
افزایش دوباره قربانیان کرونا در کشور
۳۲۲ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در شبانه روز گذشته ۳۲۲ بیمار 
کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا و 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا 
کنــون ۸ میلیــون و ۱۴۱ هزار و ۸۵۲ نفر ُدز اول واکســن کرونا و 
دو میلیــون و ۴۲۶ هزار و ۶۹۷ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون و ۵۶۸ 
هزار و ۵۴۹ ُدز رسید.وزارت بهداشت همچنین تاکید کرده است که 
 salamat.gov.ir افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
ثبت نام و پس از دریافت پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون 
مراجعه کنند.تا دیروز ۴ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۳۱ هزار و ۸۱۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ســه هزار و ۵۶۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به سه میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۴۶ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۳۲۲ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۸۹ هزار و ۱۲۲ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: تالش ما این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده کاال به مراکز تولیدی، صادراتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود و این کار نیز 
انجام گرفت.به گزارش مهر حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )دوشنبه( در آیین بهره برداری از طرح های ملی سازمان های مناطق آزاد 
و محیط زیست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، پس از ارائه گزارش پیرامون طرح های منطقه آزاد ارس، اظهار داشت: افتتاح طرح های اخیر ماه های گذشته 
در منطقه آزاد ارس بیانگر تالش و فعالیت بی وقفه مدیران این منطقه است که برای به ثمر نشاندن بخش هایی اعم از خصوصی و دولتی تالش کردند و آنها را به ثمر 

رساندند.روحانی عنوان کرد: همین امروز شاهد افتتاح ۹۲۸ میلیارد تومان طرح و بودجه در یک روز هستیم و گفته شد....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی در افتتاح طرح های مناطق آزاد:

در مسیر احیای کامل دریاچه ارومیه هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

 تغییر سیمای تجارت خارجی ایران
 در دوران تحریم

اگرچه تحریم ها متوسط درآمد نفتی را ۳۷ میلیارد دالر کم کرده، 
اما میزان واردات نیز به میزان ۳۵ میلیارد دالر کاهش یافته است. 
از ایــن رو چرایی افزایش ۳۰۴ درصدی قیمــت دالر در بازار آزاد 
در ایــن دوره توجیه ندارد.خبرگزاری فــارس؛ تحریم واژه پرتکرار 
ســال های اخیر در اقتصاد و سیاست ایران بوده است، تحریم هایی 
که در تاریخ و حتی جغرافیا بی سابقه بوده و غالبا به بهانه هسته  ای 
وضع شــدند. با این وجود تقلیل علت تحریم ها به مسائل هسته ای 
یــک خطای راهبردی فاحش در مدیریت آثار ناشــی از آن بوده و 
خواهد بود. آنچه از شواهد بر می آید، تحریم های اقتصادی به منظور 
تخریب تمدن ایران و فروپاشــی اقتصاد آن وضع شده اند، تخریبی 
که احتماال از روش های دیگر امکان آن وجود نداشــته و یا درصد 
موفقیت آن کمتر برآورد شــده است.با این وجود، اگرچه موج اول 
تحریمــی در اوایــل دهه ۹۰ منجر به از دســت رفتن ۸.۷ درصد 
اقتصــاد و موج دوم تحریم ها در اواخر همین دهه منجر به کاهش 
۱۱.۹ درصدی اقتصاد ایران شــد، اما هدف طراحان تحریم حاصل 
نشد.شروع دور دوم تحریم ها علیه ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، 
ســیمای تجارت خارجی ایران را دچار تغییرات قابل توجهی کرده 
اســت. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ســه سال بعد از توافق 
موســوم به برجام )۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶( به میزان ۹۳ میلیارد 
دالر و در ســه ســال تحریمی اخیر )۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹(، در 
حدود ۹۲ میلیارد دالر گزارش شــده اســت. از طرف دیگر، میزان 
واردات کاالهــا و خدمات در ســال های برجامــی در حدود ۱۹۵ 
میلیارد دالر و در ســال های تحریمی ۱۶۰ میلیارد دالر بوده است.

از این رو تراز تجاری غیرنفتی کشــور در ســال های برجامی برابر 
با منفی ۱۰۲ میلیارد دالر و در ســال های تحریمی معادل منفی 
۶۸ میلیارد دالر برآورد می شــود. همچنین، میزان صادرات نفتی 
در ســال های برجامی ۱۴۸ میلیارد دالر و در سال-های تحریمی 
۱۱۱ میلیارد دالر بوده است.بررسی واقعیت های آماری حاضر نشان 
می دهد که در سال های تحریمی، میزان صادرات نفتی ۲۵ درصد 
و میــزان واردات ۱۸ درصد کاهش یافتــه و صادرات غیرنفتی نیز 
تغییرات معنی داری نداشته است. بنابراین، اگرچه تحریم ها متوسط 
درآمــد نفتی را ۳۷ میلیارد دالر کم کرده، اما از طرف دیگر میزان 
واردات نیز به میزان ۳۵ میلیارد دالر کاهش یافته اســت. از این رو 
چرایی افزایش ۳۰۴ درصدی قیمت دالر در بازار آزاد در این دوره 
توجیه آماری و اقتصادی متقنی ندارد. در نتیجه در یک دهه اخیر، 
اثرات انتظاری تحریم ها بسیار بیشتر از اثرات واقعی آن بوده است.

در نهایت آنچه در دهه آینده باید مورد توجه قرار گیرد، فرار از تله 
»مذاکره-تحریم« است. فرآیندی که در صورت تداوم آن می تواند 
سرآغازی برای موج سوم تحریم ها در سال های آتی شده و مشخص 
نیست که آیا اقتصاد ایران تاب آوری الزم در مقابل امواج سهمگین 
آن را داشــته باشــد یا خیر؟با این وجود، اگرچه مذاکره برای رفع 
تحریم های کنونی، فوریت دارد، اما افزایش انتظارات جامعه و اغراق 
در دســتاوردهای احتمالی آن، تعادل نه چندان پایدار متغیرهای 
اقتصاد کالن را مجددا دستخوش نوسان خواهد کرد. بنابراین، حل 
تنش های منطقه ای به همراه افزایش حجم تجارت با همســایگان 
و انعقاد قراردادهای بلند مدت اقتصادی با ســایر کشورها می تواند 

آینده پایدارتری برای رفاه اجتماعی ایرانیان به ارمغان آورد.

حامد نجفی علمدارلو دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو 
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

یادداشت

گروه استان ها ـ فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه حنای آمریکا دیگر در ایران رنگی ندارد، گفت: امروز لبنان و حزب اهلل در مقابل صهیونیست ها 
مقتدر و قدرتمند ایستاده اند.به گزارش تسنیم از کرمانشاه،  سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یادواره 
شهدای عملیات غرورآفرین مرصاد که در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مرصاد با حضور خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و مردم 
شهید پرور و والیتمدار استان، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، به تبیین نقش نفاق قبل و بعد از انقالب پرداخت و اظهار داشت: این روز ها باید 
رشادت رزمندگان و مقاومت و مظلومیت مردم استان کرمانشاه به ویژه مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، داالهو، گیالنغرب و اسالم آباد غرب که در دوران 
دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت کردند و مورد ظلم منافقین کوردل قرار گرفتند، بیشتر در مجالس و محافل مورد بحث قرار گیرد.فرمانده کل سپاه با 
اشــاره به دشــمنی منافقین در سال های اول انقالب اسالمی ادامه داد: انقالب اسالمی در حیات پر برکت خود بار ها با نفاق دست و پنجه نرم کرده است 
و بعد از اینکه منافقان در سال های اول انقالب در دسته بندی های سیاسی جایی پیدا نکردند دست به ترور های ناجوانمردانه زدند.سرلشکر سالمی افزود: 
عملیات غرور آفرین مرصاد باعث رســوایی منافقان شــد و بر همگان ثابت شد که آن ها به دنبال نفاق و دشمنی بودند که خوشبختانه در این عملیات با 
رشادت مردم و رزمندگان شکست سنگینی متحمل شدند.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: هیچ ملتی بدون جهاد و جنگ، ایستادگی و مقاومت به برکت 
و قدرت نمی رسد و اگر ایستادگی در مقابل دشمنان نباشد، عزت و امنیت و قدرت در جامعه از بین می رود.وی اظهار کرد: منافقین کسانی بودند که در 
آن زمان به دشمنان خونخوار ملت ایران اسالمی پناه بردند و مقابل ما ایستادند تا نظام اسالمی را سرنگون کنند ولی ملت مقام ایران اسالمی ایستاد و با 
کمترین امکانات پیروز شد.سرلشکر سالمی ادامه داد: رزمندگان ما در سال ۶۷ حماسه ماندگار و افتخاری عظیم آفریدند و سند زرین دیگری را در تاریخ 
انقالب برای آیندگان به جا گذاشــتند لذا باید در پاسداشــت این شهدا از هیچ تالشی فروگذار نکنیم.سردار سالمی با بیان اینکه شهدا تصویرگر عزت ما 
هستند، گفت: بدون این عزیزان ما مقتدر و مستقل نخواهیم بود. شهدا مسیری برای آزادی مسلمان از بردگی مدرن ساختند. امروز به برکت شهدا همه 
جهان اسالم به میدان جهاد تبدیل شده  و مستکبران در حال فرار هستند.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهدا آگاهی بخش هستند و همچون چراغ در 
شب های تیره راه را نشانمان می دهند، گفت: امروز لبنان و حزب اهلل در مقابل صهیونیست ها مقتدر و قدرتمند ایستاده اند و هرگاه دشمن بخواهد حرکتی 
کند، حزب اهلل آنها را در همان آغاز خفه می کند.سرلشکر سالمی با بیان اینکه آمریکا برای همه ملت های جهان جز فقر و عقب ماندگی و تاراج ثروتشان 
چیز دیگری نداشته است گفت: حنای آمریکا دیگر در ایران رنگی ندارد و ما فداییان ملت ایران هستیم.وی از دوران دفاع مقدس به عنوان یک سرمایه 
اصیل انقالب اسالمی نام برد و گفت: شهدا نیز جزو سرمایه های زنده و جاودانه ملت و نظام بوده که باید ایثار، فداکاری و رشادت آنها پاس داشته شود 
تا روح فداکاری، وفاداری و ایثار به عنوان یک ارزش حفظ و در جامعه اســالمی ایران ماندگار شود.ســردار سالمی اظهار کرد: تثبیت دالوری، فداکاری، 
جانبازی و شجاعت شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی با برگزاری یادواره شهدا امکانپذیر است.فرمانده کل سپاه پاسداران 
با بیان اینکه شهدا از جنس جاودانگی و حیات هستند گفت: برگزاری چنین محفلی یک توفیق الهی است چرا که شهدا همیشه زنده اند.وی افزود: شهادت 

یک تصادف نیست بلکه یک قاعده و یک گزینش الهی و یک معامله است و بدون تردید این شهدا نزد اهل آسمان شناخته شده تر از اهل زمین هستند.
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: اکنون که دشمنان متوجه شده اند که از طریق جنگ سخت نمی توانند ملت ایران را شکست دهند به توطئه های دیگر 
مانند تحریم های اقتصادی روی آورده و می خواهند با اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی ملت را از این نظام بگیرند و بیزار کنند اما باید بدانند تحریم های 
اقتصادی شاید به ظاهر ملت را تحت فشار قرار داده، اما پیروزی ایران اسالمی را به دنبال خواهد داشت.سرلشکر سالمی افزود: دشمنان ما و در رأس آنان 
امریکا از روز اول انقالب با انواع و اقسام توطئه ها علیه ما به دشمنی پرداخته و انواع ترورها، تحریم ها و تهدیدها را علیه ما اعمال کرده اند اما ملت ما هیچ گاه 
از پای نایستاده و با شتاب به حرکت خود ادامه داده است.فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: منافقین کوردل نیز با حمایت دشمنان به خاک کشورمان 
وارد شدند که رشادت نیروهای مردمی و رزمندگان و دست غیب الهی آنان را در تنگه چهارزبر، برای همیشه تاریخ محو کرد.فرمانده کل سپاه با اشاره به 
اینکه ما جز با شهادت نمی توانستیم بر دشمنانمان پیروز شویم، تصریح کرد: آنها در ظاهر بسیار قوی تر بودند اما شهیدان، آزادگان، جانبازان، رزمندگان 
و ولی فقیه ما مفهومی از قدرت را عرضه کردند که برای دشــمن ناشــناس بود و آن قدرت، ایمان است.سردار سالمی گفت: در هشت سال دفاع مقدس 
بزرگ ترین آزمایش برای ملت ایران رخ داد، چرا که همه دشــمنان اســالم دست در دست هم دادند تا طلوع خورشید اسالم را مهار کنند اما نتوانستند 
چون خدا با ما بود.وی با بیان اینکه جهاد و شهادت لباس عزت ما است، یادآور شد: اگر نجنگیده بودیم و خانواده شهدا صبر نکرده بودند، ما ده ها بار از 
دشمن شکست خورده بودیم، اما خدا راه را بر آنان بست و نگذاشت کفار بر مؤمنان غلبه کنند.سرلشکر سالمی در پایان خاطر نشان کرد: در زمان جنگ 
یکی از عوامل استقامت ملت ایران گوش فرا دادن به فرامین حضرت امام خمینی)ره( بود و امروز نیز همه باید زیر چتر والیت پیرو فرامین رهبری معظم 

انقالب باشیم تا به کشور آسیبی نرسد.

سخنگوی کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
گفت:  دو شــرکت مپنا و مخابرات ایران به بهانه طلب از دولت سود 
ســهامداران عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ را گروکشی کردند.

اکبر حیدری در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
در مورد واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ گفت: 
سهام عدالت در حال حاضر دچار یک بالتکلیفی خاصی شده ، حال 
خوبی ندارد و نیازمند اصالحات فوری در اداره ســهام عدالت است.

به گفته وی، طبق قانون تجارت قرار بود ســود سهام عدالت برای 
کســانی که روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، باید به 
حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز می شد، اما مسئوالن 
دولتی چون می خواستند سریعاً کار انجام شود، سود سال ۹۸ را از 
طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سهامداران عدالت در 
روش مستقیم و غیر مستقیم واریز کردند.وی افزود: بر اساس گفته 
دژپسند وزیر اقتصاد، قرار بود برای کسانی که سهام عدالت با ارزش 
اســمی یک میلیون تومانی دارند بابت سود عملکرد سال ۹۸ مبلغ 
۴۰۰ هزار تومان واریز کنند، اما اعالم شــد برای کسانی که سهام 
عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان واریز می شود 
که معلوم نشد سود بابت ۳۲ هزار تومان اضافی آن چه شده است.

به گفته سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت، قبل از اســفندماه ۹۹ قرار بود ۵۰ درصد از ســود عملکرد 

سال ۹۸ سهام عدالت واریز شود که به جای ۲۰۰ هزار تومان مبلغ 
۱۹۵ هزار تومان واریز شــد، اما بعــد از عید که قرار بود ۵۰ درصد 
دوم از ســود واریز شود باز هم گروکشــی شد و ۴۰ درصد از سود 
باقیمانده ســال ۹۸ را واریز کردند و گفتند بقیه ســود را با سهام 
جایزه و حق تقدم جبران می کنند.حیدری عنوان کرد:  دو شــرکت 
مپنا و مخابرات ایران که از شــرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
هستند، اعالم کردند به دلیل داشتن مطالبات از دولت، پولی برای 
واریز سود سهام عدالت سهامداران ندارند بنابراین نه سودی دادند 
و نه وعده دادند که ســهام جایــزه و یا حق تقدم اختصاص دهند.
وی افزود: قباًل سود سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی سازی 
و به صورت رایگان بین ســهامداران توزیع می شــد، اما بعد از عید 
اعالم شد شــرکت مپنا و مخابرات سود عملکرد ۹۸ سهامداران را 
نداده اند، در حالیکه این دو شــرکت مانند هر شرکت دیگری حق 

دخل و تصرف در ســود ۴۹ میلیون ســهامدار را ندارند.سخنگوی 
کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: 
در واقع مپنا و مخابرات به بهانه داشــتن طلب از دولت سود سهام 
عدالت مردم را نزد خود گــرو گرفته اند و ادعا می کنند پولی برای 
پرداخت سود به ســهامداران ندارند، در حالی که وقتی سودی در 
مجمع تصویب می شــود، منابع آن وجود دارد.به گفته حیدری، از 
۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت فقط پنج شرکت سود عملکرد 
سال ۹۸ شناسایی نکرده اند، یعنی ۳۱ شرکت سودآور بوده اند که از 
این تعداد دو شرکت گفته اند سود نمی دهیم و دو شرکت دیگر نیز 
گفته اند به جای سود نقدی سهام جایزه و حق تقدم به سهامداران 
می دهیم.وی گفت: پیشــنهاد ما این است که ترازنامه شرکت های 
سرمایه پذیر عدالت منتشر شود که سودهای مجامع چه شده است و 
با اموال مردم در این مدت چه کرده اند. سخنگوی کانون شرکت های 

ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت در مورد پرداخت ۵۰ درصد 
دوم ســود ســهام عدالت که در ۱۴ تیرماه امسال واریز شد، عنوان 
کرد: برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۷۶ هزار 
تومان ســود واریز کرده اند و به نظــر من باید ترازنامه صورت مالی 
این شرکت ها منتشر شود تا سهامداران عدالت بدانند چه هزینه ای 
بابت تقسیم سود از آنها کسر شده است.به گفته حیدری، برخی از 
شرکت های سرمایه پذیر ســهام عدالت به هیأت مدیره نمایندگان 
ســهام عدالت که منصوب دولت بوده اند، متأسفانه به صورت غیر 
قانونــی پاداش هیأت مدیره دادند، در حالی که اگر پاداشــی تعلق 
می گیرد، باید ابتدا به حساب شرکت ســرمایه گذاری استان واریز 
شــود و هیأت مدیره شرکت بعد از بررســی آن را به حساب افراد 
واریز کنند.وی افزود: کانون شــرکت های سرمایه گذاری استانی در 

حال تهیه گزارشی است.

برداشت مردم از آمار تورم

 چقدر تورم آماری واقعی است؟
به ادعای وال استریت ژورنال؛

شرط ایران برای تضمین عدم 
خروج آمریکا از برجام

پرسش از یک کارشناس اقتصادی؛

قیمت  ها در ماه  های آینده به کدام سو می رود؟

یک روزنامه آمریکایی مدعی است که ایران می خواهد واشنگتن با بندی موافقت کند که خروج این کشور از 
توافق را به اجازه سازمان ملل منوط کند حال آنکه آمریکا از پذیرش این درخواست معذور است!به گزارش 
خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در مطلبی مدعی شد که بعد از ۶ دور مذاکره که به میزبانی وین صورت 
گرفت، آمریکا که به طور غیرمستقیم در این گفتگوها دخیل بوده است، برای کنار گذاشتن قدرتمندترین 
اهــرم تحریمی خود ابراز تمایل کرده تا به این ترتیب برجام احیا شــود حال آنکه مذاکره کنندگان ایرانی 
خواستار برآورده شدن مطالبات بیشتری هستند.به نوشته وال استریت ژورنال، تازه ترین مطالبه ایران این 

است که دولت واشنگتن با بندی موافقت کند ....

وزارت صمت در دوراهی تصمیم

 سیمان از اتاق شیشه ای بورس
 خارج می کند؟

جزییات جهش »المبدا« کرونا
عضو کمیته علمی کووید۱۹ ضمــن ارائه توضیحاتی درباره جهش جدید ویروس کرونا، در عین 
حال شرایط کرونا در کشــور را ارزیابی کرد.دکتر سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
جهش جدید ویروس کرونا تحت عنوان »المبدا«، گفت: این جهش ابتدا در کشور پرو شناسایی 
شد و اکنون در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده است. این جهش دارای موتاسیون های متعددی 
اســت که خصوصبات زیادی دارد. به نظر می رسد میزان انتقال ویروس افزایش پیدا کرده است. 
کشــور پرو سیستم بهداشتی درمانی مناسبی ندارد و واکسیناسیون خاصی هم انجام نداده است 
و بیشــترین میزان کشته شــدگان را در هر یک میلیون نفر جمعیتش دارد که باالترین است و 
در این زمینه ضعیف عمل کرده اســت.وی افزود: این واریانت در کشــور پرو به وجود آمد البته 
هنوز ســازمان جهانی بهداشت جهش المبدا را به عنوان واریانت مورد نگرانی طبقه بندی نکرده 
اســت ولی این جهش جزو واریانت هایی اســت که باید مورد توجه زیاد قرار گیرد.ناجی درباره 
خصوصیات جهش المبدا، تصریح کرد: به نظر می رســد انتقال بیماری افزایش یافته و همچنین 
میزان گریز از سیســتم ایمنی در این جهش افزایش یافته اســت. از طرفی به دلیل حذف های 
متعددی که در ژنوم آن رخ داده است ما را در شناسایی ویروس با روش های متداول نگران کرده 
اســت؛ به طوری که در ابتدا در کشور پرو هم نمی توانستند آن را به خوبی شناسایی کنند. البته 
باید منتظر باشــیم تا اطالعات بیشــتری از این جهش به دست آید که ببینیم آیا به اندازه سویه 
دلتا می تواند خطر آفرین باشد با خیر. با خصوصیاتی که فعال از آن می دانیم به نظر می رسد بتوان 
آن را کاندید واریانت مورد خطر قرار داد.ناجی گفت: برای تصویرســازی درباره عالئم این جهش 
باید صبر کنیم اما در هر صورت همه واریانت ها عالئمی بیشــتر از چیزی که تاکنون شــنیدیم، 
ندارند.وی درباره اینکه آیا جهش المبدا به ایران رســیده یا خیر؟، تاکید کرد: بر اســاس صحبت 
یکی از مســئولین در دانشــگاه علوم پزشکی گیالن شــبهه ای به وجود آمده بود، اما ما گزارش 
رســمی از وجود این واریانت در ایران نداریم البته بعید هم نیســت به ایران هم برسد چون بعد 
از پرو در بیش از ۳۰ کشور دیگر شناسایی شده است. مهم این است که ما راه مبارزه استاندارد 
با ویروس را فارغ از نوع جهش دنبال کنیم.این ویروس شــناس همچنین در ادامه صحبت هایش 
درباره پیش بینی شــرایط ویروس در کشــور در روزهای آتی، بیان کرد: در روزهای آتی با توجه 
به چیزهایی که می بینیم و با توجه به اینکه رعایت ها خوب نیســت، احتماال افزایشــی در تعداد 
کشــته شدگان خواهیم داشــت و فکر می کنم تا مدت ها درگیر موج پنجم هستیم؛ چون سویه 
دلتا بســیار انتقال پذیر است و ما هم در قبال آن تصمیمات چندان قوی و مناسبی نمی گیریم. 
رنگ بندی شهرهای قرمز را اعالم کردیم ولی هیچ ظاهری از قرمز بودن شهرها وجود ندارد و این 
یعنی ما نقض قرض می کنیم و رفت و آمدهای مردم ادامه می یابد. فکر نمی کنم با این رفتارها و 
مســافرت هایی که این چند روز دیدیم، آینده مناسبی داشته باشیم.وی افزود: فکر می کنم هنوز 
به قله پیک پنجم نرســیدیم و شــاید در نزدیکی آن باشیم؛ به هر صورت همه این ها بستگی به 
این دارد که اطالعات دقیق در دســترس داشته باشیم و این در حالی است که رفتارهای ما هم 
می تواند در شرایط موثر باشد.ناجی گفت: تقاضا دارم وقتی شرایط قرمز اعالم می شود نظارت بر 
این شــرایط هم کامل انجام شود. در شرایط قرمز کرونایی چرا باید مراکز خرید و رستوران ها باز 
باشــند؟ با عدم نظارت خالصی مناســبی از پیک نخواهیم داشت و فشار فراوانی به کادر درمان 

وارد می شود.

فرمانده کل سپاه: 

ما فداییان ملت ایران هستیم 
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گروکشی سود سهامداران 
عدالت از سوی دو شرکت 
سرمایه پذیر
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روحانی در افتتاح طرح های مناطق آزاد:گزیده خبر

در مسیر احیای کامل دریاچه ارومیه هستیم
رئیس جمهور گفت: تالش ما این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده کاال به مراکز 
تولیدی، صادراتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود و این کار نیز انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر حجت االســالم حسن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز 
)دوشنبه( در آیین بهره برداری از طرح های ملی سازمان های مناطق آزاد و محیط زیست 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، پس از ارائه گزارش پیرامون طرح های منطقه 
آزاد ارس، اظهار داشت: افتتاح طرح های اخیر ماه های گذشته در منطقه آزاد ارس بیانگر 
تالش و فعالیت بی وقفه مدیران این منطقه است که برای به ثمر نشاندن بخش هایی اعم 
از خصوصی و دولتی تالش کردند و آنها را به ثمر رساندند.روحانی عنوان کرد: همین امروز 
شاهد افتتاح ۹۲۸ میلیارد تومان طرح و بودجه در یک روز هستیم و گفته شد ۱۰ هزار 
میلیارد تومان پروژه در دست افتتاح است که بخشی همین امسال و بخش دیگر در سال 
آینده و در دولت ســیزدهم به بهره برداری خواهد رســید.وی همچنین پس از استماع 
گزارشی از طرح های مربوط به جزیره فشم بیان کرد: اقدامات و تالش هایی در جزیره قشم 
در حال اجرا اســت و امروز شاهد افتتاح ۹ پروژه مهم هستیم. اعالم شد ۸۸ درصد این 
پروژه ها ســهم بخش خصوصی اســت و بسیار خوشحال کننده اســت که مناطق آزاد 
زمینه های الزم برای حضور و فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کنند تا در کنار یکدیگر 
در مسیر آبادانی ایران عزیز تالش کنیم.رئیس جمهور در بخش دیگری از مراسم افتتاح 
گفت: گزارش دکتر کالنتری در رابطه با روند اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه محیط 
زیست برای سالمت مردم، بقای خاک، آب، جنگل ها، مراتع و همچنین سالمت هوا بسیار 
حائز اهمیت اســت و خوشحال هســتیم که امروز یک سامانه جامعی نسبت به محیط 
زیست از امروز شروع به کار می کند که می تواند پایش مستمر و مداومی از آالیندگی ها 
در کشــور انجام دهد و دســتورالعمل های الزم و نظارت های الزم را صادر و اعمال کند.

روحانی خاطرنشان کرد: از فعالیت صندوق ملی محیط زیست تشکر می کنم. ان شاءاهلل 
این طرح ها برای سالمت مردم و مبارزه با آلودگی های مختلف موثر باشد.وی با بیان اینکه 
بسیار خوشحال هستم که در زمینه محیط زیست یک کار مستمر علمی و مطالعاتی و 
نظارتی شــروع شده و در حال اجرا است، تصریح کرد: ما برای سالمت خود چاره ای جز 
اینکه دارای محیط زیست سالم باشیم، نداریم.وی در ادامه ضمن تبریک ایام والدت امام 
هادی)ع( و عید غدیر خم، اظهار داشــت: ایام، ایام متبرک و مبارکی اســت و ان شاءاهلل 
دل های ما بیشــتر در مســیر قرب خداوند خواهد بود. امروز دو بخش پروژه داشتیم که 
بخشی مربوط به مناطق آزاد بود که در این هشت سال مناطق آزاد فعالیت بسیار خوبی 
داشتند و مسیر را کامال تصحیح کردند.رئیس جمهور با بیان اینکه از آغاز دولت، تالش ما 
بر این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده و عرضه کننده کاال به مسافران، به مراکز 
تولیدی، صادراتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود، گفت: در مناطق آزاد این 
کار انجام شد. ضمن این که مناطق آزاد را توسعه دادیم و مناطق مورد نیاز مردم و مورد 
اصرار استان ها هم در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.روحانی بیان کرد: امروز 
۱۵ منطقه آزاد در کشور داریم. مناطق آزادی که اخیراً تصویب شدند، در آینده نزدیک 
باید فعال شوند و مانند مناطق آزاد فعلی که در کشور مشاهده می کنیم و می توانند کشور 
را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند، باشند. از 
همه افرادی که در مناطق آزاد در این هشــت سال فعالیت کردند اعم از مدیران قبلی و 

فعلی تشکر می کنم.وی با اشاره به اینکه بخش دوم افتتاح های امروز به موضوع محیط 
زیست مربوط می شود، گفت: ما در محیط زیست نمادی برای توسعه، احیا و جدی گرفتن 
محیط زیســت داشتیم. دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سالمت و محیط زیست 
بوده است.رئیس جمهور افزود: بهداشت و درمان و توسعه بیمه هم به محیط زیست مردم 
مربوط می شود. در بخش های مختلف برای موضوع سالمت وارد عمل شدیم که بخشی 
به محیط زیست، بخشی به بهداشت و درمان و یک بخش هم به توسعه بیمه به ویژه بیمه 
سالمت مربوط می شد که با این سه پایه به دنبال سالمت جامعه و مردم بودیم.روحانی 
خاطرنشان کرد: هرکس منصفانه امروز را با هشت سال قبل مقایسه کند کامال می تواند 
ببیند که چه شــرایطی ایجاد شده و طبق همین آماری که از روزهای پاک ارائه شد، در 
منطقه ای ۲۰ روز به ۸۰ روز یعنی ۴ برابر روزهای پاک رسیده است و این موضوع را در 
کالن شــهرها هم شاهد هستیم. توســعه مترو و ریل، به یورو ۴ و ۵ رساندن موتورها و 
گازوئیل برای محیط زیســت است.وی اضافه کرد: قطع بنزین پتروشیمی و گازی کردن 
اتوبوس ها و حتی برقی کردن آنها که اخیراً افتتاح شــده اســت نیز در نهایت همه برای 
محیط زیســت است. توسعه جنگل ها، مراتع و نهال کاری برای جلوگیری از ریزگردها و 
پاسداری از مناطق حفاظت شده برای محیط زیست است.روحانی خاطرنشان کرد: اینکه 
امروز در کشــور شاهد هستیم که حرارت و انرژی بسیاری از نیروگاه های ما که قبال با 
مازوت و گازوئیل تامین می شد، با گاز تامین می شود یعنی محیط زیست و توسعه. اینکه 
گازرســانی به روســتاها را از ۱۴ هزار روستا به ۳۳ هزار روستا رساندیم یعنی به محیط 
زیســت توجه داریم تا مردم در سالمت باشــند و بتوانند با سوختی که دارای مشکالت 
زیست محیطی نیست برای گرم کردن خودشان و پخت و پز استفاده کنند.وی ادامه داد: 
اینکه ما آب را به وســط کویر رســاندیم یعنی محیط زیست؛ اینکه استان های مختلف 
شرقی در آینده از آب شیرین شده دریای عمان با خلیج فارس استفاده خواهند کرد همه 
یعنی محیط زیست. یعنی یک مجموعه ای از کارهای عظیم در کشور شروع شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه ما همه مشعل ها را در جنوب خاموش کردیم و داریم از 
آن برای پتروشیمی استفاده می کنیم و پاالیشگاه بزرگ بیدبلند را افتتاح کردیم یعنی 
محیط زیســت. محیط زیست ابعاد مختلفی دارد. اینکه تاالب ها و دریاچه باید افتتاح و 
حق آبه های آنها ستانده و به آنها داده شود یعنی محیط زیست. وزارتخانه ها و دستگاه های 
مختلف در کار عظیم دولت یازدهم و دوازدهم برای محیط زیست همراه بودند.روحانی با 
بیان اینکه نهال کاری برای رفع گرد و غبار خوزستان برای محیط زیست بود، گفت: ما 
امروز می بینیم محیط زیست از ۸ سال پیش بهتر است. معنای این، آن نیست که همه 
مشکالت تمام شده است. در محیط زیست باید با کشورهای همسایه و منطقه مشارکت 
کنیم. برخی از مسائل ما مربوط به کشورهای همسایه می شود و بخشی از مسائل مربوط 
به این است که همسایگان ما باید در تصرف آب رودخانه ها عدالت را مراعات کنند.وی با 
بیان اینکه اگر دو روخانه بزرگ و مهم دجله و فرات فقط مورد استفاده یک کشور باشد 
و کشــورهای پایین دســتی محروم و خشک شــوند، آثارش به خود آن کشور و کشور 
همســایه که ما هستیم می رسد، تاکید کرد: اینکه در شرق کشور ما همه سدها ساخته 
شود و آب به اندازه کافی وارد سیستان و بلوچستان و دریاچه هامون نشود یعنی مشکل 
محیط زیســت.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کار بزرگ و عظیمی در زمینه آب و خاک 

باید در جامعه بین المللی و کار سیاســی صورت گیرد، گفت: اگر این مجموعه دست به 
دســت هم داد ما می توانیم به شــرایط محیط زیستی سالم برســیم که می توان آن را 
پذیرفت.روحانی با تاکید بر اینکه دریاچه ارومیه یکی از مسائل بسیار مهم زیست محیطی 
ماست، عنوان کرد: کسی دریاچه ارومیه را با تاالب ها و رودخانه های دیگر مقایسه نکند. 
به برخی از استان ها در طول دولت های یازدهم و دوازدهم رفتیم و آنجا معترض بودند که 
چرا آنقدر به دریاچه ارومیه تاکید دارید. علت اینکه از روز آغاز دولت به فکر دریاچه ارومیه 
بودیم و امروز در روزهای پایانی هم به فکر آن هستیم این است که اطراف دریاچه ارومیه 
صدها کیلومتر تحت تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه قرار می گیرد.رئیس جمهور تصریح 
کرد: اگر دریاچه ارومیه با همان روند قبل سال ۹۲ ادامه پیدا می کرد و در آن برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری نمی شد، امروز به یک محیط خشک پر از نمک تبدیل می شد که هر گرد 
و غبار و هر وزش بادی، تمام شهرها، باغ ها، مزارع، مراتع و درختان و حیات را در منطقه 
از بین می برد. یعنی یک جمعیت عظیم ۱۴، ۱۵ میلیون نفری تحت تاثیر دریاچه ارومیه 
هستند و وقتی دریاچه ارومیه نباشد خطرات بسیار زیادی برای جامعه دارد.روحانی اظهار 
داشت: از اول برای دریاچه ارومیه تالش شد و مسئولیت آن به دکتر کالنتری داده شد و 
همچنان این مسئولیت ادامه داشته است. مردم عزیز بدانند در دولت یازدهم و دوازدهم 
پانزده هزار میلیارد تومان اعتبار برای دریاچه ارومیه هزینه شده و کارهای بسیار عظیم و 
بزرگی در آن انجام گرفته است.وی اضافه کرد: در اطراف دریاچه ارومیه برای اینکه جلوی 
گرد و غبار گرفته شود، بوته کاری شده است و کانال ها و مسیرها برای اینکه از سیمینه 
رود و زرینه رود تغذیه کند، الیروبی شده است.  از کشاورزان عزیز خواهش شده است که 
از مصــرف آب بکاهنــد. البته با وجود اینکه ۴۰ درصــد از آب را کاهش دادیم از مقدار 
محصول کاسته نشده و ۱۷ درصد افزایش داشته است.رئیس جمهور بیان کرد: دریاچه 
ارومیه تقریبا از چند ســال پیش در مسیر احیا قرار گرفت و سطح و عمق دریاچه و آب 
بیشــتر شــد. تالش های زیادی صورت گرفت که این آب وارد دریاچه شود. یک رقمی 
حدود یک میلیارد متر مکعب آب طراحی شــد که از اطراف وارد دریاچه ارومیه شود تا 
بتواند احیا شود و روی پای خود بایستد. ۶۰۰ میلیون متر مکعب از این میزان از سد کانی 
سیب است.روحانی ادامه داد: این سد ساخته شد و آن را در دی ماه افتتاح کردیم و آماده 
است. حاال وقتی آب از سد می خواهد به دریاچه ارومیه برسد نیاز به یک تونل حدودا ۳۶ 
کیلومتری داریم. این مســیر تونل به جاهایی رسید که با مشکالت مواجه شد و بخاطر 
شرایط زمین دچار مشکل شد و کار آن به تعویق افتاد اما ۳۵ کیلومتر این تونل ساخته 
شــده و حدود ۷۰۰ متر آن باقی مانده اســت که در زمان کوتاهی تکمیل می شود.وی 
خاطرنشان کرد: بعد از تونل، کانال های انتقال آب به دریاچه و خود سد به اتمام رسیده 
اند. بنا شده است فاضالبی که از تبریز تکمیل می شود، پس آبش وارد دریاچه ارومیه شود 
که این هم ۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال است. ۵۱ میلیون متر مکعب هم پس آب از 
ارومیه وارد دریاچه می شود و همه اینها آماده است که ظرف حدود دو ماه و نیم آینده 
تکمیل شود.رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دلیل الیروبی های انجام شده ۱۴۶ میلیون 
مترمکعب ورودی به دریاچه افزایش یافته است، گفت: حدود ۵ هزار حلقه چاه بسته شد 
و ۶ هزار حلقه چاه کنترل شده که از آن آب اضافه برداشت نشود.  یکی، دو سد دیگر در 

حال تکمیل است. سد »چراغ ویس« به زودی تکمیل می شود.

ذوالنوری در نطق میان دستور:
آمریکا در وین به دنبال تحمیل »برجام پالس« 

به ایران بود
رئیس فراکسیون دفاع و امنیت ملی مجلس گفت: در مذاکرات وین، آمریکا برای 
تعهد خودش برجام حداقلی و برای تعهدات ما ،برجام پالس و برجام موشکی و 
منطقه ای را در نظر داشــت.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی دیروز 
دوشنبه مجلس حجت االسالم ذوالنوری نماینده مردم قم در نطق میان دستور 
گفت: آقای رئیس جمهور از روزها و ماه های اول تبلیغات انتخاباتی تان تا االن که 
پایان سلطه هشت ساله زیاده خواهانه شما در قوه مجریه است؛ راهبرد فرافکنی 
را پیــش گرفته اید.وی افزود: امروز هم ناتوانی و ناکامی های خودتان را برگردن 
قانون اقدام راهبردی مجلس می اندازید؛ اعالم کردید که دولت یازدهم و دوازدهم 
وظایف خود را در بحث تحریم ها انجام داده است؛اعالم کردید اگر مصوبه مجلس 
نبود، اسفندماه تحریم ها برداشته می شــد؛ اعالم کردید اگر به عراقچی اختیار 
بدهنــد فردا نه ! امروز تحریم ها را بر مــی دارد .آقای رئیس جمهور،اعالم کردید 
آمریکا توبه کرده، با چه زبانی بگوید که توبه کرده ام ؛ولی آنچه که به مردم نگفتید 
را به من اشــاره می کنم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادامــه داد: آقای رئیس جمهور!می دانید کــه بنده از جزئیات مطالب موافقتنامه 
وین آگاه هستم و این مطالب را می گویم . به مردم نگفتید که آمریکا به برجام بر 
نمی گردد؛ بلکه به بخشــی از برجام ۱۳۹۴ برمی گردد. ۵۱۷ عدد از تحریم ها را 
رفع نمی کند و امکان راستی آزمایی نمی دهد. در متن مذاکرات به توافق رسیدیم 
که یک روز بلند )به دلیل اختالف افق( یا ۴۸ ســاعت فرصت راستی آزمایی می 
دهد.نماینــده مردم قم گفت: کدام امکان اقتصادی را می شــود در این فرصت 
راستی آزمایی کرد؟ چرا به مردم دروغ می گویید؟ ولی وقتی تیم مذاکره کننده 
ما می گویند ســوئیفت را باید بردارید؛ پاسخ می دهند که برداشتن سوئیفت دو 
تا سه ماه طول می کشد؛ چه طور مردم راستی آزمایی کنند؟ذوالنوری ادامه داد: 
آقای رئیس جمهور! به مردم نگفتید که قطعنامه هایی که پُزشــان را می دهید؛ 
به دلیل اینکه آمریکا در برجام نبود، نتوانست با مکانیزم ماشه آنها را بردارد، ولی 
با توافق ناقص شــما آمریکا امکان استفاده از مکانیزم ماشه و اسنپ بک را پیدا 
می کند و می تواند سریعاً قطعنامه ها را برگرداند و مردم را از چاله به چاه بیندازد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آقای رئیس جمهور؛ به مردم نگفتید 
که آمریکا حاضر نیست محتوای برجام ۱۳۹۴ را بپذیرد و تحریم تسلیحاتی که 
پنج سال و هشت سال پایان آن است، براساس قطعنامه ۲۲۳۱ را لغو کند. آقای 
رئیس جمهور به مردم نگفتید که آمریکا برای تعهد خودش برجام حداقلی و برای 
تعهدات ما ،برجام پالس و برجام موشــکی و منطقه ای را در مذاکرات وین آورده 
است.وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور ! به مردم نگفتید، بیانیه پایانی وزرای ۵+۱ 
بعد از برگشت آمریکا این است که ما باید در مناسبات امنیتی منطقه با آمریکا 
همکاری کرده و این یعنی پذیرش برجام منطقه ای ؛ آقای رئیس جمهور به مردم 
نگفتید که این شرطی که برای شما گذاشته اند که اگر بیانیه را نپذیرید همه چیز 
منتفی می شود و در بیانیه پایانی ما باید نسبت به دغدغه ها و عالیق کشورهای 
منطقه با آمریکا و اروپا همکاری کنیم و این یعنی کشورهای مرتجع عرب نوکری 

کرده و خواسته های آنها را تامین کنیم.

قالیباف:
سیستم اداری آنقدر مساله آب 
 خوزستان را چرخاند تا تبدیل 

به مشکل شد
رئیس مجلس گفت: هزار میلیارد تومان برای مساله آب خوزستان 
بودجه تصویب شد اما سیستم اداری اینقدر این موضوع را چرخاند 
تا امروز تبدیل به یک مشکل شد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اســالمی صبح دیروز )دوشنبه( در 
آیین افتتاح طرح ملی صنعتی سازی ساختمان توسط وزارت دفاع 
اظهار داشــت: مسکن یکی از نیازهای جدی کشور ماست و توفیق 
داشتیم که امروز در افتتاح این واحد تولید صنعتی ساختمان شرکت 
داشته باشــیم.قالیباف ادامه داد: این مجموعه توسط وزارت دفاع و 
با اســتفاده از دانشمندان جوان اجرایی شــده است که جا دارد از 
همه مسئوالن تشکر کنیم.وی با اشاره به طرح مجلس برای ساخت 
مســکن و حل مشکالت مردم در این حوزه گفت: مسکن به عنوان 
یک صنعت پیشگام و پیشران و امر بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته 
و ساخت یک میلیون مسکن در سال تبدیل قانون شده و در برنامه 
هفتم در دستور کار قرار می گیرد.رئیس مجلس گفت: امروز شاهد 
برخی موضوعات و مشکالت در کشور همانند موضوع آب در استان 
خوزستان هستیم. ما از نبود امکانات و پول رنج نمی بریم، دو مشکل 
اساســی ما از مدیریت و باور اســت.قالیباف افزود: در اولین سفری 
که به خوزســتان داشتیم، آب به عنوان یک بحث جدی مشخص و 
اعالم شــد که ۷۴۰ روستا با تنش آبی روبرو هستند. هزار میلیارد 
تومان بودجه برای این موضوع تصویب شد اما سیستم اداری اینقدر 
این موضوع را چرخاند تا امروز تبدیل به یک مشــکل شد که امروز 
می بینیم این مشــکل هنوز اندر خم یک کوچه است.وی ادامه داد: 
مشکل بعدی کشــور بحث باور است، پروژه ای که امروز اینجا اجرا 

شده نتیجه باور است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
طرح »صیانت از فضای مجــازی«، گفت: این طرح به دنبال 
فیلتر کردن فضای مجازی نیســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االسالم مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس دیروز در حاشــیه برگزاری جلســه علنی مجلس در 
نشســت خبری بررســی طرح »صیانت از فضای مجازی«، 
گفت: همه انتظــار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه 
و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود؛ مجالس و 
دولت های گذشته نسبت به این موضوع دغدغه هایی داشتند 
اما نهایتاً به نتیجه ای نرسیدند.وی افزود: زمانی که صحبت از 
فضای مجازی می شــود، عده ای دانسته یا ندانسته بر حواشی 
متمرکز می شــوند، بیش از دو هزار ســاعت نفر بر روی طرح 
صیانت از فضای مجازی کار کارشناســی و فنی انجام داده  و 
دســتگاه های مختلفی این طرح را بررسی کرده اند، اما امروز 
برخی حتی زحمت خواندن این طرح را به خود نداده و ســر 
و صــدا راه انداختند که مجلس به دنبــال فیلترینگ فضای 
مجازی است.سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه عده ای ساماندهی فضای مجازی را به معنای فیلترینگ 
و مسدودسازی می دانند، گفت: این طرح حدود ۱۴ ماه مورد 

بررسی قرار گرفته و هم اکنون پیش نویس آن آماده شده است.
نصیرایــی تأکید کرد: تمرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر 
فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن 
در راســتای حمایت از کاربران ایرانی است.وی گفت: در سال 
۹۶ در دولت روحانی، شــورای عالــی فضای مجازی قوانینی 
را برای فعالیــت در فضای مجازی مصوب کــرد. االن بیش 
از چهار ســال از تصویب این قانــون می گذرد و هنوز اجرایی 
نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای 
اجرای مصوبات شــورای عالی فضای مجازی است.سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون 
برای مدیریت فضای مجازی وجــود دارد. در هیچ جای دنیا 
فضای مجازی رها نیست اما عده ای در ایران افتخار می کنند 
که فضای مجازی رها باشد.نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای 
باند کشــور مورد اســتفاده پلتفرم های خارجی مثل تلگرام 
و اینستاگرام اســت. باید از پلتفرم های داخلی حمایت کرد. 

بنای این طرح، حمایت از پیام رســان های داخلی اســت و به 
دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیســتیم.وی 
در مورد رایزنی ها با شــورای نگهبان برای بررســی این طرح 
طبق اصل ۸۵ قانون اساســی، افزود: با شــورای نگهبان هم 
صحبت هایی در مورد بررســی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون 
اساسی داشته ایم.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
در ســطح حاکمیتی روی این موضوع کار شده است. پیش از 
این اعالم کردند تلگرام مســدود و پس از آن عده ای از بدنه 
دولت فیلتر شــکن تولید کرده و از این محل کســب درآمد 
کردند و فیلترینگ را دور زدند.نصیرایی افزود: دســتگاه های 
دولتی و نهادهای حاکمیتی مجاز به فعالیت در پیام رســان 
هایــی که مجوز ندارند، نخواهند بود و این کار آنها جرم تلقی 
می شود. طرح ساماندهی فضای مجازی حتما در دستور کار 
مجلس قرار می گیرد و تحت تأثیر جوسازی ها قرار نخواهیم 
گرفت. اشــکاالت و ابهامات طرح را برطــرف می کنیم و راه 

برای شنیدن حرف های کارشناسان بسته نیست.وی با اشاره 
به برخی از شــایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه کسانی 
که از فیلترشــکن اســتفاده کنند، مجرم خواهند بود، گفت: 
این شــایعات دروغ محض است در صورت تصویب این طرح 
تا زمانی که فضای مجازی داخلی فعال شــود، کســی اجازه 
فیلترکردن پلتفرم های خارجی را ندارد.سخنگوی کمیسیون 
فرهنگــی مجلس در خصوص علت بررســی طرح صیانت از 
فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: در 
صورت موافقت نمایندگان این فرصت برای کمیسیون ایجاد 
می شود که به صورت تخصصی طرح صیانت مورد بررسی قرار 
گیرد. زمان مجلس محدود است. این طرح فنی و تخصصی و 
بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد. عالوه بر 
این اگر طرح صیانت طبق اصل ۸۵ بررســی شود، در ابتدا به 

صورت آزمایشی اجرا شده و ایرادات آن رفع می شود.
نصیرایی با بیان اینکه از پیام رسان های داخلی حمایت مادی 
و معنوی انجام نشده است، تصریح کرد: زمانی که تلگرام فیلتر 
شد، باز هم نهادهای دولتی با استفاده از فیلترشکن در این فضا 
فعالیت کردند اما این بار برای دستگاه های دولتی که در پیام 

رسان های غیر مجاز فعالیت کنند، جرم انگاری خواهد شد.

نصیرایی در نشست خبری:

طرح »صیانت از فضای مجازی« به دنبال فیلترینگ نیست
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گزیده خبر برداشت مردم از آمار تورم

 چقدر تورم آماری واقعی است؟
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تورم در کشور ما بحث ساختاری است و تنها تحریم عامل 
آن نیست اگرچه تحریم تاثیرگذار است.جواد حسینی نژاد، مدیرکل دفتر شاخص قیمت 
های مرکز آمار ایران گفت: برای محاسبه نرخ تورم داده از نقاط مختلف کشور جمع آوری 
می شود برای انجام این کار هزار مامور آمار گیر هر ماه به بیش از ۱۰۰ هزار واحد نمونه 
که ممکن است کارگاه یا خانوار باشد مراجعه می کنند و بیش از ۵۰۰ هزار مظنه قیمتی 
را از اســتان ها گردآوری می کنند در پایان هفته آخر هــر ماه این اطالعات گرآوری و 
۲۸ ام هر ماه به مرکز آمار ایران ارســال می شود.او گفت: مرکز آمار ایران بر اساس این 
۵۰۰ هزار مظنه قیمتی شــاخص کاال و خدمات مصرفی را محاســبه و در نهایت از این 
شــاخص قیمت نرخ تورم کل کشور محاسبه می شود که به عنوان نرخ تورم سالیانه و یا 
نقطه ای یا ماهانه اســت طبق آخرین اطالعات جمع آوری شده از استان های کشور نرخ 
تورم ماهانه تیرماه ۳.۵ درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته یک واحد درصد افرایش 
داشته است.حســینی نژاد بیان کرد: نرخ نورم نقطه ای در واقع درصد تغییرات شاخص 
قیمت را در تیرماه ۱۴۰۰ نســبت به تیر ماه ۱۳۹۹ بیان می کند ۴ واحد درصد کاهش 
داشته است و ۴۳.۶ درصد رسیده است.او اظهار کرد: نرخ تورم ساالنه یا ۱۲ ماهه در واقع 
درصد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به ماه فعلی نسبت به دوره مشابع قبل است ۴۴.۲ درصد 
قبوده است که نسبت ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. تورم ساالنه ۴۳.۷ درصد 
تورم روستایی ۴۷.۳ درصد و تورم کل کشور ۴۴.۲ درصد بوده است ... در بین ۱۲ گروه 
اصلی بیشــترین نرخ تورم را در گروه حمل و نقل با ۶۳.۴ درصد داشته ایم، مبل ولوازم 
خانگی ۵۹ درصد، خوراکی ها و آشامیدنی ها ۸۴.۸ درصد بوده است و پاییت ترین تورم را 
مربوط به ارتباطات با ۱۸ درصد، آموزش با ۲۲ درصد و آب و برق و مسکن ۲۷.۱ درصد 
بوده است.حســین جوشقانی کارشناس اقتصادی گفت: پایه و اساس چیزی که می توان 
به آن استناد کرد آمار است و اگر آمار نباشد تمام تحلیل ها و بررسی ها که بر اساس قرار 

اســت سیاست گذاری شود دچار مشکل و اشتباه می شود بنابر این خیلی مهم است که 
آمار خوب و درســتی تهیه شود و در اختیار محققان قرار گیرد مرکز آمار به عنوان یک 
مرکز کارشناسی این کار را به صورت تاریخی در کشور ما انجام می دهد.او در ادامه بیان 
کرد:چیزی که این بیان وجود آن حس می شود ارتباط زبان ساده اس و بیان این آمار و 
ارتباط آن با ذهنیت مردم است. فرض کنید فردی در اتوبان با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در 
حال حرکت است، ۱۰ درصد سرعت آن افزایش پیدا کند سرعت ۱۵۰ کیلومتر می شود 
و سرعت بسیار باالیی است حال فرض کنید افزایش سرعت به جای ۱۰ درصد بشود ۵ 
درصد یعنی شتاب افزایش آن ۵ درصد کاهش پیدا کرده است به اصطالح ۵ درصد تورم 
کاهش پیدا کرده است.او گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم آمار را آن طور که می خواهیم 
تفسیر کنیم اگر چه آمار پایه همه تحلیل های ما است، اما تفسیر آن کار متخصصان است 
و اگر خوب آمار را متوجه نشــویم ممکن است نتیجه گیری ها نادرستی بگیریم به طور 
مثال تورم ۴ درصد طبق آمار کاهش پیدا کرده اســت، اجناس هم چنان با سرعت ۴۰ 
درصد به طور مثال درحال افزایش اســت.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: چیزی که 
نسبت به گذشته متفاوت است انباشت تورم است. تورم یک شاخص است و قرار نیست 
واقعی باشــد برای این که بتوانیم تحلیلی داشته باشیم.جوشقانی اظهار کرد: هر خانواده 
بسته به آن سبدی که مصرف می کند ممکن است تورمی را که احساس می کند از عدد 
اعالمی خیلی بیشــتر ویا کمتر باشد.حســینی نژاد گفت: متاسفانه در کشورهای نفتی 
نوسانات قیمتی بسیار باال است احساس مردم با واقعیت تفاوت دارد. در کشور ما به دلیل 
گستردگی، پراکندگی جغرافیایی و نوسانات قیمیتی که وجود دارد بنابر این سقف و کف 
قیمت بسیار باال است و زمانی که می خواهیم یک عدد را به عنوان شاخص قیمت تورم 
گزارش کنیم قطعا این احســاس متفاوت خواهد بود و تا زمان این نوســانات این حالت 
وجود دارد.او گفت: یکی از نقاط قوت مرکز آمار ایران این است که آماده طیف وسیعی از 

تورم ها را منتشر می کند.کارشناس اقتصادی گفت: مرکز آمار به عنوان یک مرکز فنی و 
تخصصی و کارشناسی وظیفه اش جمع آوری این آمار است و کارش را به درستی انجام 
می دهد وظیفه افراد دیگر این اســت که این موضوع را خوب بیان کنند که با برداشت 
مردم هم خوانی داشته باشد ما در تفسیر آمار مقداری مشکل داریم.حسینی نژاد گفت: 
آمار را بر اساس دهک منتشر می کنیم جامعه به ۱۰ دهک تقسیم می شود و در هر دهک 
ســبد مصرفی خانوار متفاوت است.جوشقانی گفت: در کشورهای دیگر نیز بسیار شبیه 
چیزی است که مرکز آمار ایران انجام می دهد البته ممکن است در جزییات تفاوت های 
باشد.حسینی نژاد گفت: از سال گذشته با فروشگاه های بزرگ تفاهم نامه ای بسته ایم که 
تمام داده ها اسکنری آنها استفاده کینم خوشبختانه در بحث جمع آوری داده در حالت 
پیشرفت هستیم.او گفت: برداشت مردم از تورم و آمار و نرخ تورم متفاوت است.او گفت: 
روغن نباتی باالترین تورم تیرماه را داشــته است.  نوشابه گاز دار ۱۲۴.۳ درصد بود، کره 
پاستوریزه ۱۰۴.۳ درصد بوده است در خرداد ماه برنج ایر انی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده 
است که این مربوط به تورم کل کشور است. برنج خارجی ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان، گوشت 
گوسفند ۱۳۴ تومان در خرداد ماه بود که همان اطالعات کف بازار است ما بر اساس این 

اطالعات شاخصی به نام تغییر قیمت می سازیم. گوشت ۱۳۰ درصد تورم داشته است.
جوشــقانی گفت: باید به تورم از منظر اقتصاد کالن نگاه شــود. مســئله اصلی در تورم 
نقدینگی اســت چیزی که سبب شکل گیری و افزایش تورم می شود افزایش نقدینگی 
است و مهار نقدینگی به کنترل نقدینگی می انجامد.حسینی نژاد گفت: مرکز آمار سال 
۱۳۴۴ تاســیس شده است  و طرح های آماری زیادی را اجرا کرده است اما در کشور به 
آمار کمتر توجه شده است و باید دید نسبت به آمار تغیر کند. جوشقانی گفت: تورم در 
کشور ما بحث ساختاری است و تنها تحریم عامل آن نیست اگرچه تحریم تاثیرگذار است. 

از آمارهای موجود نیز به درستی استفاده نمی شود.

دکتر پرنیان شهردار صدرا:
با همکاری شهرداری و دانشگاه شیراز ۵ 
دستگاه اتوبوس جدید خریداری می شود

به گزارش روابط عمومی شــهرداری صدرا: دکتر بهزاد پرنیان شهردار صدرا در 
پاسخ به خواسته های شهروندان صدرا در خصوص مشکالت ناوگان حمل و نقل 
عمومی این شهر که از طریق رادیو فارس مطرح شد گفت: در سال های گذشته 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر صدرا شایسته مردم صدرا  نبود، در همین راستا 
از نیمه دوم سال ۹۸ که  توفیق خدمتگزاری به مردم  صدرا  نصیب ما شد سعی 
کردیم ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم در همین راستا در سال ۹۸ 
تعداد ۵ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه مینی بوس به سیستم حمل و نقل اضافه 
نمودیم، اما این تعداد پاسخگوی نیاز شهروندان و حجم باالی تقاضای استفاده 
ازاتوبوس نبود. وی افزود: اواخر ســال ۹۹ به مــردم قول دادیم  که هم ناوگان 
تاکسیرانی را فعال کنیم و هم تعداد اتوبوس ها را افزایش دهیم که خوشبختانه 
در انتهای سال ۹۹ با حمایت های دکتر رحیمی استاندار محترم فارس تعداد ۴ 
دستگاه اتوبوس به ارزش ۱۶ میلیارد تومان خریداری شد، همچنین مجوز خرید 
یکصد دســتگاه تاکســی نیز اخذ گردید، که تعداد ۳۰ دستگاه تاکسی مراحل 
پایانی واگذاری را طی می نمایند و در روزهای گذشــته تعدادی از آنها به شهر 
صدرا رسیده اســت که پس از صدور پروانه فعالیت و تصویب نرخنامه فعالیت 

خود را آغاز می نماید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
روزانه ۲۵ هزار دز واکسن در مازندران 

تزریق می شود
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با اشاره به تزریق ۵۱۰ 
هزار دز واکسن در استان، گفت: وضعیت مازندران قرمز شد و شاهد بحران 
کرونایی در استان هستیم که به طور حتم طی روزهای آینده استان مازندران 
باتوجه به شدت بیماری وضعیت خاصی پیدا می کند.قاسم اویس، اظهار کرد: 
وضعیت مازندران قرمز شد و شــاهد بحران کرونایی در استان هستیم که 
به طور حتم طی روزهای آینده باتوجه به شدت بیماری وضعیت خاصی پیدا 
می کند.وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای برون رفت از این 
وضعیت،گفت: این وضعیت را طی دو هفته آینده خواهیم داشت ولی برای 
جلوگیری از ادامه این شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی ضروری اســت.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در استان مازندران به زیر ۶۳ درصد 
رســیده است، اضافه کرد: رعایت موارد بهداشــتی کاهش یافته و عمال به 
توصیه ها و هشدارها توجه نمی شود که الزم است برای خروج از بحران جدی 
گرفته شود.اویس با اشــاره به اینکه  روزانه ۲۵هزار دز واکسن در مازندران 
تزریق می شود، تصریح کرد: تاکنون ۵۱۰ هزار دز واکسن در مازندران تزریق 
شــده که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار دز مربوط به نوبت اول و ۱۱۰هزار 
دز مربوط به نوبت دوم بوده اســت.وی با اعــالم اینکه ۱۹ درصد جمعیت 
باالی ۱۸ سال مازندران واکسینه شدند که از این لحاظ مازندران در کشور 
رتبه نخســت را دارد، یادآور شد: در حال حاضر واکسیناسیون سنین باالی 
۵۰ سال در مناطق روستایی و سن ۵۸ سال در شهرها درحال انجام است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: همچنین تزریق واکسن در ۸۵ 
درصد سنین باالی ۸۰ سال  و۸۰ درصد جمعیت ۷۰ سال و همچنین ۶۵ 
درصد ســنین باالی ۶۰ سال  مازندران انجام شده است.اویس افزود: انجام 

واکسیناسیون نیازی به مراجعه حضوری نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
میلیاردی شدن قیمت مسکن ملی شایعه دالالن است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اینکه بعضا عنوان می شود به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن میلیاردی شده شانتاژهای برخی دالالن است که 
می خواهند امتیاز واحدها را ارزان از مردم بخرند.محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا در فضای مجازی درخصوص واحدهای اقدام ملی مسکن مطرح 
و عنوان می کنند هزینه تمام شده این واحدها میلیاردی شده، در واقع شانتاژ و شایعه برخی دالالن است که با این تدابیر و شوکهای بی منطق می خواهند امتیاز واحدها را با قیمتهای پایین از متقاضیان 
خریداری کنند.وی افزود: قراردادهای واحدهای اقدام ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که  مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قراردادها 
با قیمت متری حدودا ۲.۸ میلیون تومان برای ساختمانهای چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا می کند.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت 
زمین و تسهیالت را تامین می کند ولی خودش مجری نیست. این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فوالد، کاشی، سرامیک و غیره را می خرند، دستمزد می دهند 
و می سازند. بنابراین نمی توان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحدها را به متقاضیان تحویل دهند. طبیعی است که سود خود را در نظر می گیرند.محمودزاده با بیان اینکه همواره اعالم کرده ایم 
واحدهای اقدام ملی بر اساس قیمت تمام شده واگذار می شود گفت: از روز اول که پروژه ها  شروع شد قیمتی برای آنها در نظر نگرفتیم و همیشه اعالم کردیم بر اساس قیمت تمام شده است. طبق 
شاخصهای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قرارادادها را منعقد کردیم که به روزرسانی می شود. تا کنون مبنای ما همان متری ۲.۸ میلیون تومان است و قیمتهای متری ۵ میلیون یا بیشتر که بعضا عنوان 
می شود غیرواقعی است.وی با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام ملی مسکن در هفته های گذشته تاکید کرد: یکی از پروژه های اخیر که به بهره برداری رسید در شهر جدید پرند بود. اجرای این پروژه 

۱۴ ماه طول کشید که قیمت ساخت آن متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم. 

پرسش از یک کارشناس اقتصادی؛
قیمت  ها در ماه  های آینده به کدام 

سو می رود؟
یک کارشناس اقتصادی سه موضوع ناترازی در بودجه، نظام بانکی و 
تجارت خارجی را از عوامل کلیدی تورم  دانست و گفت: زمانی که این 
سه ناترازی در اقتصاد ایران اصالح نشود، همچنان روند تورم افزایشی 
خواهد بود. وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا درباره ثبت تورم ۴۴ 
درصدی در تیر ســال جاری، اظهار کرد: مساله مهم در این زمینه 
این است که اقتصاد ایران در مدار تورمی قرار گرفته و هیچ کدام از 
عوامل تورم زا مهار نشــده است. عالوه براین، طبق برآوردها امید و 
انتظاراتی از اصالح عوامل تورم زا دیده نمی شود؛ بنابراین در اقتصاد 
ایران در حال حاضر نه عوامل تورم زا کنترل شده و نه انتظارات تورمی 
مهار شــده است. وی با بیان اینکه با مهار نشدن تورم، سرعت رشد 
قیمت ها نیز صعودی می شود، افزود: اصالح ناترازی بودجه، ناترازی 
نظام بانکی و تجارت خارجی ســه عامل کلیــدی برای مهار تورم 
هستند که با اصالح و بهبود این ناترازی ها می توان نسبت به کاهشی 
شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می دهد که 
روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن 
دیده نمی شــود که همچنان بی انضباطی های مالی در اداره اقتصاد 
و دولت حاکم اســت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین، 
شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصالحی برای این 
نظام بانکی صورت نگرفته که خلق  نقدینگی و دارایی های غیرشفاف 
بانک ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت 
در جیب بانک هاســت و از منابع آن ها ارتزاق می کند و تا زمانی که 
این موضوع پابرجاســت، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و 
رشــد افسارگســیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر 
دامن می زند.شقاقی بیان کرد: ناترازی تجارت خارجی سومین عامل 
تورم زاســت که همچنان واردات بی رویه به ویژه کاالهای لوکس و 
قاچاق کاال وجود دارد و با مشکالت صادرات غیرنفتی، سهل انگاری 
و سهولت واردات رسمی یا غیررسمی همچنان کسری های تجاری 
غیرنفتی پابرجاســت که کســری های تجاری به نرخ ارز فشار وارد 
می کند تا روند افزایشی داشته باشد که در پی این امر، قیمت کاالها 
و خدمات نیز افزایشی می شود.این تحلیلگر اقتصادی گفت: فعال افق 
روشنی برای اصالح ســه ناترازی ذکر شده در اقتصاد کشور وجود 
ندارد و تا زمانی که این عوامل تورم زا اصالح نشــوند، روند پیش رو 

حکایت از افزایش تورم و انتظارت تورمی دارد.

روند منفی بهره وری در اقتصاد ایران 
بررسی روند بهره وری در ایران بر اساس آنچه در برنامه های پنج 
ساله توسعه پیش بینی شده و آنچه عمال اتفاق افتاده، نشان دهنده 
عدم تحقق و اغلب رشد های منفی است.به گزارش ایسنا، جزئیات 
بهره وری در گزارش های سازمان ملی بهره وری نشان می دهد 
که تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل سال 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی ۳.۹ درصد 
اعالم شده است در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸ 
درصد پیش بینی شــده بود و فاصله ای حدود هفت درصدی با 
یکدیگر دارد. میزان بهره وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه 
منفی ۰.۶ درصد، برنامه چهارم۰.۵ و در برنامه سوم ۱.۱۰ درصد 
بوده است. در رابطه با شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 
۱۳۹۸ نیز آمار نشــان می دهد که این شاخص بر اساس ارزش 
افزوده فعالیت اقتصادی در این سال با احتساب نفت منفی ۶.۱ و 
بدون نفت منفی ۲.۸ درصد بوده است. بر اساس این شاخص، گروه 
نفت و گاز با منفی ۱۴.۳، صنعت منفی ۸.۷، ساختمان منفی ۸.۷ 
درصد پایین ترین بهره وری را در بخش های اقتصادی داشــتند.

همچنیــن ارتباطات با ۱۶.۲ و معدن با ۴.۱ باالترین بهره وری را 
به خود اختصاص داده اند. رشــد بهره وری نیروی کار نیز منفی 
۸.۳ با احتســاب نفت و منفی ۱ بدون احتساب نفت بوده است. 
رشد شاخص بهره وری سرمایه نیز در مجموع بخش های اقتصادی 
منفی ۶.۱ و بدون نفت ۱.۳ درصد گزارش شده است. رشد شاخص 
بهره وری کل عوامل تولید بر اساس ستانده فعالیت اقتصادی در 
همین سال با احتساب بخش نفت به منفی ۴.۳ و بدون احتساب 
نفت ۰.۳ رسیده است. همچنین رشد شاخص بهره وری کار نیز 
منفی ۶.۴ با احتساب نفت و منفی یک بدون نفت است. شاخص 
رشد بهره وری سرمایه نیز در مجموع منفی ۱.۶ با نفت و مثبت 

۱.۳ بدون نفت گزارش شده است.

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
شناسه آگهی : 1168333

                   شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان ومحوطه اداره گاز سمیرم 

وتکمیل کارهای ساختمانی باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار گازTBSسمیرم

به شــماره فراخوان )2000091138000076 ( مورخ )1400/04/23( را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ســتاد ) به آدرس www.setadiran.ir  ( انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد 

فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53092098 مورخ1400/04/23 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درســامانه :  از ساعت14روزچهار شــنبه تاریخ 1400/04/23 

می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 19:00روزچهار شنبه 

تاریخ  1400/05/06می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/05/16 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00: 10روزیکشنبه تاریخ 1400/05/17 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,038,000,000ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  ابنیه الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک-  امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : 021 41934   دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

وم
ت د

نوب

شرکت گاز استان اصفهان



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 5 مرداد 1400  16 ذی الحجه 1442  27 جوالی 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4688 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

سدسازی و انتقال بین حوضه ای بالی جاِن آِب خوزستاناستانها
یک پژوهشگر آب گفت: مشــکل فعلی آب سوءمدیریت است که در کل حوضه های 
آبریز اتفاق افتاده و موضوع دیگر اینکه برخی راهکارهای مقطعی اجرا می شود، کاش 
درس بگیریم، دنبال راهکارهای اساسی باشیم، امروز مشکالت به معضالت اجتماعی-

اکولوژیکی ختم شده و نمونه آن را در خوزستان شاهدیم.محمدرضا فرزانه در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره دالیل مشکالت آب در خوزستان اظهار داشت: وقتی 
در اکوسیستم دخالت می کنیم و سیاست گذاری آبی که سال ها است پیگیری می شود، 
گریزی از مشکالت کنونی نداریم و یکی از موضوعات بحث سدسازی و دیگری انتقال 
آب بین حوضه ای است. وی افزود: سدسازی و انتقال بین حوضه ای به طور جدی در 
برنامه ها گنجانده شــده و هیچگونه توجهی به تبعات آن نشده است، بنابراین شرایط 
نگران کننده یک جایی خود را بروز می دهد، شــرایط فعلی خوزســتان هشدارهایی 
اســت که قبال داده و گفته شده بود که انتقال بین حوضه ای در جاهایی به تنش های 
اجتماعی ختم و فوق العاده نگران کننده خواهد بود. نمونه آن دخالت هایی اســت که 
در باالدســت اکوسیستم شده و منجر به این شــده که در شرایط خشکسالی عمال 
آبی به پایین دست نمی رســد و هزاران مشکالت دیگر بوجود می آید. این پژوهشگر 

آب تصریح کرد: در حال حاضر بهتر اســت به جای اینکــه بر طبل آب بری بکوبیم، 
ریل گذاری توســعه را تغییر دهیم و ســعی کنیم کشــور را از توسعه آب بر به سمت 
توسعه آب اندوز سوق دهیم، یعنی کسب و کارهایی داشته باشیم که کمترین وابستگی 
به منابع آبی داشــته باشــند در این صورت بخش زیادی از دست درازی هایی که در 
اکوسیســتم شده، حل می شــود. وی تاکید کرد: در شــرایطی که به دنبال کسب و 
کارهایی برویم که مبنای آب اندوزی دارند، منابع آب در دسترس را برای عوامل حیاتی 
مثل نیاز شــرب و در حد نیاز اســتفاده می کنیم. اتفاقی که اکنون در کشور رخ داده 
به خاطر ایجاد اشتغال بر مبنای آب بری بوده و طی سال ها این وضع همچنان تداوم 
داشــته است.فرزانه با بیان اینکه عبور از اشتغال آب بر و تغییر به سمت آب اندوزی به 
عنوان راهکار حیاتی آب کشــور است، گفت: مشــکل ما این است که به همه موارد 
به صورت مقطعی نگاه می کنیم اکنون شــرایط خوزســتان نگران کننده است نه نیاز 
انسان و نه دام و نه اکوسیستم رعایت نمی شود که اول به قضیه سوء مدیریت و بعد به 
خشکسالی و کم بارشی برمی گردد، برای چنین مشکلی هم تا زمانی که ریشه ای سراغ 
حل مشــکل منابع آبی نرویم امیدی به اینکه این قبیل معضالت مجددا تکرار نشود، 

نیســت. وی بیان داشت: اکنون همه راهکارهایمان مقطعی است غافل از اینکه ریشه 
مشکل کجاست کاش قضیه فعلی خوزســتان که نمونه های آن را قبال هم در کشور 
داشته ایم باعث شود که درس عبرت بگیریم، باید ریل گذاری توسعه ای را تغییر داده و 
متناسب با شرایط واقعی یک کشور با اقلیم خشک و نیمه خشک باشد. توسعه آب بری 
به خیر و صالح نیست، کشوری که شاهکارهای تاریخی داشته، خوزستانی که شوشتر 
و سازه های آبی ارزشمند دارد به جای اینکه منبع اصلی گردشگری آبی در دنیا باشد 
وابســته به منابع آب است. این کارشــناس حوزه آب خاطرنشان کرد: وقتی کسب و 
کارهایی را در منطقه ای رونق می دهیم که وابســتگی شدید به منابع آب دارند و در 
کنار آن کسب و کارهای مبنتی بر آب اندوز مثل گردشگری را توسعه نمی دهیم، وقتی 
مشکالت را به صورت ریشه ای حل نمی کنیم این قبیل این اتفاقات بیشتر می شود. به 
گفته وی؛ مشکل فعلی آب سوءمدیریت است که در کل حوضه های آبریز اتفاق افتاده و 
موضوع دیگر اینکه برخی راهکارهای مقطعی اجرا می شود. کاش درس بگیریم، دنبال 
راهکارهای اساسی باشیم. امروز مشکالت به معضالت اجتماعی-اکولوژیکی ختم شده 

و نمونه آن را در خوزستان شاهدیم.

سرپرست شرکت گاز مازندران :
تسریع در طرح های گازرسانی مازندران 
نیازمند همراهی مردم و مسووالن است

سرپرســت شــرکت گاز مازندران از همکاری و تعامل 
مردم و مســوالن اســتان به عنوان عاملی اثرگذار در 
اجرای طرح ها یاد کــرد و گفت: گاز طبیعی به عنوان 
ســوخت پاک و ارزان، یکی از حوزه های دارای اولویت 
و تاثیرگذار در توســعه است. مقدم بیگلریان در بازدید 
از پروژه های گازرســانی شرق استان که با حضور نماینده مردم شریف بهشهر، 
نکا و گلوگاه در مجلس شــورای اسالمی برگزار شد، افزود: در سال های اخیر با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تالش های بسیاری در جهت افزایش شبکه های 
گازرسانی انجام شد که ماحصل آن بهره مندی 99/9 درصدی جمعیت شهری 
و 95 درصد جمعیت روســتایی اســتان از گاز طبیعی اســت.وی با بیان اینکه 
گازرســانی یکی از خدمات مهم دولت اســت و در شــرق مازندران نیز بیش از 
151 روستای کوهســتانی در دستور کار گازرسانی قرار دارد که تاکنون به 91 
روستا گازرسانی شده اســت، ادامه داد: با وجود مشکالت و موانع موجود طرح 
های گازرسانی پیشرفت قابل قبولی دارد، لکن به منظور تسریع در روند اجرای 
پروژه های باقیمانده نیازمند همکاری تمامی مسووالن و مردم هستیم. سرپرست 
شــرکت گاز مازندران افزود: اکنون بالغ بر 60 پروژه گازرســانی به روستاهای 

هزارجریب در دست اجرا است.  

نصب 1707 انشعاب گازتا پایان خرداد 
1400 دراستان گلستان

علی طالبی   مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان  از نصب 1707 انشعاب گاز  
تا پایان  خرداد ماه  1400  در ســطح اســتان   خبر داد.  وی در این خصوص  
گفت:انشــعابات  مذکور در بخشهای مختلف خانگی ، تجاری ، صنعتی و اداری 
در سطح شهرها و روستاهای استان نصب شده است که در حال حاضر  از تعداد  
6860 انشعاب  هدفگذاری شده این شرکت  جهت نصب  در سال جاری حدود  
25   درصد آن  در فصل بهار محقق شــده است . طالبی   تصریح کرد: شرکت 
گازاستان گلستان  دربازه زمانی سه ماهه اول سال جاری   تعداد   649 علمک   
را در سطح    شهرها و تعداد   1238 علمک را  نیز در روستاهای استان  نصب 
کرده است . وی افزود: این شرکت همچنین تاکنون  توانسته است تعداد  302 
هزار و 833  انشعاب  را در استان نصب کند که  از این میزان   تعداد 155  هزار 
654 مورد شــهری  و تعداد 147  هزارو 179   مورد  نیز  روســتایی می باشد   
که در همین راســتا شهرستانهای گرگان با 62 هزار و 772  علمک  و  گنبد با 
54 هزار و 502  علمک  بیشترین حجم انشعاب نصب شده را  در اختیار دارند 
. مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان  با بیان اینکه روند نصب انشعاب گاز تا 
پایان سال جاری نیز همچنان بقوت خویش  باقیست و تالش داریم تا خدمات 

خود را به نحو مطلوبی انجام دهیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:
وضعیت آب در استان مركزي« قرمز« است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در جلسه شوراي اداري اظهار 
داشت : استان مرکزي در وضعیت قرمز و بحراني در حوزه آب قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي ، مهندس یوسف 
عرفاني نسب مدیرعامل این شرکت در جلسه شوراي اداراي استان ، گزارشي 
از وضعیــت منابع و مصارف آب اســتان ارائه نمود.وي بــا تاکید بر ضرورت 
مدیریت مصرف آب در اســتان مرکزي گفت : این شــرکت ضمن فرهنگ 
سازي مصرف بهینه آب با  اطالع رساني از طریق قبوض به مشترکین جهت 
رعایت الگوي مصرف و سایر فعالیت هاي فرهنگي ، مشوق هایي همانند آب 
امید مبني بر حذف هزینه مصارف پایین و با اعمال مدیریت فشار در شبکه 
هــاي آب تالش دارد از افزایش مصرف جلوگیري نماید.مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان مرکزي افزایش تعرفه به شــکل تصاعدي را یکي از 
عوامل موثر در کاهش مصرف آب دانســت و افزود : استان مرکزي به دلیل 
اینکه در منطقه خشک و نیمه خشــک واقع شده از لحاظ رنگ بندي جزو 
استانهاي قرمز رنگ است و در وضعیت بحراني قرار دارد.وي در بخش دیگري 
از سخناني خود بیان داشــت : 99/99 درصد جمعیت شهري این استان به 
غیر  از برخي حاشیه نشینان شهرهاي پرجمعیت زیر پوشش شبکه آبرساني 
قرار دارند.مهندس عرفاني نســب افزود: از یک هزار و 113 روســتاي استان، 
856 روســتا معادل 90 درصد جمعیت روستایي زیر پوشش شبکه آب قرار 
دارند و چنانچه 30 روستاي شناسایي شده استان همکاري مي کردند که زیر 
پوشش این شــبکه قرار گیرند، 95درصدجمعیت روستایي در دایره شمول 

خدمات آبرساني قرار مي گرفت.

كشف 850 پمپ غیر مجاز آب در شهر 
اصفهان

با آغاز عملیات شناسایی دارندگان پمپ های غیر مجاز آب، در تیرماه امسال 850 
پمپ غیرمجاز در ســطح شهر اصفهان کشف شد. مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این خبر گفت: بیشترین 
پمپ های غیرمجاز کشــف شده به ترتیب در محدوده آبفای منطقه 5 با 410 و 
آبفای منطقه 4 با 324 مورد بوده اســت. مهرداد خورسندی با بیان اینکه نصب 
مســتقیم پمپ روی شبکه توزیع آب جرم محســوب شده و پیگرد قانونی دارد، 
افــزود:    گروه هــای مروج مصرف بهینه آب آبفای اســتان اصفهان با همراهی 
مأموران نیروی انتظامی اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعی، قانونی و حقوق 
شــهروندی، نسبت به شناسایی و قطع انشعاب آب افراد متخلف اقدام کنند. وی 
گفت: مروجین پس از کشف پمپ هایی که بالفاصله بعد از کنتور آب نصب شده 
اند، در مرحله اول به مشــترک متخلف اخطار می دهند و در صورت عدم اصالح 
و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده، انشعاب مشترک به صورت موقت تا رفع 
تخلف قطع می شود. سخنگوی آبفای استان اصفهان،  وجود مخزن استراتژیک 
و نصب پمپ بعد از مخزن ذخیره را در شــرایط کــم آبی و اوج مصرف ضروری 
دانست و گفت: آب باید با فشار شبکه وارد مخزن ذخیره شده و سپس به وسیله 
پمپ به داخل ساختمان پمپاژ شود. خورسندی با اشاره به اینکه فعال شدن پمپ 
غیر مجاز و مکش آب داخل شــبکه، افت شدید فشار آب مشترکین مجاور را به 
دنبال دارد ، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر مجاز که منجر 
به تضییع حقوق افراد می شــود مراتب را به ســامانه ارتباط با مشتریان آبفا  به 

شماره 122 اطالع دهند. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
صیانت از منابع آب استان نیازمند همت 

جمعی است
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان با اعضای کمپین مطالبه آب شرب 

مطلوب مردم سنندج در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب، دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان مهندس آرش آریانژاد در 
دیدار با اعضای کمپین مردم نهاد مطالبه آب شرب مطلوب مردم سنندج گفت: 
این شرکت همواره با سازمانها و اداراتی که متولی صیانت و حفاظت از منابع آب 
استان هستند همکاری خوب و مستمری داشته و در این راستا نیازمند همراهی 
و تعامل سازمانهای مردم نهاد نیز هستیم چرا که این نهادها از دل مردم برخاسته 
و نســبت به آب و خاک استان احساس تعهد و مسئولیت می نمایند.مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای کردســتان در ادامه به رفتار حرفه ای و صادقانه مدیران 
اســتان خصوصاً در حوزه آب تأکید کرد و افزود: اگر چنانچه مدیر یک ســازمان 
در ارائه آمار و اطالعات شفاف ســازی نماید اعتماد متقابل بوجود می آید و مردم 
با مســئولین همراه خواهند شــد و با توجه به حساســیت موضوع آب و بحران 
خشکسالی پیش رو؛ این شرکت پذیرای هر نوع انتقاد و پیشنهاد سازنده از سوی 
مردم است.وی در خصوص ســازه های حاشیه رودخانه ها اظهار کرد: ساخت و 
ســازهای حاشیه رودخانه های اســتان دارای مجوز این شرکت نیست و قبال به 
صورت مکتوب به کلیه ارگانهای مرتبط ابالغ گردیده که هر گونه خرید و فروش 
زمین های حاشیه رودخانه ها ممنوع و غیرقانونی است و با متخلفین برخورد قانونی 
می گردد؛ همچنین پیشنهاد می شود شهروندان در صورتی که قصد خرید زمین 

در این مناطق را دارند .

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمع با بیان این که بنزین، گازوئیل و نفت کوره 
3 فرآورده مهم نفتی این شرکت است گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان برای افزایش کیفیت این 
فرآورده ها طرح های بهبود فرآیند تولید را اجرایی کرده به طوری که  از سال 1395  با راه اندازی 
واحد بنزین سازی، تمامی 12 میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه این شرکت مطابق با استاندارد یورو 
4 و 5 شــده و در حال حاضر تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو 5 است.وی با بیان این که 
این شــرکت روزانه حدود 21 میلیون لیتر گازوئیــل تولید می کند گفت: حدود 4 میلیون لیتر آن 
مطابق با استاندارد یورو 4 بوده که تحویل شرکت های اتوبوسرانی اصفهان می شود و بقیه گازوئیل 
معمولی بوده که میزان گوگرد آن بین 0/7 تا 0/8  درصد اســت.مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشــاره به این که پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت 100 هزار بشــکه در روز  در حال  اجرا 
است، پیشرفت کنوني  این طرح را 92/51 درصد اعالم کرد و افزود: با اتمام این طرح  که اوایل سال 
آینده میسر خواهد شــد، میزان گوگرد گازوئیل پاالیشگاه اصفهان به کمتر از PPM 50 می رسد.

ابراهیمی ادامه داد: این شــرکت برای کاهش ترکیبات گوگردی محصوالت سنگین نیز طرح گوگرد 
زدایی از ته مانده برج های تقطیر موسوم به »RHU« را اجرایی کرده که با راه اندازی آن تا 5 سال 
آینده، کیفیت تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو 4 و 5 ارتقاء پیدا خواهد 
کرد.وی با بیان این که ساخت واحد گوگردزدایی ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان در سال 
1386 در قالب طرح جامع به یک شــرکت کره ای واگذار شده بود گفت: طرح مزبور از سال 1388 
به علت عدم تأمین منابع مالی از سوی آن شرکت متوقف شد، ولی به دلیل ضرورت و الزامات زیست 
محیطی دوباره به صورت یک بسته جداگانه فعال گردید و یک شرکت داخلی به عنوان یک شرکت 

توانمند جایگزین آن شــرکت کره ای شده است.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
این که بر اســاس الزامات قانونی و زیست محیطی کشور، وزارت نفت مکلف شده طرح های بهینه 
سازی در پاالیشگاه های کشور و از جمله پاالیشگاه اصفهان را برای ارتقاء کمی و کیفی فرآورده های 
نفتی اجرا کند افزود: طرح »RHU« بر اســاس مصوبه هیات وزیران در سال 1388 جزء طرح های 
اولویت دار  کشور قرار گرفته و به دلیل اهمیت آن توقف و یا منتفی شدن اجرای طرح منوط به تأیید 
ریاست جمهوری است.ابراهیمی با بیان این که بر اساس مصوبه سال 1392 هیئت دولت، وزارتخانه 
های نفت و نیرو از سال 1394 مکلف به تأمین سوخت گاز نیروگاه های کشور به جای نفت کوره با 
اولویت نیروگاه ها شدند، گفت: با اجرایی شدن کامل مصوبه مزبور، بازار داخلی مصرف ته مانده برج 

های تقطیر حذف می شود و با توجه به این که نمی توان ته مانده برج های تقطیر را نیز صادر کرد 
این شرکت با مازاد تولید و انبارش ته مانده برج های تقطیر به میزان حداقل 12 میلیون لیتر در روز 
روبه رو می شود که مشکالت عدیده ای به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین کاهش تولید ته مانده برج 
های تقطیر ضروری اســت. او در ادامه با اشاره به این که پاالیشگاه اصفهان برای کاهش مصرف آب 
خام و جایگزین کردن پساب تصفیه شده در واحدهای عملیاتی خود  اقدام به ساخت و بهره برداری 
تصفیه خانه پساب شهري با ظرفیت 700 متر مکعب در ساعت کرده است، افزود: این شرکت تاکنون 
طرح های مختلفی برای مصرف بهینه آب اجرا کرده و به همین دلیل به رغم راه اندازی واحدهایی 
همچون بنزین سازی و تقطیر و...   میزان مصرف آب آن از سال 96 تغییری نکرده است.مدیر عامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین گفت: این شرکت  سال گذشته از لحاظ دریافت نفت خام و 
میعانات گازی در بین شرکت های پاالیشی کشور در جایگاه دوم و از منظر تولید نفت گاز، گاز مایع 
بنزین و نفت ســفید به ترتیب در مقام اول تا چهارم قرار داشــته است. همچنین معاون اقتصادی و 
بازرگانی و عضو هیئت  مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان با تأکید بر اینکه حیات پاالیشگاه وابسته 
به آب است، گفت: این شرکت تاکنون برای تأمین آب مورد نیاز خود طرح های مختلفی اجرا کرده و 
البته  در اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس مشارکت جدی خواهد داشت تا در آینده برای تأمین 
آب با مشکل روبه رو نشود.مهدی صرامی فروشانی نیز  با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 42 
درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان به شرکت پاالیش نفت اصفهان تعلق دارد، افزود: پتروشیمی 
ظرفیت بسیار باالیی دارد که با هم افزایی بین دو شرکت می توان آن را همچون قبل به اوج رساند 

و مثل گذشته بهترین شرکت بورسی کشور  باشد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان مطرح شد:

 توزیع مناسب سود و نوید افق های درخشان برای
 شرکت پاالیش نفت اصفهان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور 62.63 درصد 
سهامداران به دلیل شــرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به 
صورت حضوری و مجازی برگزار شد و عالوه بر تصویب صورت مالی سال 1399، 
تقسیم سود خالص 1200  ریالی این شرکت به ازای هر سهم تصویب گردید.در 
این مجمع همچنین موافقت شد این شرکت سال جاري  500 میلیارد ریال اعتبار 
به کارگروه مقابله با خشکسالی استان برای اجرای طرح های آبرسانی و همچنین 

300 میلیارد ریال در راستای مسئولیت های اجتماعی خود تخصیص دهد.  
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گزیده خبر وزارت صمت در دوراهی تصمیم

سیمانازاتاقشیشهایبورسخارجمیکند؟
سیمان که پس از سال ها تالش برای رهایی از دست دالالن 
در بورس عرضه می شــود، به بهانه افزایش قیمت قرار است 
امروز زیرتیغ تصمیم وزارت صمت برود؛ تداوم عرضه یا خروج 
از بورس.به گزارش خبرنگار مهر، طی یک دهه گذشته یکی از 
چالش های اصلی حوزه سیمان ورود یا عدم ورود به بورس کاال 
بود. مخالفان معتقد بودند که بورس کاال زیرساخت های الزم 
برای میزبانی از سیمان را ندارد و تا زمانی که زیرساخت های 
الزم و ســازوکارهای دقیق تأمین نشود نمی توان به موفقیت 
عرضه ســیمان در بورس امیدی داشت. اما در مقابل موافقان 
تاکید می کردند که بورس کاال مانند یک اتاق شیشه ای است 
که می تواند منجر به شفافیت اطالعات، قیمت گذاری عادالنه 
و جذب سرمایه گذار شود.در همین راستا پس از رایزنی های 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت صمت و اعالم تمایل 
تولیدکنندگان به ورود بــه بورس، در نهایت با اعالم موافقت 
وزارت صمت، در تاریخ دهم خرداد ماه ســال جاری سیمان 
با ورود به بورس کاال عرضه شــد و در همان روز نخست ۲۹ 
هزار و ۷۰۰ تن از این محصول به فروش رفت. در حال حاضر 
نیز ۴۴ شرکت سیمانی در بورس کاال پذیرش شده اند که این 
تعداد ۷۰ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را شامل می شود.
با این حال بررسی عملکرد سیمانی ها طی ۵۶ روز گذشته که 
با قطعی برق )از ۱۴ تیر ماه( هم همراه شد، نشان می دهد که 
جوالن دالالن افزایش یافته و سیمان با قیمت های فضایی و 

رشدهای باالی ۲۰۰ درصدی به فروش می رسد.

موافقان و مخالفان عرضه در بورس چه می گویند؟
صحبت های دو طرف مخالف و موافق عرضه سیمان در بورس 
کاال، مشابه شرایطی است که ماه هاست در حوزه فوالد شکل 
گرفته است. منتهی نکته مهم این است که مکانیزم های بورس 
هر اندازه هم که مشکل داشته باشد، نسبت به فروش سنتی 
مزیت های غیرقابل شــماری دارد و به نظر می رســد همین 
شــفافیت و تسهیل در نظارت است که ســوداگران را نگران 
کرده است. ضمن اینکه اگر مکانیزم عرضه در بورس مشکالتی 
دارد باید این مشکالت را برطرف کرد نه اینکه عرضه در بورس 
را متوقف کرد.در بازار ســیمان هم بین تولیدکننده و مصرف 
کننده سیمان این جنگ لفظی رخ داده است؛ مهرداد نظارت، 

رئیس کانون بتن به عنوان مخالف عرضه ســیمان در بورس 
کاال می گوید: باید سیســتم عرضه سیمان در بورس تعلیق و 
این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت شفاف به بورس 
وارد شــود. در حال حاضر فقط دالالن قیمت ها را در بورس 
جابه جا می کنند و تولیدکننده و ســازنده مسکن دستش به 
سیمان نمی رسد. اینکه سیمانی ها می گویند به دلیل قطعی 
برق سیمان گران شــده درست نیست، بلکه عالوه بر برق به 
دلیل ســازوکار نادرست عرضه ســیمان در بورس شاهد این 
اتفاق هســتیم.همچنین فرهاد رحمانی معاون دفتر صنایع 
غیر فلزی وزارت صمت می گوید: یکی از دالیل افزایش قیمت 
سیمان، عرضه آن در بورس کاالست؛ در حال حاضر موجودی، 
خریدار و چگونگی خرید روشــن و شــفاف نیست و عالوه بر 
آن گرفتن کد بورســی زمان بر است و تا کنون هیچ جلسه ای 
برای مشــخص کردن ساز و کارهای آن برگزار نشده است.در 

مقابل عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان، ورود سیمان به بورس کاال را برای فعالین این حوزه 
مثبت و راهگشا دانسته و می گوید: در بورس هم تولیدکننده 
در فضای شــفافی اقدام به فروش کرده و هم مصرف کننده 
در فضای شــفافی خرید خود را انجــام می دهد. با این حال 
متأســفانه برخی ها در تالش اند با ایجــاد بحث های انحرافی 
مانع از واقعی ســازی قیمت کاالها از جمله سیمان و حذف 
رانت شــوند در این میان عرضه ســیمان در بورس کاال هیچ 
ارتباطی با گرانی ســیمان نداشته و همان طور که ذکر شد، 
مشکل برق تنها دلیل افزایش نرخ هاست.همچنین سید جواد 
جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کاال با اشــاره به عدم 
ورود تمام شرکت های سیمانی به بورس کاال، می گوید: عرضه 
ســیمان در بورس در سال های قبل هم پیگیری شده بود که 
نتیجه ای نداشت، چون مقاومتی از طرف ذی نفعان و برخی از 

شرکت ها وجود داشت. هم اکنون نیز اگر قرار بود صبر کنیم 
تا ۳۰ درصد باقیمانده شرکت ها هم برای ورود به بورس کاال 
راضی کنیم هیچ وقت این بازار شکل نمی گرفت، چون منافع 
به اندازه ای هســت که نخواهند وارد بورس شــوند به همین 
دلیل گام به گام پیش رفتیم و توافق شد مابقی شرکت ها طی 
هفته های آینده پذیرش شوند، ولی وزارت صمت در این زمینه 
همراهی نکرده، چون بخشی از وزارت صمت مخالف و بخشی 

دیگر موافق عرضه سیمان در بورس هستند.

وزارت صمت تسلیم دالالن می شود؟
نکتــه قابل توجه آنکه وزارت صمت اگرچــه در ابتدا با ورود 
سیمان به بورس کاال موافقت و اعالم کرد که »فروش سیمان 
در داخل کشور مشــمول قیمت گذاری نبوده و کاماًل آزاد و 
بدون سهمیه بندی است و با پیشنهادهای سازمان بورس برای 
عرضه در بورس کاال نیز موافقــت وجود دارد.« اما حال پس 
از اتفاقاتی که در این بخــش افتاده اعالم می کند که از ابتدا 
مخالف عرضه سیمان به بورس کاال بوده است!فرهاد رحمانی 
معاون صنایع غیر فلزی وزارت صمت ۳۰ تیر ماه در یک گفت 
و گوی تلویزیونی تاکید کرد که بنا بر اصرار واحدهای سیمانی 
مبنی بر عرضه ســیمان در بورس کاال و با توجه به مخالفت 
وزارت صمت این اتفاق افتاده است!با چرخش ۱۸۰ درجه ای 
وزارت صمت از موضع قبلی خود درباره لزوم عرضه ســیمان 
در بورس، حال قرار شــده که طی روز جاری در وزارت صمت 
نشســتی مبنی بر بررسی عملکرد سیمان در بورس برگزار و 

درباره تداوم یا توقف عرضه در بورس تصمیم گیری شود.
عقب نشینی وزارت صمت طی دو روز گذشته از موضع قبلی 
خود درباره عرضه ســیمان در بورس، می تواند بیانگر فشــار 
دالالن و سوداگران باشــد. چراکه ورود محصوالتی همچون 
ســیمان به بورس می تواند دست دالالن را از بازار کوتاه کند 
و تولیدکننده با شفافیت کاالی تولیدی خود را عرضه کند. و 
ســود اصلی قیمت به جای اینکه نصیب دالالن شود، نصیب 
ســهامداران کارخانه های سیمانی شــود.بر این اساس انتظار 
می رود وزارت صمت فارغ از برخی فشــارها، بر تداوم عرضه 
ســیمان در بورس صحه بگذارد و چنانچه نقدی بر مکانیزم 

بورس دارد، برای اصالح این ایرادات تالش کند.

صادرات نخستین محموله از »فوالد خراسان« 
به جمهوری قزاقستان

مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان از ارســال محموله 
صادراتــی محصوالت نهایی این شــرکت به جمهوری 
قزاقســتان در تیرماه ســال جاری خبر داد.کســری 
غفوری با بیان این که برای نخستین بار محصول نهایی  
مجتمع فوالد خراسان، شامل ۵۰۰ تن مقاطع فوالدی 

ســاختمانی در تیرماه امســال از طریق بندر امیرآباد و از مسیر دریای مازندران 
به قزاقستان صادر شــد، افزود: این بسته صادراتی شامل ۵۰۰ تن میلگرد سایز 
۱۴ و ۲۰ اســت که ظرف روزهای اینده از این مسیر دریایی به کشور قزاقستان 
وارد می شــود.وی با بیان این که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، مجتمع فوالد 
خراسان موفق شد علی رغم همه دشواری های ایجاد شده از سوی ایاالت متحده، 
قریب به ۵۵ هزارتن شمش فوالدی و بیش از ۳۳ هزار تن مقاطع ساختمانی به 
کشورهای مختلف صادر کند، افزود: ایجاد روابط جدید تجاری و بازارهای جدید 
برای صادرات از راهبردهای مهم شرکت در مسیر تجارت خارجی است و از همین 
رو صدور نخستین محموله مقاطع سبک ساختمانی به کشور های جدید در حوزه 
آسیای میانه از جمله کشور قزاقستان برای ما حایز اهمیت است.مدیرعامل فوالد 
خراسان با بیان این که همراهی نهادهای مسئول برای گشایش بازارهای صادراتی  
بــه روی تولیدکنندگان فوالد مــی تواند از مصادیق بارز تحقق شــعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« باشد، افزود: ایجاد ارزش افزوده، فروش محصول به 
جای مواد خام و تحصیل ارز صادراتی برای کشور، از پیامدهای ارزشمند صادرات 
فوالدســازان برای کشور است.سرپرست معاونت فروش فوالد خراسان نیز اظهار 
داشت: حجم و ارزش صادرات این مجتمع در چهارماه نخست امسال نسبت مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹ حدود دو برابر شده است و در حوزه فروش محصوالت نهایی 
هم شرکت توانسته رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.حسین بختیاری بازاریابی 
مناسب، مشتری مداری، خوش نامی و اعتبار محصوالت مجتمع فوالد خراسان در 
بازارهای هدف صادراتی، به ویژه کشورهای همسایه را از دالیل توفیق این شرکت 

در عرصه  بازرگانی خارجی برشمرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی 
مطرح کرد:

توانمندی فوالد مباركه برای صادرات اسلب 
گاز ترش

حمیدرضا عظیمیان در خصوص اجرایی شــدن پروژه 
استراتژیک گوره به جاسک با تاکید بر ضرورت اعتماد 
بــه توان داخلی گفــت: طرف های خارجــی به دلیل 
تحریم ها، تحویل ورق های مورد نیاز شرکت نفت برای 
اجرای پروژه انتقال نفت از گوره به جاســک خودداری 

کردند اما شــرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص انتقال گاز ترش را از سال ۹۸ 
تولید و هم اکنون نیز با افتخار می تواند صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر 
بی اثر بودن تحریم ها که نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است را نشان دهد.

حمید رضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: وقتی برای اولین بار 
همکارانمان از شــرکت نفت برای تأمین اسلب مخصوص انتقال گاز ترش به ما 
مراجعه کردند، ایده و طرح مسئله اولیه و به بیان دیگر مسئله موجود را مطرح 
کردند.وی خاطرنشان کرد: پس از آن جلساتی در سطوح مختلف تشکیل شده 
و بعــد از ایجاد یک اراده جمعی و قطعی برای تولید تختال مورد نیاز این پروژه 
در فوالد مبارکه برای اولین بار و در یک همکاری گروهی و دست جمعی میان 
کارشناســان فوالد مبارکه و وزارت نفت، اسلب گاز ترش در سال ۹۸ در شرکت 
فوالد مبارکه تولید شد.بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در آیین بهره برداری از خط 
لوله و پایانه نفتی انتقال نفت گوره-جاســک اظهار کرد: عملیات صادرات نفت 
خام از ســواحل مکران در دریای عمان آغاز می شود. ایجاد این پایانه صادراتی 
نفت خام در منطقه مکران در ســال هــای اولیه دهه ۶۰ و اوج جنگ تحمیلی 
مطرح شد. بر همین اساس خط لوله ای به نام محرم راه اندازی شد که با پایان 
جنگ رها گردید و بخشی از این خط به قطر ۵۶ اینچ و طول ۲۲۰ کیلومتر در 
اســتان بوشهر به انتقال آب به مناطق ساحلی اختصاص یافت.وی ادامه داد: در 
جریان سفر سال ۹۹ رئیس جمهور به استان هرمزگان با ایشان اجرای این طرح 
جنبه حدی گرفت و پس از بررســی های کارشناسی شده موضوع و توجیهات 
اقتصادی، فنی و زیست محیطی، این طرح با اعتباری نزدیک به ۲ میلیارد دالر 
در شورای اقتصاد تصویب و ابالغ شد. وی افزود: فرایند ساخت و تامین تجهیزات 
این پروژه مهم ملی از سال ۹۷ آغاز و عملیات لوله گذاری این آن در تیرماه سال 
۹۹ با دســتور رئیس جمهور شروع شــد. این خط لوله با قطر ۴۲  اینچ )۱۰۶( 
و طول ۱۰۰۰ کیلومتر اجرا شــده که نفت خام سنگین و نیمه سنگین ایران را  
از منطقه گوره در استان بوشهر به بندر جاسک در استان هرمزگان منتقل می 
کند که امیدوارم این طرح به عنوان مهمترین طرح پایه ای، زمینه ســاز توسعه 
اقتصادی منطقه مکران باشــد و پس از سالها این کار کلید توسعه این مکان را 

به جریان اندازد.

در بازدید معاون وزیر صمت از گروه سایپا مطرح شد:
تداوم تولید »شاهین« در ایام تعطیالت 

تابستانی صنعت خودرو
معــاون وزیر صمت و رییس ایــدرو در بازدید از گروه 
خودروســازی سایپا اجرای جسورانه توقف تولید پراید 
در اوج ســال های تحریم و افزایش تیراژ روزانه بیش 
از ۱۳۰ درصدی به نســبت سال ۹۷ در سایپا را نمونه 
ای از قابلیت پویایی و انعطاف پذیری صنعت خودرو و 

تحول جدی در سایپا برشــمرد. به گفته رییس دستگاه سیاست گذاری تولید 
خودرو کشور، توجه به شرایط سخت این صنعت ناشی از تحریم های بین المللی 
و محدودیت هــای کرونا ارزش این تغییرات را دوچنــدان می کند.به گزارش 
ســایپانیوز، محســن صالحی نیا همچنین کاهش ۹۰ درصدی تعهدات معوق 
خودروهای فاقد شرکای خارجی از سال ۹۸ تا کنون را نیز بسیار مهم ارزیابی و 
بر رعایت حداکثری حقوق مصرف کنندگان با ایفای به موقع تعهدات و افزایش 
کیفیت محصوالت تاکید کرد .صالحی نیا توسعه محصوالت سایپا از ۴ گونه در 
سال ۹۷ به ۷ گونه با کیفیت تر در سال جاری را نیز نشانه ای از تالش صنعت 
خودرو برای کسب رضایت بیشتر مشتریان برشمرد که اگرچه قابل تقدیر است 
اما باید روند بهبود خود را با شــیب بیشتر دنبال کند.معاون وزیر صمت گفت : 
علی رغم تکانه اولیه آغاز تحریم ها در سال های ۹۸ و ۹۹ صنعت خودرو کشور 
با تکیه بر تجربیات همکاری های بین المللی و تمرکز بر داخلی سازی قطعات به 
سطح باالتری از توانمندی دست یافت.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در 
این بازدید و دیدار، حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران را یکی از عوامل اصلی تحوالت و پیشرفت های 

صنعت خودرو کشور و گروه سایپا در دو سال اخیر دانست.

اطالعیه اتاق اصناف ایران در خصوص ارائه 
تسهیالت كرونایی به تاالرهای پذیرایی

دستورالعمل پرداخت تســهیالت بنگاه محور به تاالرهای پذیرایی آسیب دیده 
از بیماری کرونا ابالغ شد.با پیشنهاد و پیگیری  اتاق اصناف ایران و تایید وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی »پرداخت تسهیالت بنگاه محور به تاالرهای پذیرایی 
آسیب دیده از کرونا« در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مطرح و در 
چهل و هشــتمین جلسه از این کارگروه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار 
گرفت. در نهایت دســتورالعمل پرداخت این تسهیالت از سوی معاون اقتصادی 
رئیــس جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و بانک مرکزی ابالغ شد.
مبلغ تسهیالت استحقاقی دارندگان تاالرهای پذیرایی به شرح ذیل است:

گروه یک: سقف مبلغ تسهیالت۱۵۰ میلیون تومانی برای مساحت تا ۲۰۰ متر 
مربع )فضای سالن(/ مساحت برای تا ۴۰۰ متر مربع )باغ تاالر(

گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی برای مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع 
)فضای سالن(/ مساحت برای بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع )باغ تاالر(

گروه ســه: ســقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومانی برای مســاحت ۵۰۰ متر مربع و 
بیشتر)فضای سالن(/ مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر)باغ تاالر(

 در خصوص فضای ســالن و یا باغ تاالر صرفاً یکی از این دو مالک محاسبه قرار 
می گیرد.تسهیالت این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای 
با نرخ ۱۲ درصد و اقســاط ۲۰ ماهه پرداخت می شــود. مدت سه ماه نیز برای 
بازپرداخت قســط اول این تســهیالت پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال 

خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود.
در این راســتا، متقاضیان اخذ تســهیالت بانکی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ با 
 https://kara.mcls.gov.ir مراجعه به ســامانه کارا )وزارت کار(، به نشانی اینترنتی

ضمن ثبت نام، اطالعات الزم را بر اساس فرم های مربوطه تکمیل کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان استانداری 
هرمزگان، كمیته امداد امام خمینی)ره( 

استان و شركت فوالد هرمزگان 
تفاهم نامه تامین مالی در راستای انجام مسئولت اجتماعی جهت مشارکت 
در طرح پویش ایران مهربان با هدف اکرام و حمایت از کودکان یتیم تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هرمزگان، توسط نازنین شیبانی 
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، جلیل تراهی مدیرکل 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان هرمزگان و عطــاءاهلل معروفخانی 
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان و کیکاووس ندایی معاون منابع انسانی 
شــرکت فوالد هرمزگان، امضا و مبادله شــد.نازنین شیبانی معاون توسعه 
مدیریت و منابع اســتانداری هرمزگان، با اشــاره به اینکه ســایر صنایع با 
الگوبرداری از فوالد هرمزگان در چنین طرح هایی مشــارکت کنند، گفت: 
شــرکت فوالد هرمزگان در جهت انجام مســئولیت های اجتماعی خوش 
درخشــید و با مشــارکت در پویش » ایران مهربــان« ، حمایت از دو هزار 
یتیم و فرزند محســنین در شرق استان هرمزگان را عهده دار شد.وی ادامه 
داد: شرکت فوالد هرمزگان و مدیرعامل این شرکت جناب آقای معروفخانی 
در جهت ایفای مســئولیت های اجتماعی خود در پویش » ایران مهربان « 
شرکت کرده و پس از انعقاد تفاهم نامه مابین استانداری هرمزگان، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان هرمزگان و شرکت فوالد هرمزگان، با مشارکت 
در این پویش، در مرحله اول حمایت از دوهزار یتیم در استان هرمزگان به 
خصوص در مناطق محروم را عهده دار شد.شــیبانی با بیان اینکه مشارکت 
نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی در ارائه خدمات مطلوب تر و توانمندی هر 
چه بهتر جامعه هدف تحت حمایت اثر بخش اســت، ابراز امیدواری کرد، با 
تداوم حمایت ها و مشارکت های نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی، مشکالت 

اساسی خانواده های ایتام و نیازمندان در استان، برطرف شود.

معــاون امورصنایــع وزارت صمت با رد 
شایعه مجوز ورود محصوالت لوازم خانگی 
خارجی به کشــور گفت:وزارت صنعت، 
معدن وتجارت هیچ تصمیمی برای ورود 
محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور 
ندارد.به گزارش ایســنا، به نقل از شاتا، 
مهدی صادقی نیارکی در جریان ســفر 
یک روزه به استان اصفهان، ضمن بازدید 
از تعــدادی از زیرســاخت های صنعتی 
واحدهــای تولیدی این اســتان با بیان 
مطلب فوق بیان کرد:براساس تصمیمات 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، ورود محصوالت نهایی لوازم خانگی 
خارجی به کشــور کماکان ممنوع است.

وی سیاست دولت را افزایش توانمندیها 
و خوداتکایی در صنایع داخلی برشمرد و 

گفت:با سرمایه گذاری های که در صنعت 
لوازم خانگی صورت گرفت، خوشبختانه 
در سال گذشته تولید محصوالت داخلی 
در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۷۸درصدی 
همراه بــود و این روند در ســال جاری 
نیز ادامه داشــته و تولید در این صنعت 
بیش از ۲۶درصد در ســالجاری افزایش 
یافته اســت و تولیدکننــدگان در این 
بخش، توانستند رشــد ۳۰درصدی در 
تولید یخچال و فریزر و ۴۲ درصدی در 
تولید لباسشــویی، ۲۰درصدی در تولید 
تلویزیون محقق کنند فلذا می بایست از 

ظرفیت های های ایجاد شــده در کشور 
صیانت شــود.وی مهمترین موضوع در 
توســعه صنعت لوازم خانگی داخلی را 
 R&D سرمایه گذاری در تحقیق توسعه
برشــمرد و گفــت: در این مســیر نیز 
اتفاقات خوبی افتــاده و برندهای ایرانی 
با تامین نیاز داخل توانستند بازار داخلی 
را پوشــش دهند و ما با ارتقای خدمات 
پس از فــروش، بهره مندی از توان فنی 
مهندسی داخلی و توسعه عمق ساخت 
بازارهای  بــه  توانســت  داخل خواهیم 
خارجی ورود پیدا کنیم و توسعه صادرات 

را رقم بزنیم.معاون امور صنایع در، ادامه 
بــا تاکید بر صیانــت از صنایع داخلی و 
ظرفیت های بومی در کشور خاطر نشان 
کرد: در همه تصمیمــات و برنامه های 
وزارت صمت سعی شده از صنایع داخلی 
و بومــی و توان فنی مهندســی داخلی 
صیانت بشــود. ما می توانیم با توســعه 
ســرمایه گذاری درصنایع پیشران، هم 
عمق ساخت داخل را افزایش دهیم و هم 
توسعه اقتصادی را محقق کنیم.صادقی 
نیارکی با رد شــایعه اعطای مجوز ورود 
محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور 
تاکید کرد:سیاست دولت و برنامه وزارت 
صنعت نگاه بــه توانمندی ها و ظرفیت 
های داخلی، توسعه عمق ساخت داخل 

وخوداتکایی صنعتی است.

ورود محصوالت دو برند خارجی 
لوازم خانگی به کشور شایعه است
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آیا طرح قانون بانک مرکزی افسار نقدینگی را خواهد کشید؟گزیده خبر
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: برای 
تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی کار کارشناسی بسیاری 
انجام شده است و این طرح یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت 
نظام بانکی کشور خواهد بود.به گزارش تسنیم، رشد قابل توجه 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم در 3 سال اخیر، اوضاع اقتصادی 
کشور را وارد مراحل پیچیده ای کرده است. برخی از کارشناسان 
افزایش نــرخ ارز و تحریم های ظالمانه آمریــکا را عامل افزایش 
تورم می دانند.اما در کنار این موضوع باید توجه داشــت که رشد 
نقدینگی در کشور طی 3 سال اخیر نیز عامل مهمی در افزایش 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده اســت که بسیاری از افراد 
از آن غافل مانده اند. به گفته بسیاری از کارشناسان این اتفاق به 
دلیل عدم استقالل بانک مرکزی و تن دادن این نهاد کلیدی کشور 
به فشارهای دولت برای چاپ پول و جبران کسری بودجه در ادوار 
مختلف رخ داده و تبدیل به یک امری عادی برای دولت ها شــده 
اســت. بر اساس آمار، حجم نقدینگی کشور تا پایان دوره ولی اهلل 
ســیف بر بانک مرکزی، 1602 هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای 
شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی 
در مردادماه ســال 1397 تا پایان شهریور 1399 یعنی طی 25 
ماه، نقدینگی کشور با افزایش 1293 هزار میلیارد تومانی به عدد 
قابل توجه 2895هزار میلیارد تومان رسید.کارشناسان پیش بینی 
می کنند که با تداوم روند فعلی، در انتهای ســال جاری بیش از 
4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشــت. به عبارت 
دیگر ادامه این شــرایط اقتصادی در ســال جاری روزانه 3100 
میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد کرد.

گوش ناشنوای مسئوالن به هشدارهای رهبری
اهمیت این موضوع آنقدر باالســت کــه رهبر معظم انقالب نیز 
بارهــا با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی و مدیریت چاپ پول 
در کشــور و هدایت آن به سمت تولید، به بانک مرکزی و دولت 

هشدارهای جدی داده  اند. موضوعی که در آخرین بیانات ایشان 
در ارتباط تصویری بــا هیئت دولت نیز مورد تأکید قرار گرفت.
ایشــان در جلســه خود با هئیت دولت در تاریخ 2 شهریور ماه 
سال گذشته فرمودند: »این مسئله ی هدایت نقدینگی را من یک 
بار دیگر هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مســئولین 
مکّرر گفته شــده که ما این نقدینگی موجود را به سمت تولید 
هدایت کنیم. البّته من در ســال 97 در همین جلسه ی هیئت 
دولت و هفته ی دولت گفتم که یک هیئت شبانه روزی متخّصص 
معّین بکنید که بنشینند روشهای مدیریّت نقدینگی را جستجو 
]کنند[؛ این نقدینگی موجود باید مدیریّت بشود و هدایت بشود 
به ســمت تولید که این کار آسانی نیســت، کار مشکلی است، 
روشهای ویژه ای الزم دارد؛ من گفتم یک هیئتی بنشینند و این 

کار را انجام بدهند. من نمیدانم این هیئت تشکیل شده یا نشده؛ 
به  هر حال اگر نشــده، باز هم زمان باقی اســت و ان َشاءاهلل این  
کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت 

قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.«

ضرورت اصالح بانک مرکزی
به نظر می رســد که با توجه به ضرورت توجه به مسئله کنترل 
نقدینگی در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور، قوانین نظام پولی و 
بانکی ایران که نزدیک به 50 ســال اســت دستخوش تغییرات 
نشــده، نیاز به تغییر و تحول اساســی دارد. گفتنی است که در 
همین راستا مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت ماه سال جاری 
کلیات طرح »قانون بانک مرکزی« را با هدف اعطای اســتقالل 

به بانک مرکزی و همچنین پاســخگو نمودن این نهاد در مقابل 
مجلس به تصویب رسانده است.

بانک مرکزی استقالل خود را به دست خواهد آورد
از همین رو، غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم با بیان این که زمان بســیار زیادی صرف بررسی طرح 
قانون بانک مرکزی و تصویب کلیات آن در صحن علنی شــده 
است، گفت: این قانون بسیاری از مشکالت جاری اقتصاد کشور 
را حل می کند و بسیاری از قوانین بانکی کشور که قدمت زیادی 
دارد را مــورد اصالح قرار خواهد داد.وی افزود: علی رقم انتقادات 
بســیاری که به طح مجلس وارد می کنند، به نظر می رســد که 
قانون بسیار خوبی خواهد بود و با تصویب آن، بانک مرکزی نیز 
»استقالل« مدنظر را به دست خواهد آورد و این حلقه مفقودی 
مهم در حل مشــکالت اقتصادی پیدا خواهد شــد.مرحبا ادامه 
داد: زحمات زیادی برای بررسی کارشناسی این قانون با حضور 
مدیران سابق بانک مرکزی کشیده شده است و به نظر می رسد 
کــه طرح قانون بانــک مرکزی یک عامل مترقــی برای بهبود 
وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی در پایان با اظهار امیدواری از تصویب 
طــرح قانون بانک مرکزی، گفت: با توجه به این که این طرح در 
ادوار مختلف مجلس شــورای اسالمی معلق مانده بود، تصویب 
کلیات این طرح در صحن علنــی یکی از اقدامات مهم مجلس 
یازدهم اســت و به نظر می رسد تصویب این طرح بسیار بهتر از 
عدم تصویب آن باشد.پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح قانون 
بانک مرکزی گفته بود که  جزئیات این طرح در آینده ای نزدیک 
در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان بررسی قرار 

خواهد گرفت.

عیدی بانک آینده با ارایه یک خدمت جدید:
 صدور کارت هدیه بدون نیاز به حضور 

در شعب 
بانک آینده در راســتای گسترش خدمات بانکداری 
الکترونیکی و هم چنین تسهیل در ارائه خدمات به 
مشتریان خود، کارت هدیه را به صورت غیرحضوری 
نیز ارائه می کند.مشتریان محترم برای درخواست و 
صدور کارت هدیه، باید دارای حســاب سپرده نزد 
بانک باشــند. هم چنین اشخاص حقیقی می توانند از دستگاه های کیوسک 
یــا نوبانک )VTM( در بانک آینده نیز در هر شــبانه روز، تا پنج کارت هدیه 
دریافت نمایند.دســتگاه های نوبانک )VTM( بانــک آینده مانند باجه های 
بانکی، به خصوص در ساعات غیراداری، آماده ارائه خدماتی از جمله: صدور 
کارت هدیه، واریز و برداشت نقدی بدون ارائه اسکناس و سایر خدمات بانکی 
هستند. سامانه پیشخوان مجازی بانک آینده نیز دارای قابلیت های منحصر 

به فرد از جمله صدور غیرحضوری کارت هدیه است.

توضیحات بانک دی در خصوص بازگشایی 
نماد در بورس

سخنگوی ســهام بانک دی در خصوص توقف نماد 
ایــن بانک در بــورس و بازگشــایی آن توضیحاتی 
ارائه داد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا 
محمدی گفت: با عنایت به اینکه پیش بینی می شد 
تهیه و تنظیم صورت های مالی حسابرسی شده سال 
مالی 1399 بانک دی تا تاریخ مقرر )انتهای تیرماه سال جاری( نهایی نشود، 
به منظور پیشگیری از توقف نماد در این خصوص، مکاتبه الزم جهت دریافت 
حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی با شرکت فرابورس صورت پذیرفت ولی 
با توجه به تعطیالت اعالمی اخیر از ســوی ستاد ملی کرونا، اقدامات اداری 
آن در ســازمان بورس با تأخیر مواجه شــد که موجبات توقف نماد بانک را 
فراهم آورد.وی ادامه داد: در همین راستا و بابت دریافت مهلت و تسریع در 
بازگشــایی نماد، پیگیری های الزم در دست اقدام بوده و متعاقباً نتیجه به 

سهامداران محترم اطالع رسانی خواهد شد.

اندوه فراوان برای درگذشت رییس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی

محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن، درگذشت 
ناگهانی علیرضا تابش رییس بنیاد مســکن انقالب 

اسالمی را به خانواده ایشان تسلیت گفت.
متن تســلیت مدیرعامل بانک مسکن به شرح زیر 

است:
ضایعه درگذشت جناب اقای مهندس علیرضا تابش، مرد همیشه در صحنه 
»تامین مسکن خانوارهای نیازمند« را به خانواده محترم ایشان و همینطور 

خانواده بزرگ بخش مسکن و ساختمان کشور تسلیت عرض می کنم.
اســتاد علیرضا تابش از جمله نیک مردان سخت کوش و فداکار در بخش 
مســکن و ساختمان کشور بود که فقط با یک هدف آن هم »رضایت خدا و 
بندگانش«، در مسیر تولید و عرضه مسکن ارزان قیمت، ذره ای کم نگذاشت.
ایشــان در دو جبهه مهم، خدمتگزاری کرد. یکی »ســاخت و نوســازی و 
بازسازی مسکن روستایی« و دیگری »رسیدگی فوری به مناطق زلزله زده و 
سیل زده در اقصی نقاط کشور«.مرحوم علیرضا تابش طی حداقل 10 سال 
گذشــته نیز پا به پای مسوالن دولتی، در طرح های تامین مسکن ارزان در 
شهرهای کوچک، کارنامه درخشانی از خود در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به جا گذاشت. در یک دوره، ساخت مسکن مهر و در دوره اخیر نیز حمایت 
از اجرای طرح اقدام ملی.از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب آمرزش و 

برای خانواده محترمشان صبر جمیل آرزومندم.

در سال های اخیر چک های برگشتی حجم قابل 
توجهی از پرونده های دســتگاه قضا را تشکیل 
می داد که این روند با اجرای قانون جدید چک، 
به طور محسوسی تغییر یافته است.به گزارش 
خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به 
تأثیر »قانون جدید چک« بــر افزایش اعتبار 
چک ها، اکنون صاحبان کسب و کار می توانند از 
چک به عنوان یکی از قابــل اعتمادترین ابزار 
انجام معامالت خود استفاده کنند.قانون جدید 
چک که در ســال 1397 بــه تصویب مجلس 
رسید از جمله قوانینی است که اقتصاد کسب 
و کارهــا را مورد حمایت قــرار می دهد. تا قبل 
از اصالح قانون چک، بــه علت افزایش حجم 
چک های برگشتی، اعتماد صاحبان کسب و کار 
به معامله با چک کاهــش یافته بود. از این رو 
در جهت افزایش اعتبار چک های صادره، قانون 

چک اصالح شد.

مقایسه قانون چک، قبل و بعد از اصالح آن
تا قبل از اصالح قانون چک در سال1397، یکی 
از مســائل اصلی در کاهش اعتبار چک، باالبودن 
احتمال برگشــت چک و کم هزینه بودن صدور 
چک بالمحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت 
چک و افزایــش تعداد چک های برگشــتی پاس 
نشــده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیت های 
اقتصادی خود با مشکل مواجه می شدند. چک های 
برگشــتی و بالمحل، معضلی هم برای دســتگاه 
قضائی محسوب می شد؛ تشکیل پرونده از سوی 
شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط 
قضائی و نگهداری در زندان از ســوی قوه قضائیه 
تا تعیین تکلیف از ســوی دادگاه. در ســال های 
اخیر چک های برگشــتی حجم قابل توجهی از 
پرونده های دستگاه قضا را تشکیل می دادند.اما در 
قانون جدید چک تالش شد تا با اعمال محدودیت 
برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از 

صدور چک بالمحل جلوگیری شود. از جمله این 
محدودیت ها می توان به عدم افتتاح حساب و صدور 
کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه 
کسری مبلغ چک اشــاره کرد.همچنین قبل از 
اصالح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای 
وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه 
و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه 
و اتالف وقت در دادگســتری، باعث رجوع افراد 
به راهکارهای غیــر قانونی وصول چک، از جمله 
استفاده از شرخر شده بود. مراحل طوالنی و بی

نتیجه مطالبه وجه چک، باعث دلسردی صاحبان 
کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود می شد.

در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند 
رســیدگی به مطالبات وجه چک در دادگستری 
بسیار سریع تر از گذشته شــد. اکنون اگر چکی 
برگشــت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چک 
توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چک در 
گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر می شود.از دیگر 
مشــکالت قبل از اصالح قانون چک، عدم تقارن 
اطالعاتــی بین صادرکننده و گیرنده چک بود. تا 
قبــل از اصالح قانون چک، ســوابق و اعتبار فرد 
صادرکننده برای گیرنده چک قابل بررسی نبود. 
همچنین افرادی که ســابقه چک برگشتی رفع 
سوء اثر نشده داشتند، می توانستند مجدداً دسته 

چک دریافت کرده و چک بکشــند. اما با اصالح 
قانون چک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی 
سازوکار تقارن اطالعاتی بین صادرکننده و گیرنده 
چک ایجاد شــد تا گیرنده چــک بتواند وضعیت 
اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در 
قانون جدید چک، با تمرکز صدور دسته چک در 
بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چک توسط 
افراد دارای سوء سابقه بالتکلیف نیز جلوگیری می
شود.عالوه بر این  قبل از اصالح قانون چک تنها 
به الشه کاغذی چک اتکا می شد؛ بدین معنا که 
امکان جعل و سرقت چک، همچنین کاله برداری 
از طریق چــک فراهم بود. همچنین اگر الشــه 
کاغذی از دســترس گیرنده چک خارج می شد، 
مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طوالنی
تری همراه بــود. در قانون جدید چک، با الزام به 
ثبت و تائید اطالعات چک شامل هویت گیرنده، 
مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک 
مرکزی، اتکا به الشه کاغذی چک کاهش یافته و 

امکان جعل آن نیز از بین می رود.

تأثیر اصــالح قانون چک بر کاهش معنادار 
نسبت چک  های برگشتی به مبادله شده

طبق آمار بانک مرکزی، در ســال 1399 نســبت 
به ســال 1396، تعداد و حجم چک های برگشتی 

کاهش قابل توجهی یافته اســت. در سال 1399، 
102میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش 2200.9 
هزار میلیارد تومان مبادله شده و 9.97 میلیون فقره 
چک به ارزش 249 هزار میلیارد تومان، برگشــت 
خورده است.بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک های 
برگشــتی در ســال1399 به ترتیب برابر با 9.7 و 
11.3درصد کل چک های مبادله شده است. در حالی 
که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله 
شده در سال1396، به ترتیب 15 و 23درصد بود. 
با مقایسه آمار چک های برگشتی بین سال 1396 و 
1399، نسبت تعداد چک های برگشتی با کاهش 35 
درصدی و نسبت ارزش چک های برگشتی با کاهش 

51درصدی همراه است.

رفع موانع کسب و کار با اجرای کامل قانون 
جدید چک

با وجود اینکه قانون جدید چک به صورت کامل 
اجرا نشــده اســت، اما توانســته بر اعتبار چک ها 
بیفزاید. کاهش نســبت تعــداد و ارزش چک های 
برگشتی در سال های اخیر نشان می دهد که قانون 
جدید چک، انتظارات را برآورده می کند. بنابراین، 
از این پس چک می تواند برای صاحبان کســب و 
کار به عنوان یکــی از قابل اعتمادترین ابزارهای 

انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد.

قانون جدید چک« افزایش پیوسته 
اعتبار چک  ها و کاهش معنادار 
پرونده های قضائی
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گزیده خبر
به ادعای وال استریت ژورنال؛

 شرط ایران برای تضمین عدم خروج آمریکا
 از برجام

یک روزنامه آمریکایی مدعی اســت که ایران می خواهد واشنگتن با بندی 
موافقت کند که خروج این کشور از توافق را به اجازه سازمان ملل منوط کند 
حال آنکه آمریکا از پذیرش این درخواست معذور است!به گزارش خبرگزاری 
مهر، وال اســتریت ژورنال در مطلبی مدعی شد که بعد از ۶ دور مذاکره که 
به میزبانی وین صورت گرفت، آمریکا که به طور غیرمستقیم در این گفتگوها 
دخیل بوده است، برای کنار گذاشتن قدرتمندترین اهرم تحریمی خود ابراز 
تمایــل کرده تا به این ترتیب برجام احیا شــود حال آنکه مذاکره کنندگان 
ایرانی خواستار برآورده شدن مطالبات بیشتری هستند.به نوشته وال استریت 
ژورنال، تازه ترین مطالبه ایران این است که دولت واشنگتن با بندی موافقت 
کند که خروج آمریکا از توافق را به موافقت ســازمان ملل منوط می کند تا 
مبادا اشــتباه عامدانه دونالد ترامپ مبنی بر خروج یک جانبه از برجام تکرار 
شود.این در حالی است که آمریکایی ها در ادامه بهانه جویی های خود مدعی 
هســتند که گنجاندن چنین بندی در توافق، با قانون اساسی آنها سازگاری 
ندارد و رئیس جمهور آمریکا نمی تواند کنگره آینده این کشور را از تغییر یک 
رویکرد سیاســی که حتی به تائید سنا هم نرسیده، منصرف کند.همچنین، 
بایدن هم درســت مثل باراک اوباما حاضر نیست توافق با تهران را به تائید 
کنگره برســاند چرا که می داند شانسی برای جلب نظر اکثریت اعضای قوه 
مقننه ندارد.وال اســتریت ژورنال در نهایت مدعی شــد اینکه سازمان ملل 
بیش از کنگره سیاســت خارجی آمریکا را کنترل کنــد، انحراف فاحش از 
ســوگند ریاست جمهوری است.این در حالی اســت که وال استریت ژورنال 
پیشــتر هم مدعی شــده بود که آمریکا می خواهد از اعمال فشار بر فروش 
نفت ایران به چین، به عنوان ابزاری برای نگه داشــتن طرف ایرانی پای میز 

مذاکره استفاده کند.

آغاز رایزنی های پارلمانی لبنان برای انتخاب مامور تشکیل دولت
 حریری، میقاتی را معرفی کرد

سعد حریری در جریان رایزنی های الزام آور پارلمانی دیروز »نجیب میقاتی« 
را به عنوان نامزد مورد نظر خود برای نخست وزیری آینده لبنان معرفی کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، 
پس از استعفای »سعد حریری« رئیس جریان المستقبل از ماموریت تشکیل 
دولــت در لبنان به دنبال عدم موفقیت در انجام این ماموریت پس از 9 ماه، 
رایزنی های الزام آور پارلمانی برای انتخاب نخســت وزیر مکلف جدید صبح 
امروز دوشنبه ســاعت 10:30 آغاز شد.نمایندگان و روسای فراکسیون های 
پارلمانی از جمله ســعد حریری نیز در این رایزنی ها حاضر شدند.در همین 
زمینه سعد حریری پس از مشارکت در رایزنی های مذکور که در کاخ ریاست 
جمهوری لبنان در حال برگزاری است »نجیب میقاتی« نخست وزیر پیشین 
لبنان را به عنوان نامزد نخســت وزیری آینده معرفــی کرده و گفت، امروز 
کشــور فرصت دارد و من میقاتی را بر اســاس روندی کــه درباره آن توافق 
کرده ایم معرفی می کنــم و امیدوارم که این ماموریت را برعهده گرفته و در 
اســرع وقت تشکیل دولت دهد.وی افزود ما نباید در جزئیات متوقف شویم؛ 
چرا که این کشــور نیاز به یک دولت دارد.از طرف دیگر نجیب میقاتی بعد 
از دیدار با »میشــل عون«  رئیس جمهوری لبنان به عنوان بخشی از ساز و 
کارهای رایزنی های پارلمانی، بدون اظهار نظر خاصی درباره اینکه چند رای 
را کسب خواهد کرد کاخ »بعبدا« )کاخ ریاست جمهوری( را ترک کرد.منابع 
لبنانی پیش بینی می کنند در ســایه اجمــاع داخلی و خارجی برای انتخاب 
»نجیب میقاتی« جهت انجام ماموریت تشــکیل دولت، احتماال او امروز به 
عنوان نامزد نخســت وزیری معرفی شود.میقاتی در عرصه سیاسی لبنان در 
مناصب مختلفی خدمت کرده است، او در 19 آوریل سال 2005 میالدی به 
عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد و تا 19 ژوئیه همان سال نخست وزیر 
باقی ماند، دولت وی دولتی موقت بود که تنها تا انتخابات مجلس قانونگذاری 
جدید و تشکیل دولت براساس آن رسمیت داشت.منابع آگاه از فضای تشکیل 
دولت در لبنان اعالم کردند که پیش نویس ســاختار دولت جدید با حضور 
24 وزیر همچنان روی میز اســت و نخســت وزیر مکلف جدید باید به این 

شیوه عمل کند. 

در تونس چه می گذرد؟ 
در پــی اقــدام اخیر رئیــس جمهور تونس بــرای برکناری 
نخست وزیر این کشــور، درگیری هایی در این کشور صورت 
گرفتــه و نیروهای ارتش مانع ورود »راشــد الغنوشــی« به 
ساختمان پارلمان شدند.به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه 
القدس العربی، بعد از اینکه »قیس سعید« رئیس جمهوری 
تونس در اقدامی غیر منتظره نخست وزیر این کشور را برکنار 
کرده و شخصا بر امور تونس مسلط شد امروز تونسی ها یک 
دوره بحرانی را می گذرانند.قیس سعید در بیانیه ای که اواخر 
یکشنبه شب منتشر شد اعالم کرد که با استفاده از اختیارات 
قانون اساســی تصمیم گرفته تا »هشام المشیشی« نخست 
وزیر این کشــور را از کار برکنار کــرده و فعالیتهای پارلمان 
نیز به مدت 30 روز به حالت تعلیق در می آید.این اقدام یک 
روز بعد از اعتراضات علیه دولت صورت گرفته است.بر اساس 
گزارش های رسیده علت اعتراضات اخیر افزایش قابل توجه 
شمار مبتالیان به اپیدمی کرونا در این کشور و افزایش خشم 
مردمی از عملکرد سیاســتمداران و مشکالت اقتصادی بوده 
است.کارشناســان معتقدند که این اقدام اخیر قیس سعید 
پــس از تحوالت جهان عرب موســوم به »بهــار عربی« در 
سال 2011 بزرگترین چالش برای تونس محسوب می شود.
ساعاتی پس از انتشــار بیانیه مذکور توسط قیس سعید در 
حالیکه ســاختمان پارلمان و تلویزیون دولتی تونس توسط 
نیروهای ارتش محافظت می شــد، شماری از تونسی ها برای 
حمایت از وی تجمع کردند.»راشد الغنوشی« رئیس پارلمان 
تونس که ریاست جنبش  النهضه را نیز بر عهده دارد و نقش 
مهمــی در دولت های ائتالفی ایفا کرده اســت این اقدامات 
رئیس جمهــور را محکوم کرده و آن هــا را کودتا و حمله به 
دموکراســی توصیف کرد.الغنوشی در ســاعات اولیه بامداد 
امروز دوشــنبه به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار 
برگزاری جلســه ای برای توضیح خواستن از قیس سعید شد 
اما نیروهای ارتش که در خارج از ســاختمان پارلمان مستقر 
هستند مانع ورود الغنوشی شدند.رئیس پارلمان تونس تاکید 

کرد که نباید همه قدرت کشــور در اختیار یک نفر باشد.وی 
پیش از این از تونســی ها خواســته بود تا همانند اعتراضات 
ســال 2011 برای محکوم کردن این اقدام رئیس جمهور به 
خیابان ها بیایند.منابع خبری از تصمیم جنبش النهضه برای 
برگزاری نشست فوق العاده حزب به منظور بررسی تحوالت 
اخیر این کشــور خبر دادند.تصاویر منتشر شده در تلویزیون 
تونس نشــان می دهد که ده ها تن از هواداران حزب النهضه 

با طرفداران قیس سعید در نزدیکی ساختمان پارلمان درگیر 
شــدند و نیروهای پلیس در حال جدا کردن آنها هســتند.
قیس ســعید که در سال 2019 در تونس قدرت را به دست 
گرفت اتهامات در خصوص انجام کودتا را رد کرده و گفت که 
اقدامات وی مطابق قانون اساسی است.قیس سعید همچنین 
در بیانیه خود تاکید کرده عالوه بر برکنار کردن نخست وزیر و 
به تعلیق درآوردن فعالیتهای پارلمان مصونیت قانونی اعضای 

پارلمان را نیز به حالت تعلیق درآورده اســت.قیس سعید با 
اعالم برکناری دولت، از تالش بــرای بازگرداندن آرامش به 
کشور با کمک یک نخســت وزیر جدید خبر داد. او در یک 
سخنرانی تلویزیونی گفت: این تصمیم ها را اتخاذ کرده ایم تا 
آرامش اجتماعی به تونس برگردد و کشــور نجات داده شود.
رئیس جمهور تونس همچنین نســبت بــه هرگونه واکنش 
مسلحانه نســبت به اقدامات خود هشدار داد و گفت کسانی 
که قصد دارند در این شرایط به اسلحه متوسل شوند هشدار 
می دهد و هر کســی که یک گلوله شــلیک کند پاسخ آن را 
دریافت خواهد کرد.رئیس جمهور و رئیس پارلمان تونس در 
انتخابات جداگانه در ســال 2019 انتخاب شــدند، در حالی 
که هشــام المشیشی تابستان گذشته به عنوان نخست وزیر 
این کشــور روی کار آمد تا جایگزین دولت دیگری شود که 
تنها برای مدت کوتاهی ادامه داشــت.از یک سال گذشته تا 
کنون اختالفات سیاســی میان رئیس جمهور و نخست وزیر 
در جریان بوده و همین موضــوع چالش های زیادی را برای 
تونسی ها در میانه بحران اقتصادی و مالی که اپیدمی کرونا نیز 
به آن افزوده شده ایجاد کرده است.»منصف المرزوقی« رئیس 
جمهور پیشین تونس و رهبر حزب »کنگره برای جمهوری« 
خواســتار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده و اعالم 
کرد که سعید تبدیل به خطری برای تونس شده است و کودتا 
در تونس یک تصمیم منطقه ای اسرائیلی- اماراتی است.وی 
افزود که مــن از روی تجربه می دانم که ارتش تونس نظم و 
انضباط ویژه ای درباره موسسات و قانون اساسی دارد و هرگونه 
درخواســت برای کودتا را رد می کند و در این شرایط انتظار 
دارم که ارتش همچنان به ماموریت خود به دفاع از موسسات 
دولتی و نه دفاع از اشخاص ادامه دهد.طی هفته های گذشته 
افزایش قابل توجه میزان ابتال و مرگ و میر ناشی از اپیدمی 
کرونا در تونس و سوء مدیریت مسئوالن موجب افزایش خشم 
و مردم نســبت به دولت و گسترش اعتراضات در این کشور 

شده است.

آمریکا شرکت »ِپیونیر« را برای نقض 
تحریم های ایران 1.4 میلیون دالر 

جریمه کرد
شــرکت »پِیونیر« توســط دفتر کنترل دارایی هــای خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا برای 222۶0 مورد نقض آشکار و چندجانبه برنامه 
تحریم ها در کشــورهایی نظیر ایران، ســودان، ســوریه و شبه جزیره 
کریمه 1.4 میلیون دالر جریمه کرد.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل ســی تک، دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا، یک شــرکت اســرائیلی  برای 22۶0 مورد 
نقض چندجانبه آشکار تحریم ها جریمه کرد.شرکت »پِیونیر« توسط 
 )OFAC( دفتر کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا
برای 222۶0 مورد نقض آشــکار و چندجانبــه برنامه تحریم ها 1.4 
میلیون دالر جریمه شــد.بر اســاس مصالحه ای که میان این شرکت 
و اُفک )OFAC( صورت گرفته اســت، پِیونیــر 2241 تراکنش را برای 
طرف های مســتقر در حوزه ها قضایی خاص و مناطق تحت مجازات 
نظیر منطقه کریمه اوکراین، ایران، سودان و سوریه و 19 کشور دیگر 
به عالوه افراد تحریم شــده، انجام داده اســت. به نوشته این گزارش، 
ایــن تراکنش ها به ارزش حدودی 802 هزار دالر در بازه زمانی فوریه 
2013 تا فوریه 2018 بوده اســت.بنا بر اعالم OFAC، تخلفات مربوط 
به معامالت تجاری که توسط پِیونیر صورت گرفته، از طرف مشتریان 
شــرکتی و موسســات مالی صادرکننده کارت انجام گرفته اســت.به 
گزارش فارس، شــرکت پیونیر)Payoneer( ، یک شرکت خدمات مالی 
اســت که امکان پرداخت الکترونیکی را برای کاربران فراهم می کند و 
در شهر نیویورک مستقر اســت.این شرکت در سال 2005 با مبلغ 2 
دالر بودجه بنیان گذاری و تاســیس شد و دارای بیش از سه میلیون 
کاربر در بیش از 200 کشور دنیا می باشد و تراکنش ها را در بیش از 

150 نوع  ارز مختلف انجام می دهد.

رابرت مالی: 
واشنگتن آماده لغو تحریم ها علیه ایران است

 نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران با تاکید دورباره بر 
این واقعیت که »رویکرد سیاست فشار حداکثری دولت 
ترامپ به نحو فالکت باری شکســت خورده و به منافع 
آمریکا لطمه زده است«، از آمادگی واشنگتن برای لغو 
تحریم های ایران ســخن گفت.به گزارش ایرنا، رابرت 
مالی در گفت وگو با شــبکه آمریکایــی » ام اس ان بی 
سی، بدون اشاره به اینکه کدام کشور با خروج از برجام 
و زیرپا گذاشــتن تعهدات، باعث بروز مشــکالت فراوان در اجرای این توافق بین المللی شد، 
گفت آمریکا آماده لغو تحریم های ایران است اگر ایران به برجام بازگردد و به تعهدات هسته 
ای خود عمل کند.مالی با اشــاره به پیامدهای سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت 
ســابق واشــنگتن علی ایران گفت که در نتیجه این رویکرد اشتباه دولت ترامپ، ایران برنامه 
هسته ای خود را شتاب داده است. او همچنین میزان نفوذ منطقه ای ایران را از جمله تبعات 
فشار حداکثری دولت ترامپ دانست.مالی با اشاره به آنکه جو بایدن به دیپلمات های آمریکایی 
دســتور داده بود تا با ایرانیان دیدار کنند، گفت که ایرانیان درخواست کرده بودند که مالقات 
میان هیأت های طرفین به صورت غیرمستقیم باشد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران  بدون 
اشاره به اینکه کدام با خروج از برجام، باعث بروز مشکالت کنونی شده است، برای لغو تحریم 
های ایران و بازگشــت واشنگتن به برجام شــرط گذاشت و گفت: ما به وضوح گفتیم که اگر 
آنها )ایرانیان( آماده اقدام در خصوص تعهدات خود باشند، ما هم آماده بازگشت به توافقیم. به 
بیان دیگر، اگر آنان آماده از سرگیری عمل به تعهدات هسته ای خود در توافق باشند، ما آماده 
برداشتن  تحریم ها هستیم.به گفته مالی، طرفین کمابیش مشغول مذاکره در مورد این ایده 
ها بودند و رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران چندین بار از جمله چند روز پیش گفتند 
که اگر ایران به دنبال برداشته شدن تحریم ها بود، این اتفاق در ماههای گذشته امکان داشت 
بیفتد. این دیپلمات آمریکایی مدعی شــد که آمریکا در ماه های گذشــته این ایده را مطرح 
کرده بود که تمامی تحریم هایی را که دولت ترامپ با نقض برجام اعمال کرده بود، در ازای از 

سرگیری تعهدات ایران بردارد.

وندی شرمن مطرح کرد؛
شرط آمریکا برای رفع تحریم های 

کره شمالی
معــاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای بدون اشــاره به اقدامات 
خصمانه کشــورش در قبال پیونگ یانگ، »خلع ســالح اتمی کامل 
شبه جزیره ُکره« را شرط واشنگتن برای رفع تحریم های کره شمالی 
عنوان کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، »وندی شــرمن« معاون وزیر 
 JoongAng( »خارجه آمریکا در مصاحبه با نشــریه »جونگ آنگ ایلبو
Ilbo( از پاسخ به ســئوالی درباره اینکه آیا کشورش از مشوقی برای 
بازگشت کره شمالی به میز مذاکره استفاده خواهد کرد، طفره رفت.
این مقام ارشد دولت آمریکا در این مصاحبه ادعا کرد: امیدوارم آنها 
به گام صادقانه از ســوی ایاالت متحده پاســخ دهند که بدون هیچ 
پیش شــرطی مســیر گفتگو را باز می کند.»وندی شرمن« در ادامه 
اضافه کرد: ممکن اســت برای آنها کمی زمان الزم باشــد تا پاسخ 
دهند؛ زیرا کره شــمالی، مانند بقیه جهان با بیماری همه گیر کرونا 
دســت و پنجه نرم می کند.شرمن در خصوص اینکه دولت کشورش 
هرگونه کاهش تحریم ها را برای کره شمالی در نظر می گیرد، مدعی 
شــد: دلیل اینکه ما بــاب گفتگو را باز کرده ایم این اســت که فکر 
می کنیم باید در یک اتاق با یکدیگر قرار بگیریم و مذاکرات را شروع 
کنیم و اگر منافع آنها رفع تحریم هاســت، آنها می دانند که باید راه 
خلع ســالح اتمی کامل شــبه جزیره کره را بپیماییم. بنابراین فکر 
نمی کنم در مورد آنچه که باید در اینجا اتفاق بیفتد هیچ رمز و رازی 
وجود داشته باشد.ادعای مضحک معاون وزیر خارجه آمریکا پیرامون 
آمادگی و تمایل کشورش برای مذاکره با کره شمالی در حالی مطرح 
می شــود که 3 ُدور مذاکره مستقیم میان سران دو کشور در دوران 
ترامپ با کارشــکنی و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه پیونگ یانگ 

با شکست مواجه شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه سه

اخطار افراز
آقای شــهرام نوش آوانی به آدرس کرج بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا کوچه 

ثنایی شرقی پالک ۲۵۵طبقه اول واحد دوم
چون

خانم اعظم کیخا به آدرس کرج جهانشــهر بلوار ماهان خیابان گلســتان هفتم 
ساختمان مروارید ۱۰ طبقه اول واحد سوم

شــرکا مشــاعی شــما در پالک ۱۵۹۳۷ فرعی از ۱۶۸اصلی حوزه ثبت کرج به 
موجب درخواست شماره ۱۱۰۵۸۴۱۴و دســتور مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰  تقاضای 
افراز ســهمی خود را نموده اند و روز مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ســاعت ۱۱صبح برای 
بازدید از محل و تشخیص تصرفات تعیین گردیده لذا مراتب طبق ماده ۱۸قانون 
و مفاد اسناد رسمی آگهی می شود تا برای بازدید از محل در روز و ساعت تعیین 
شــده در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده،بدیهی است عدم 

حضور شما مانع انجام کار نخواهد شد. 

 محمد شکری -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
 ) م الف:۷۶۸/ف(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی //  برابر رأی شــماره 140060316014000585 – 
1400/4/19 – هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پیمان ولدیانی فرزند صید ولی به شماره شناسنامه ... صادره 
از کرمانشاه کد ملی 3240759543 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 62/03 
مترمربع در قســمتی از پالک 11 و 19 – اصلی بخش سه حومه واقع در کرمانشاه- چمن 
زین العابدین- کوی دوم- سمت راست که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نســق شــیرزاد امینی موسی نارنج به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/20

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و امالک  ) ۹1۶/م الف/12 (

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی //  برابر رأی شماره 140060316014000591 – 1400/4/19 
– هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه عرفانی پور فرزند علی میر به شماره شناسنامه ... صادره از کرمانشاه کد 
ملی 3242488504 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/96 مترمربع در قسمتی 
از پالک 19 – اصلی بخش سه حومه. به آدرس: چمن زین العابدین- کوی 20 متری اول- روبروی 
نانوایی- پالک 6190 که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از زارع صاحب نسق خانمراد قاسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضــا احراز گردیده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/5   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/20

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و امالک )  ۹1۸/م الف/12 (

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی //  برابر رأی شماره 140060316014000573 – 1400/4/16 
– هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فرنگی همت نسب فرزند صیدمراد به شماره شناسنامه 1951 صادره از کرمانشاه 
کد ملی 3257519257 شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/25 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 19 – اصلی واقع در کرمانشاه بخش سه حومه به آدرس: چمن زین العابدین- روبروی 
کوی اول- کوچه فرعی- سمت راست که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نسق کاظم اسفندیاری به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/20

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و امالک  ) ۹20/م الف/12 (

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت ســهامی خاص آویژه اندیشــان البرز درتاریخ 1400/04/26 
به شــماره ثبت 40829 به شناســه ملی 14010167507 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، خدمات شارژ ، فروش 
وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی عملیات ساخت در امور 
عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ارائه خدمات 
راجع به آب رســانی و گاز رسانی و یا برق رسانی تاسیس سردخانه و مجتمع 
کشــاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان فعالیت نظام مهندســی و 
طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت تا 1410/12/29 مرکز اصلی : 
استان البرز ، شهرستان فردیس ، بخش مشکین دشت ، شهر مشکین دشت، 
محله شهرمشــکین دشت ، خیابان مقدس ، بن بســت محراب3 ، پالک 1 ، 
طبقه همکف کدپستی 3177965163 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 
10000 ســهم آن بی نام عادی مبلغ 4500000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شــماره 27 مورخ 1400/03/18 نزد بانک ملی شعبه مهر شهر 
کرج با کد 2648 پرداخت گردیده اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشــد اعضا هیئت مدیره آقای حمید غالمی به شماره ملی 0310771021 و 
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای بهمن فتوحی به شماره ملی 3934532063 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای عیسی مرادی به شــماره ملی 6419948800 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سقته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا 
قربانی به شــماره ملی 0083901698 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 
آقای احسان امیری باغ نی به شــماره ملی 3240826313 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )م الف 1166487 (

آمریکا طالبان را به تشدید و ادامه حمالت هوایی تهدید کرد
آمریکا هشدار داد که در صورت تداوم تهاجم شبه نظامیان طالبان، حمالت هوایی خود را به مواضع این گروه در افغاستان با شدت بیشتر ادامه خواهد داد.به گزارش 
ایســنا به نقل از یورونیوز، ژنرال کنت مک کنزی، رئیس ســتاد فرماندهی مرکزی ارتش ایاالت متحده )سنتکام( ضمن طرح این هشدار به خبرنگاران گفت: »ایاالت 
متحده در روزهای اخیر حمالت هوایی خود را برای حمایت از نیروهای دولتی افغانستان افزایش داده و ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حمالت طالبان سطح این 
پشــتیبانی را در روزهای آینده باالتر ببریم.«فرمانده عملیات نظامی ارتش آمریکا در افغانستان در ادامه تصریح کرد: »ترجیح می دهم روشن تر صحبت کنم؛ دولت 
افغانستان طی روزهای آینده تحت آزمون بسیار دشواری قرار خواهد گرفت؛ طالبان سعی دارند به حمالت خود ماهیتی گریز ناپذیر ببخشند اما آنها در اشتباه هستند؛ 
پیروزی طالبان اجتناب ناپذیر نیست.«این تهدیدها در حالی مطرح می شود که ایاالت متحده تاکنون بخشی از نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده و طبق جدول 
زمانی بندی شده ای که جو بایدن بر اجرای دقیق آن تاکید دارد قرار است کلیه نظامیان آمریکا در نهایت تا پایان ماه اوت این کشور را ترک کنند.طالبان از ماه مه 
حمالت همه جانبه ای را در بسیاری از نقاط افغانستان از جمله مناطق مرزی علیه نیروهای دولتی آغاز کرد.این در حالیست که نیروهای خارجی تحت ماموریت ناتو 
و فرماندهی آمریکا در حال سازماندهی عملیات برای خروج کامل از این کشور هستند.شبه نظامیان که پیش تر نیز مدعی تسلط بر 85 درصد از خاک افغانستان شده 
بودند به تازگی ادعا کردند که بیش از 90 درصد مرزهای این کشور را تحت کنترل خود درآورده اند،  ادعایی که کابل آنرا بی اساس خواند.گزارش برخی رسانه ها از 
جمله فرانس پرس حکایت از آن دارد که نیروهای دولتی در اغلب مناطق مقاومت زیادی در برابر حمالت طالبان از خود نشان نداده وهم اکنون تنها کنترل برخی 
مراکز والیت ها و محورهای اصلی را در دست دارند.از سوی دیگر رسانه های داخلی در افغانستان از گسترش همراهی گروه های مردمی با نیروهای امنیتی در برخی 
والیات برای بازپس گیری مناطق اشغال شده خبر می دهند.پیش روی های نظامی طالبان بیم بازگشت این گروه به قدرت در کابل، 20 سال پس از سرنگونی بدست 

ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا را تقویت کرده است.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

سه شنبه 5 مرداد 1400  16 ذی الحجه 1442  27 جوالی 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4688 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که مچ بندهای 
سیلیکونی می توانند ابزارهای خوبی برای بررسی میزان آالینده های هوا 
باشــند.به گزارش ایســنا و به نقل از فلوریدا نیوز تایمز، پژوهشــگران 
»دانشــگاه تگــزاس ای انــدام« )Texas A&M University( در بررســی 
جدیدی نشان داده اند که ابزارهای کم هزینه و راحتی مانند مچ بندهای 
ســیلیکونی را می توان برای به دست آوردن داده های مربوط به کیفیت 
هوا مورد اســتفاده قرار داد. این ابزارهــا در دوران ویژه ای مانند دوران 
بارداری، بســیار کارآمد خواهند بود.پژوهشگران در این پروژه، بر زنان 
باردار شهرســتان ایدالگو در ایالت تگزاس تمرکز کردند. این منطقه از 
تگزاس، به خاطر افزایش شیوع آسم در کودکان و باال بودن میزان نارس 

بودن نوزادان در مقایسه با سایر نواحی این ایالت انتخاب شد.

صدمات نخاعی غالبــاً در حرکات طبیعی روده بیمار اختالل ایجاد 
می کنند و اســکلت های خارجی می توانند حرکات روده را در این 
بیماران بهبود بخشــند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، آسیب 
نخاعی ممکن است به اعصابی در بدن که به کنترل قسمت تحتانی 
روده بزرگ فرد کمک می کنند و مســئول ارســال مواد زائد جامد 
به خارج از بدن هســتند، آسیب برساند. بنابراین، این شرایط مانع 
توانایی عادی ذخیره و دفع ضایعات بدن به شکل مدفوع توسط فرد 
بیمار می شود. در نتیجه اغلب منجر به یبوست و حوادث ناخوشایند 
دیگر برای روده می شود.طبق یک بررسی، بیش از یک سوم مردان 
مبتال به آسیب نخاعی گزارش داده اند که مشکالت روده و مثانه یکی 

از برجسته ترین مشکالت آنها پس از آسیب دیدگی است.

پژوهشگران »دانشگاه کمبریج« در بررســی جدید خود نشان داده اند 
که شــاید ارتقا دادن صفحه نمایش تلفن همراه هوشــمند، شناسایی 
آالینده ها در آب را امکان پذیر کند.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمودو، 
شاید تصور کنید که آب آشامیدنی شیر آشپزخانه، ایمن و نوشیدن آن 
بی خطر اســت اما در همه نواحی جهان این طور نیســت. پژوهشگران 
»دانشــگاه کمبریــج« )University of Cambridge( در حال ابداع روش 
جدیدی هســتند تا بتوانند آالینده ها را با اســتفاده از ابزاری که روزانه 
میلیاردها نفر از مردم از آن استفاده می کنند، تشخیص دهند.صفحه های 
لمسی جدید، یک شبکه نامرئی از الکترودها را شامل می شوند که حامل 
بار الکتریکی کمی هستند. هنگامی که پوشش رسانای انگشت، صفحه را 
لمس می کند، میزان بار الکتریکی را در یک مکان خاص تغییر می دهد.

کشف آالینده های هوا با کمک 
مچ بندهای سیلیکونی!

کمک اسکلت های خارجی به روده 
بیماران متحمل آسیب نخاعی!

 شناسایی آب آلوده با کمک
 تلفن همراه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پارکینگ پُر از خودرو موسسه کرایه تاکسی در شهر بانکوک تایلند

انتشار تصاویر کوروت چهارنفره ای که هرگز تولید نشد!
شــورولت کوروت جزو شناخته شده ترین خودروهای دنیا بوده و همه ما به خوبی با تاریخچه آن آشنا هستیم. حدود ۷۰ سال است که 
کوروت در بازار حضور دارد و در طول این ســال ها فراز و نشــیب های زیادی را تجربه کرده اما به تازگی جزئیات جالبی از تاریخچه این 
خودرو منتشــر شده است.ظاهراً جنرال موتورز در ســال ۱۹۶۲ نسخه چهارنفره کوروت را برای رقابت با فورد تاندربرد مشهور طراحی 
کرده بود و موضوع مهم اینکه اکانت اینســتاگرامی منتشــر کننده این اخبار تصاویری از کانسپت کوروت چهارنفره را نیز در دسترس 
عموم قرار داده و ما به طور رسمی با کوروت چهارنفره ای که هرگز تولید نشد آشنا شده ایم.همان گونه که مشاهده می کنید این کوروت 
چهارنفره ۱۹۶۲ پیش زمینه ای برای نسل دوم کوروت بود که نهایتاً در سال ۱۹۶۳ معرفی شد. این خودرو از طراحی C۲ شامل شیشه 
عقب جداگانه الهام گرفته از بوگاتی SC ۵۷ آتالنتیک اســتفاده کرده اســت. البته تفاوت های واضحی هم در تعداد و طراحی صندلی ها 
دیده می شود.کانسپت موردبحث در نهایت وارد خط تولید نشد و در اخبار هم اشاره ای به دلیل آن نشده اما حدس می زنیم تصمیمات 
تجاری در آن زمان مانع این کار بوده اند و از جمله آن ها می توان به جایگاه کوروت در بازار به عنوان خودرویی اسپورت اشاره کرد. فورد 
تاندربرد در آن زمان خودرویی لوکس محسوب می شد و کوروت با توجه به سابقه و جایگاه خود نمی توانست وارد این بخش بازار شود.

فوتبال ایران، محفل جادوگران!
هفته ۲۹ لیگ برتر فوتبال ایران با یک اتفاق تلخ، قابل تامل همراه شــد که این بار بیش از هر زمان دیگری نیازمند بررســی و برخورد 
مراجع قضایی و انضباطی اســت؛ صحبت از جادوگری این بار هنگام مســابقه و نشست خبری دیدار تیم های فوتبال فوالد خوزستان و 
صنعت نفت آبادان باز هم مهر تاییدی بود بر آنچه طی فصل های قبلی در مورد ارتباط عوامل فوتبال ایران با جادوگران و رماالن مطرح 
می شد!به گزارش ایسنا، اظهارات سیروس پورموسوی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری پس از دیدار مقابل فوالد 
خوزستان عجیب، قابل تامل و همین طور نیازمند پیگیری، بررسی و برخورد از سوی مراجع قضایی و انضباطی چه در صورت اثبات و 
چه در صورت عدم اثبات است و فدراسیون فوتبال باید هرچه سریع تر به آن ورود کند چرا که در غیر این صورت جز بازی دو سر برد 
برای مدعیان جادوگری، رماالن و حقه بازان در فوتبال ایران چیزی به دنبال نخواهد داشت.شــاید باور نکنید اما این اظهارات سرمربی 
یک تیم لیگ برتری در فوتبال ایران است؛ سیروس پورموسوی پس از تنش و درگیری با جواد نکونام و نیمکتش هنگام دیدار تیم های 
فوتبال فوالد خوزستان و صنعت نفت آبادان عنوان کرد: »به من که فرزند خوزستان هستم امروز بی احترامی شد و از آن نمی گذرم، به 
من تهمت جادوگری زدند! امیدوارم در کمیته اخالق حرفشان را ثابت کنند. من هم اکنون ثابت می کنم که چه کسی جادوگر است؛ ۲ 
سال گذشته روی خط دروازه چه کسی آب ریختند و دوربین صحنه را ضبط کرد؟ بازی با استقالل به چه کسی گفتند اجی مجی که 

صداها ضبط شد؟ روباه در کدام بازی به ورزشگاه رفت؟ 

خطت کشیده داریۀ شب رب آفتابای از امکل حسن تو جزوی رد آفتاب
روی چو آفتاب رتا چاکر آفتابزلف چو مشک انب رتا بنده مشک انب و آنجا هک روی تست همه یکسر آفتابآنجا هک زلف تست همه یکسره شبست سرویست اقمت تو هک دارد رب آفتابباغیست چهرۀ تو هک دارد بنفشه بار

رد الهل نوش داری و رد عنبر آفتابرب ماه مشک داری و رب سرو بوستان بس شاهدست با شکرت همبر آفتاباز چهره آفتابی و از روی شکری

پیشنهاد

چهره روز

رمان بدخواهی
اگر کتاب های ژانر معمایی – پلیســی را دنبال کنید، 
احتماالً می دانید که نویسندگان ژاپنی در این زمینه 
کتاب های برجسته ای نوشته اند. )قبال چندین کتاب 
از نویســندگان ژاپنی از جمله کتاب های ادو گاوا را 
معرفی کرده ایم.( بنابراین احتماالً شما هم با خواندن 
رمان بدخواهی هوش و نبوغ نویسنده اش را ستایش 
کنید.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

در ایــن کتاب می خوانیم که نویســنده ی رمان های 
پرفروش کونیهیکو هیداکا که همراه همســر جوانش 
قصد مهاجرت به ونکوور کانادا را دارد، به طرز فجیعی 
شبانه در خانه اش به قتل می رسد. او در حال تکمیل 
فصل آخر جدیدترین رمانش بود که چند ساعت بعد 
جســدش در اتاق کارش پیدا می شود. در ادامه داستان با پیچیدگی هایی مبتنی بر انگیزه ی قتل 
مظنونین روبه رو می شویدم. این رمان روایتگر گرفتاری شخصیت ها در دام حسد، ترس، ناامیدی 
و در نهایت بدخواهی است. بدخواهی تقریبا شبیه هیچ کدام از داستان های پلیسی – معمایی که 
تا به حال خوانده اید نیســت. کونیهیکو هیداکا، رمان نویس معروف ژاپنی، شــِب قبل از مهاجرت 
در خانه خودش به قتل می رســد. اسامو نونوگوچی، دوسِت مقتول، که خودش هم یک نویسنده 
است، جسد را پیدا می کند و داستان از اینجا شروع می شود.رمان بدخواهی دو راوری دارد و شامل 
یادداشــت های دو شخصیت از روند بررسی این قتل است: اســامو نونوگوچی )دوست مقتول( و 
کیوچیرو کاگا )کارآگاه پرونده(. در این کتاب مسئله اصلی این نیست که قاتل کیست؛ این سوال 
که هیداکا را چه کسی به قتل رسانده به سرعت حل می شود؛ اما سوال اصلی اینجاست که انگیزه ی 

این قتل چیست؟ چرایی انجام کار در این کتاب بسیار بیشتر مورد توجه است.

کیگو هیگاشینو
کیگو هیگاشینو )زاده ۲۴ فوریه ۱۹۵۸( نویسنده ژاپنی 
است که به اعتبار رمان های جنایی - معمایی اش در سطح 
بین المللی شناخته می شــود. او یکی از پلیسی نویسان 
برجسته معاصر ژاپن است.هیگاشیونو فعالیت کاری اش 
را ابتــدا به عنوان مهندس برق شــروع کرد و در همان 
حال به نویســندگی مشــغول بود اما با کســب جایزه 
ادبی ادگاوا رامپو برای رمان » بعد از مدرســه )۱۹۸۵( 
»، به نویســندگی حرفه ای روی آورد و به صورت تمام 
وقت به این کار پرداختاو همچنین ســیزدهمین رئیس 
انجمن جنایی نویسان ژاپن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بود.
هیگاشــینو جوایز معتبر بسیاری را به واسطه آثارش در 
ژاپن به دست آورده است.رمان های او به زبان های مختلف 
از جمله فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی و… ترجمه شده است. هیگاشیونو در شهر ایکونو، اوساکا در استان 
اوســاکا در ژاپن متولد شد.حروف لوگوگرافیک تشکیل دهنده نام خانوادگی او، درابتدا »تونو« خوانده 
می شــد اما پدر کیگو، این نام را به »هیگاشینو« تغییر داد.هیگاشینو در محیط طبقه کارگری پرورش 
یافت و به علت تعلــق خانواده او به این طبقه، کودکی او با چالش های فراوانی همراه بود.او تحصیالت 
دوران ابتدایی خود را در مدرسه کجی )Koji Elementry School( و دوران راهنمایی تحصیل خود را در 
مدرســه راهنمایی هیگاشِی شهر ایکونو )Higashi Ikuno Junior High School( گذراند. دوران دبیرستان 
او نیز در دبیرســتان هانا )Hannan High School( ســپری شد. او در دوران دبیرستان شروع به مطالعه 
رمان های جنایی-معمایی کرد.کیگو هیگاشینو، به تحصیل رشته برق صنعتی در دانشگاه استان اوساکا 
پرداخت.او کاپیتان تیم تیراندازی با کمان این دانشگاه نیز بود. او با مدرک کارشناسی مهندسی برق از 

این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

فرهنگ

جشنواره بین المللی فیلم سیدنی در استرالیا امسال برنامه ویژه ای را به مرور آثار عباس کیارستمی، 
ســینماگر شناخته شده ایران در ســطح بین المللی اختصاص خواهد داد.به گزارش ایسنا، بر این 
اســاس فیلم های »زندگی و دیگر هیچ«، »کوچه و نان«، »کلوزآپ«، »مســافر«، »خانه دوست 
کجاســت«، »زیر درختان زیتون«، »طعم گیالس«، »باد ما را خواهد برد«، »َده« و »به ترتیب یا 
بدون ترتیب« آثاری هســتند که در قالب بخش »مرور آثار عباس کیارستمی« در جشنواره فیلم 
سیدنی ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته خواهند شد. این بخش ویژه با عنوان »جاده های طوالنی و پرپیچ 
و خم: فیلم های عباس کیارستمی« برگزار می شود و فیلم های حاضر در دیگر بخش های جشنواره 
سیدنی نیز به زودی اعالم خواهد شد. شصت و هشتمین جشنواره فیلم سیدنی که سال گذشته 
به دلیل همه گیری کرونا لغو شــد، امسال از تاریخ ۱۸ تا ۲۹ اوت )۲۷ مرداد تا ۷ شهریور( برگزار 

خواهد شد.

10 فیلم کیارستمی در جشنواره سیدنی
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