاه خودروی توکیو رونمایی شود اما به دلیل بیماری کرونا، این رویداد مثل بسیاری 
از دیگر نمایشگاه های خودرو لغو شد و به همین دلیل معرفی جیمنی چهاردر هم به تعویق افتاده است. گفته می شود این نسخه با نام 
جیمنی النگ تولید خواهد شد و حدود ۳۰۰ میلی متر به فاصلهٔ محوری آن اضافه می شود تا با این پسوند جدید مطابقت داشته باشد؛ اما 
با این افزایش ابعاد، مطمئناً جیمنی سنگین تر خواهد شد و به همین دلیل، سوزوکی با تجهیز آن به یک پیشرانهٔ قوی تر، این اضافه وزن 
را جبران خواهد کرد. طبق گزارش ها، سوزوکی به پیشرانهٔ جیمنی یک توربوشارژر و سیستم هیبریدی خفیف اضافه خواهد کرد. البته 

این تغییرات هزینه دارند و گفته شده جیمنی النگ حدود ۳ هزار دالر گران تر از نسخهٔ معمولی خواهد بود.

استقاللی ها باخت در دربی را گردن وزیر ارتباطات می اندازند
ضیا عربشاهی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه استوری و کری خوانی وزیر ارتباطات باعث ناراحتی استقاللی ها 
شــده است، اظهار کرد: مجموعه اســتقالل نمی تواند نتیجه بگیرد و تقصیر ها را گردن پارکبان، مدیر و وزیر می اندازد. وزیر کار 
خالفی نکرده که هوادار پرسپولیس است. او دوست دارند که از تیم محبوب خود حمایت کند. او ادامه داد: طرفداران واقعی نباید 
به هم بی احترامی کنند. درســت نیســت که به تیم حریف بی احترامی شود. ما نباید به افرادی که طرفداری تیمی را می کنند 
بی احترامی کنیم. بازیکنی که به هوادار یک تیم بی حرمتی می کند باید تنبیه شود. عربشاهی گفت: بازیکن استقالل نباید به 
وزیر ارتباطات بی احترامی کند. من به عنوان یک بازیکن نباید به خودم اجازه بدهم که به کسی بی حرمتی کنم. من به همراه 
پیشکسوتان استقالل و پرسپولیس ۲ مرتبه پیش سید حسن خمینی رفتم. او و پسرش استقاللی هستند. دلیلی ندارد من بگویم 
چرا سید حسن خمینی و پسرش استقاللی هستند. استقاللی ها توپ را به زمین حریف می اندازند. ما باید در مستطیل سبز حرف 
بزنیم تا ببینیم کت تن چه کسی است. پارکبان، مدیر و وزیر تعیین کننده نتیجه بازی نیستند. پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: 

دوست داشتیم که استقالل از گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. خوشحال شدم این تیم به مرحله بعد صعود کرد.

ر است صد بیم خزانش بهر بهار استای دل، فلک سفله کجمدا کار استباغی هک رد آن آشیاهن کردی منزلگه صیاد جانش
غمگین مشو ایدوست، روزگار استاز بدسری روزگار بی باک

یغماگر افالک، سخت بازوست
رددی کش ایام، هوشیار است ورد سحر قمری و زهار استافساهنٔ نوشیروان و دارا ئن هنوز پیدا کار استز ایوان مدا بس قصهٔ پنهان و آش

پیشنهاد

چهره روز

بی تو پریشانم
نشســت نقد و بررســی کتاب »بی تو پریشانم« با 
حضور زینب پاشــاپور نویســنده و امیر اسماعیلی 
کارشناس در کتابفروشی»به نشر« تهران برگزار شد. 
از آنجایی که انتشــارات روایت فتح همیشه جایگاه 
ویژه برای دوستان نوقلم و کار اولی دارد این امکان 
برای چاپ این کتاب توسط خانم پاشاپور به وجود 
آمد که این کتاب در اختیار مخاطبین قرار بگیرد و 
با توجه به تجربه اول نگارش نویسنده بسیار خوب 
و قابل دفاع شــد. کتاب »بی تو پریشــانم« اگر قرار 
بــود روایتی از شــخصی دیگر باشــد به مراتب کار 
راحت تری پیش رو می داشت اما اولین کتاب ایشان 
تجربه زندگی شخصی خودشــان بوده و طبعاً این 
موضوع کمی داســتان را سخت می کند. همیشــه این جنس نگارش موکول می شود به زمانی 
که یک پختگی کامل در نویسنده وجود داشته باشد اما تجربه این کار مهم ترین تحول زندگی 
ایشان می بایست به شمار رود. از نقاط قوت این کتاب می توان به انتقال حس در آن اشاره کرد 
درعین حال که اصل موضوع در حال طی شدن است از جز به جز آن می توان حس نویسنده را 
درک کرد. فضای آخر کتاب با دل تنگی و شــهادت تمام می شــود که به نظرم ظرفیت نگارش 
فصل بعد از شــهادت نیز به وجود می آید زیرا مشــابه شهادت ایشان در شهدای مدافع حرم تا 
به امروز نبوده. حجم کتاب حجم بســیار مناسبی است، از قطع تا طراحی جلد و صفحه آرایی 
که به خواندن کتاب کمک بســیاری می کند، فضای کتاب فضای خوبی اســت که نشان دهند 
تالش و زحمات صورت گرفته برای تولید آن اســت البته که می تواند تغییراتی داشته باشد و 

نقش ها کمی پررنگ تر شود. 

فرشته احمدی
فرشته احمدی در سال ۱۳۵۱ در خرم آباد به دنیا آمد اما 
خانــواده اش بالفاصله بعد از تولد او به کرمان نقل مکان 
کردند. در ســال ۱۳۶۹ برای تحصیل در رشته معماری 
به تهران آمد و بعد از فارغ التحصیلی از دانشکدۀ هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران سال ها در رشته معماری کار کرد 
و همزمان داستان نویســی را که از کودکی شــیفته اش 
بود، جدی تــر دنبال کرد و بعدها به تدریج کار معماری 
را رهــا کرد با این حال هنوز هــم گمان می کند اگر به 
عقب برگردد باز هم معماری را برای تحصیل دانشگاهی 
انتخاب می کند زیرا به گفتۀ خودش هیچ رشته ای مانند 
معماری فضا، ساختار و ایده پردازی را به شیوه ای ملموس 
برایــش قابل درک نمی کند و عالوه بــر آن کار در این 
رشته امکان داشتن زندگی مستقل را که برایش بسیار مهم بوده، فراهم کرده. جزو برگزیده های جایزه 
گلشــیری بود. فرشته احمدی سه سال بعد اولین رمانش به نام »پری فراموشی« را منتشر کرد که به 
زندگــی دختری جوان در دو بخش می پرداخت؛ بخش اول زندگــی درونی او را می کاوید و در بخش 
دوم حیطه ای وســیعی تر یعنی زندگی اجتماعی او مورد کنکاش قرار می گرفت. این رمان با پرداختن 
به مشــکالت میان دختران و مادران واکنش هایی متفاوت را برانگیخت و مورد توجه اهالی ادبیات قرار 
گرفت. »پری فراموشی« از سوی جایزه مهرگان تقدیر شد و جایزه بخش کتابفروشان را در جایزه ادبی 
روزی روزگاری به خود اختصاص داد. احمدی سال بعد رمان »جنگل پنیر« را منتشر کرد و شخصیت 
اصلی داســتان را راهی ســفر کرد تا چیزهایی را درباره زندگی گذشته اش کشــف کند. این رمان در 
فصل های یک در میان به زندگی حال و گذشته قهرمان داستان می پردازد و تالش می کند تا نسبت او 

را با شهری که در آن بزرگ شده، مردها، خانواده و شغلش روشن کند. 

فرهنگ

جســد بابک خرمدین کارگردان سینمای ایران روز گذشته )۲۶ اردیبهشت ماه( در فاز ۳ شهرک 
اکباتان تهران کشــف شد و پلیس عامالن قتل را بازداشــت کرد. قتل بابک خرمدین کارگردان 
سینمای ایران به دست پدر و مادرش بوده که هر دو توسط پلیس بازداشت شدند و تحت بازجویی 
قرار دارند و هنوز از انگیزه شــان اطالعاتی در دست نیست. طبق اقرار اولیه، پدر این کارگردان با 
او اختالف داشــته و ابتدا او را بیهوش و بعد جســد را با چاقو تکه تکه کرده است. بابک خرمدین 
سال ۱۳۵۳ در تهران متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنر های زیبا 
دانشگاه تهران است. خرمدین در سال ۸۹ به عنوان دانشجو راهی لندن می شود و در آن جا با مساله 
مهاجرت و غربت درگیری پیدا می کند. وی فیلم »سوگنامه ای برای یاشار« را تا حد زیادی با الهام 
گرفتن از آن دوره زندگی خود ســاخته است؛ این فیلم روایت زندگی روزمره یاشار مهاجر ایرانی 
ترک تبار در لندن اســت که با ویزای دانشــجویی وارد لندن شده است. او همزمان با اتمام کالج، 
دچار مشکل مالی و دلتنگی برای خانواده اش و ایران می شود و بین ماندن و برگشتن مردد است.

قتل کارگردان سینما 
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